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WOORD VOORAF

Ere Wie ere toekomt. Het is de H E E R E geweest die mij, in weerwil van een grote
gemeente, een groot gezin en vele andere besognes heeft gebracht tot de voltooiing
van dit onderzoek. Het past mij dan ook Hem in de eerste plaats en in de hoogste mate
te danken.
Mijn dank gaat vervolgens uit naar mijn promotor, prof.dr. O.J. de Jong. Hij was zo
vriendelijk mij met mijn proefschrift in wording onder zijn hoede te nemen, ook al
kende hij mij niet en stond hij voor wat het onderwerp betreft voor een voldongen feit.
Ik ben hem er zeer erkentelijk voor dat hij juist in de jaren dat hij rector magnificus
van de Rijksuniversiteit te Utrecht was en dientengevolge voortdurend tijd tekort
kwam, uren voor mij wilde vrijmaken en mij van nuttige adviezen wilde voorzien.
Graag wil ik na mijn promotor mijn leermeester prof.dr. S. van der Linde noemen,
onder wiens leiding ik dit onderzoek begon en die nooit naliet mij tot afronding ervan
te manen. De avonden en middagen waarop ik in zijn studeervertrek sprankelend
privé-onderricht mocht ontvangen en van een flitsende discussie mocht genieten, zal
ik nimmer vergeten.
De hoogleraren dr. J. van den Berg, dr. C. Graafland en dr. W. van't Spijker hebben
zich de moeite getroost om de troosteloos ogende getypte tekst door te nemen en te
beoordelen. Ik waardeer dit zeer. Tot mijn vreugde wilde prof.dr. C. Graafland bepaalde onderdelen intensief met mij doorspreken.
Ik prijs mij gelukkig dat zowel dr. L.F. Groenendijk als dr. A.H.K. Moerman bereid
waren de geprinte tekst kritisch door te nemen en mij van hun waardevolle opmerkingen te voorzien. Mijn dank gaat ook uit naar dr. J.B.H. Alblas en drs. G.E. op't Hof,
die genegen waren de samenvatting respectievelijk een Engels en een Duits gewaad te
verschaffen. Voorts ben ik dank verschuldigd aan de heer J. de Knegt, die het eerste
gedeelte van het typewerk voor zijn rekening heeft genomen, en in zeer hoge mate aan
mej. G. de Jong, wier typebekwaamheid en -snelheid fenomenaal zijn. Zonder haar
was dit boek niet verschenen in het jaar waarin het nu het licht ziet. De heer P. Lindenberg wilde mijn gids op het eerst toch wel smalle computerpad zijn. Dank zij hem
is de tekst nu wat deze is.
Het bronnenmateriaal waarop deze studie is gebaseerd, is voor een belangrijk deel
uitsluitend in particuliere bibliotheken te vinden. Het is aan de bereidwilligheid en de
hulp van deze boekenverzamelaars te danken dat ik een zekere mate van volledigheid
heb kunnen nastreven. De namen van deze personen, van wie sommigen bereid bleken
hun uniek of uiterst zeldzaam bezit met mij te ruilen of zelfs mij te schenken, zijn het
waard hier te worden vermeld. Dit geldt tevens voor hen die mij interessante informatie verstrekten, voor hen met wie ik in de werkgroep "Wezen en vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie" uitgaande van de Stichting Studie der Nadere Reformatie uitermate wezenlijke discussies heb gevoerd en voor hen die mij bij de produktie van dit boek van dienst waren. Hun namen - voor zover nog niet genoemd - zijn:
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J. van Beek, J. Boerhoi% dr. T. Brienen, H.J. van Dijk, ds. G. de Greef, dr. A. de
Groot, G.T. Hartong, ds. A.J. de Jong, W.J. Koek, G.H. Leurdijk, F. van Lieburg,
J. Mastenbroek, drs. C.J. Meeuse, mr. J.H. Rombach, prof.dr. L. Strengholt, H. Uil,
drs. M. Van Vaeck, P. Valkema Blouw, D. Westerhof, ds. A. Wink en W. de Vries.
Afzonderlijke vermelding verdienen W. van Gent en ds. J. van der Haar. De eerstgenoemde heeft gedurende de gehele onderzoeksperiode mij op ruime schaal gebruik
laten maken van zijn - voor een particulier - onovertroffen collectie stichtelijke oude
werken. Ds. J. van der Haar is in tweeëerlei opzicht van fundamentele betekenis geweest voor de bestudering van de Nadere Reformatie. In de eerste plaats heeft hij de
prioriteit van een bibliografische aanpak gezien en deze zelf ter hand genomen. In de
tweede plaats heeft hij de afhankelijkheid der Nadere Reformatie van het Puritanisme
ingezien in een tijd dat de wetenschappelijke wereld hiervoor vrijwel geen oog had. Ik
prijs mij er gelukkig om dat er door mijn onderzoek een nauwe vriendschapsband tussen hem en mij is gegroeid.
De persoonlijke inzet van de heer J. van den Berg heeft ertoe geleid dat dit boek
alsnog op tijd in druk verschijnt. Ik betuig hem hiervoor mijn grote erkentelijkheid.
Hierin wil ik ook betrekken de heren F.T. Roos en H. van Doorn, die respectievelijk
het druk- en bindwerk verzorgden.
Het verschaft mij grote vreugde dat mijn ouders de uitgave van dit werk mogen beleven. Zij hebben, elk op eigen wijze, mij altijd omringd met hun liefde en zorg.
Tenslotte - en dit is helaas tekenend - kom ik uit bij mijn vrouw en kinderen. Zij
hebben enorm veel moeten ontberen. Dat zij dit zoveel in hun vermogen was, hebben
gedragen en verdragen, stemt mij tot stille verwondering.
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I. INLEIDING

1. Titel
Wie de resultaten van zijn wetenschappelijk onderzoek wil publiceren, krijgt te maken
met het verschijnsel van betekenisvariatie dat woorden eigen is. Deze variatie biedt
woordkunstenaars een aantrekkelijke mogelijkheid hun kunnen te tonen, maar vormt
een voortdurende bedreiging voor hen die met hun woorden geen ander doel nastreven dan overdracht van kennis en inzichten. De verschillen in betekenis leiden al te
vaak tot een verkeerde keuze, waardoor allerlei misverstanden ontstaan. Daarom is
het na de titel van dit boek en het woord vooraf allereerst noodzakelijk de in de titel
gebezigde termen te verantwoorden. Bovendien vraagt de periodevermelding aan het
eind van de titel om een nadere verklaring.
Het bijvoeglijk naamwoord Engelse heeft evenals soortgelijke benamingen in deze
studie betrekking op de taal en niet op de staatkundige nationaliteit, ook al zullen die
in veel gevallen samenvallen. De reden voor deze keus is dat het Piëtisme een stroming was die haar aanhangers onder alle lagen van de bevolking telde. Bij een volksstroming als het Piëtisme voelden mensen zich niet zozeer door de eenheid van bestuur als wel door die van de taal met elkaar verbonden. Verschil in taal werkte dan
ook altijd scheidend. Dit verschijnsel leidde in de zestiende eeuw bij voorbeeld tot de
stichting van afzonderlijke Vlaamse en Waalse vluchtelingengemeenten. Volgens Van
Roosbroeck bepaalde in Frankenthal de taal van de vluchtelingen hun nationaliteit 1 .
Wanneer piëtistische auteurs hun inzichten op wetenschappelijk niveau wilden propageren, waren zij aangewezen op de taal van de wetenschap in die tijd, namelijk het
Latijn. Latijnse geschriften met een piëtistische inhoud van een piëtist wiens moedertaal het Engels was, worden derhalve ook tot het Engelse Piëtisme gerekend.
Het gebruik van het woord piëtistische hangt samen met de problematiek van de term
"Piëtisme". Hieraan wordt in de volgende paragraaf aandacht geschonken.
Met Engelse piëtistische wordt bedoeld wat Lang bij zijn indeling van het Puritanisme 2
in navolging van Heppe "het puriteinse Piëtisme" noemt 3 . Het puriteinse Piëtisme
was die geestesbeweging in Engeland die zich primair richtte op de persoonlijke bekering en vroomheid, zowel intern als extern. Alleen langs deze weg zagen de puriteinse
piëtisten de nadere reformatie en de gezondmaking van Kerk en maatschappij in het
verschiet liggen.
Al waren de puriteinse piëtisten allen in dit streven één, als het ging om de waardering

1.
2.
3.

Van Roosbroeck, 203.
Z.v. het probleem van de definitie van deze term: Hall[I]; Hill, 15-30; Kendall[I], 5-6; J. Morgan, 9-22. Voor
de geschiedenis van het Puritanisme kan men terecht bij: Halier; Knappen[II]; Hill; Collinson[I]; Emerson.
Lang[III], 75; Heppe, 14. Stoeffler volgt Lang met dien verstande dat hij de uitdrukking "piëtistisch Puritanisme" hanteert: 28.
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van de Anglicaanse Kerk liepen hun wegen uiteen. De meesten van hen waren in
meerdere of mindere mate gekant tegen de anglicaanse riten en het bisschoppelijke
stelsel van kerkregering. Toch wensten zij niet met de Anglicaanse Kerk te breken. Zij
die in deze conflictsituatie verkeerden, worden in deze studie aangeduid met "non-conformistische anglicanen". De theologen onder hen konden op het beperkte aantal officiële predikantsplaatsen terecht waarvan het patronaatsrecht in handen van puriteinsgezinden was. Enkelen kregen - vaak tijdelijk - een plaats aan een universiteit.
Velen vonden een uitwijkmogelijkheid in een lectureship 1 , een soort officieuze predikantsplaats bekostigd door gemeenteleden.
Een andere groep vormden de puriteinse piëtisten die de Staatskerk accepteerden
zoals zij was: conformistische anglicanen. Zo koesterden diverse bisschoppen piëtistische gedachten. De conformistische puriteinen werkten niet terzijde van, maar geheel vanuit het toenmalige kerkelijke bestel aan op een geestelijke opwekking binnen
de Kerk. Hun voornaamste zorg was eveneens de godzaligheid. Ondanks verschil in
visie op en houding ten aanzien van het instituut van de Anglicaanse Kerk stemden
alle puriteinse piëtisten hierin met elkaar overeen 2 .
Waar in deze studie de term "Puritanisme" - "puritein, puriteins" - wordt gebezigd,
heeft deze de beperkte betekenis van puriteins Piëtisme. Engels Puritanisme is hier
derhalve identiek met Engels Piëtisme.
Tot piëtistische geschriften worden in deze studie niet alleen werken gerekend die zich
uitsluitend met de vroomheid bezighouden, maar ook traktaten die exegetisch, homiletisch, dogmatisch, polemisch of catechetisch van aard zijn en tevens in meerdere of
mindere mate een piëtistische inslag vertonen. Ter aanduiding van dit laatste wordt
de volgende indeling gehanteerd:
A
B
C
D

=
=
=
=

traktaten van volledig piëtistische aard
Bijbeluitleggingen met overwegend piëtistische inslag
geschriften met aanzienlijk piëtistische inhoud
werken van zwak piëtistisch gehalte.

De aanvang van de periode 1598-1622 wordt bepaald door de verschijning van de
eerste desbetreffende vertaling. Minder eenvoudig ligt het met het einde van de periode. Met het oog op de omvang van het onderzoeksresultaat had als afsluiting het jaar
1617 de voorkeur verdiend. Dat toch voor het jaar 1622 is gekozen, heeft de volgende
redenen:
1. Globaal zijn in de eerste helft van de zeventiende eeuw van zo'n vijftig Engelse
schrijvers piëtistische werken in het Nederlands vertaald. In het tijdvak 1598-1617
komen slechts tien van deze vijftig auteurs voor. Wordt de periode met vijf jaar
verlengd, dan worden het negentien schrijvers. Het beeld dat het laatste tijdvak
geeft, is derhalve veel reëler.
2. De tijdsuitbreiding geeft interessante inhoudelijke variaties te zien.
3. De periode 1598-1622 omvat de Dordtse Synode.
1.
2.

Seaver.
Het puriteinse Piëtisme wordt beschreven door: Heppe, 14-73; Lang[III], 101-272; Stoeffler, 24-108; Kendall[I], 42-138. De laatstgenoemde gebruikt weer een andere aanduiding: "bevindelijke voorbeschikkingstraditie".
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4. Met ingang van 1616 begon de produktie van piëtistica van Nederlandse origine
eerst goed op gang te komen. Het is juist deze groep werken die uitsluitsel geeft
over de invloed die is uitgegaan van de vertalingen van puriteinse geschriften en
van het Puritanisme in het algemeen. Wilde deze studie daarom concrete resultaten opleveren, dan was het onontkoombaar de eerste 25 jaar en niet de eerste
twintig jaar in het onderzoek te betrekken.
De onderzochte periode eindigt met het jaar 1622 om praktische redenen. Geenszins
omdat dit jaar het einde van de stroom vertalingen zou markeren, want in de zeventiende eeuw ging de vertaalarbeid juist onverminderd door en rolden de produkten
hiervan in een nimmer aflatend tempo van de persen. Het in deze studie behandelde
tijdvak mag dan ook niet als een afzonderlijk geheel worden beschouwd, maar moet
worden gezien in het licht van het verdere verloop van de vertaalactiviteiten.
In feite vormt deze studie niet meer dan een begin van het onderzoek. Naar ik hoop
toont zij het grote belang van de vertalingen en daarmee ook van het wetenschappelijk
onderzoek hiervan aan. Tevens is het mijn wens dat zij een stimulans is tot voortgaand
onderzoek.
2. Piëtisme
Zoals bij vele termen het geval is, worden aan het woord "Piëtisme" de meest uiteenlopende betekenissen en beoordelingen toegekend. Globaal kan worden gezegd dat
deze uitdrukking eerst betrekking had op de in de tweede helft van de zeventiende en
de eerste helft van de achttiende eeuw optredende beweging binnen het Duitse Lutheranisme die zich verzette tegen de verstarde en dode orthodoxie. Als zodanig fungeerde de term als een scheldwoord en was hij voluit negatief geladen. Overgewaaid naar
de Nederlanden en ingeburgerd in het Nederlands theologisch spraak- en taalgebruik
behield deze uitdrukking haar negatieve betekenis 1 . Later is de term terechtgekomen
in allerlei wetenschappen en heeft hij verschillende betekenissen ontvangen. Zelfs
binnen een en dezelfde wetenschap kan een scala van betekenissen en waardeoordelen voorkomen 2 .
Het is van belang na te gaan welke betekenissen aan de term "Piëtisme" zijn toegekend. In het kader van deze studie wordt dit onderzoek beperkt tot de belangrijkste
kerk- en dogmageschiedkundige studies over het Piëtisme 3 .
In de loop van het kerkhistorisch gebruik van de term "Piëtisme" hebben in de jaren
1879 en 1880 respectievelijk Heppe en Ritschl, die inzagen dat P.J. Spener 4 met zijn
piëtistische denkbeelden niet iets nieuws bracht maar aanknoopte aan reeds lang bestaande inzichten, door hun nog steeds waardevolle studies de inhoud van deze term
op ingrijpende wijze uitgebreid door hem ook te laten slaan op overeenkomstige eerdere verschijningsvormen binnen het gereformeerde Protestantisme. Onafhankelijk
van elkaar werkend hebben beiden het Piëtisme beschreven als een internationaal
verschijnsel, waarvan de eerste vormen zich reeds lang vóór Spener openbaarden.
1.
2.
3.
4.

Zie: Tanis[I], 6; vgl.: Van de Ketterij[II], 391 n.15.
Vgl.: Van de Ketterij[II], 10.
In het Nederlands is een begin hiermee gemaakt door Eggermont: [I], 19-20.
Z.v.h.: Wallmann[II].
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Heppe's verdienste is hierbij echter in tweeërlei opzicht groter dan die van Ritschl.
Behalve dat Heppe - met Ritschl - de gereformeerde vroomheidsbeweging in de Nederlanden met ,, Piëtisme ,, aanduidt, betitelt hij de puriteinse beweging in Engeland
en Schotland eveneens als "Piëtisme". Deze aardrijkskundige uitbreiding houdt tevens een tijdsuitbreiding in. De eerste verschijningsvormen van het Piëtisme dateren
niet van de eerste helft der zeventiende eeuw - Ritschl - , maar zelfs van de tweede
helft der zestiende eeuw 1 .
In 1911 deed W. Goeters in zijn invloedrijke studie een stap terug door het Piëtisme
eerst met J. de Labadie te laten beginnen. Hij vat in navolging van Schmid 2 het Piëtisme op als die beweging die werd bepaald door christelijk individualisme en subjectivisme 3 . Naar zijn mening is het zo dat het Piëtisme, ook al keerde dit de Kerk niet de
rug toe, deze ten diepste verving door het conventikel 4 . Het gevolg van deze zienswijze is dat de Nadere Reformatie 5 - door Goeters aangeduid met "kerkelijke reformatiepartij" - niet tot het Piëtisme zelf behoorde, maar de voorbereiding erop vormde.
De latere gezaghebbende onderzoekers Lang en Stoeffler hebben respectievelijk in
1941 en 1965 evenals Heppe beklemtoond dat het Piëtisme een internationaal verschijnsel was dat reeds in de tweede helft van de zestiende eeuw aantoonbaar is.
Het zou te ver voeren nog diep in te gaan op de in de literatuur voorkomende verschillen in beoordeling van het Piëtisme. Ter illustratie daarvan worden hier twee uitersten
weergegeven:
Pietism arose largely as a reaction against formalism, Puritanism as a reaction against Romanism and immorality. There is also a difference in purpose. Pietism had as primary purpose the cleansing of the life of the
individual; Puritanism, at least in the Puritan age, the cleansing of church life. Pietism withdraws from
Church and world, Puritanism aims to reform them. Thus Pietism was strongly individualistic; Puritanism,
at least at first, was not. Pietism was emotional, exalting feeling. Puritanism was more stolid, austere, and in
a certain sense intellectual. For the basis of Pietism was experience, that of Puritanism the Bible. Pietism can
be called subjective, Puritanism aimed at the objective results of religion. Pietism emphasized love, Puritanism emphasized faith and works. The predominant tone in Pietism was joy, while Puritanism became somber through its emphasis on righteousness, wrath, heil and damnation. The tendency of Pietism was to neglect Scripture; that of Puritanism was strongly Scriptural. Pietism lacked all central control; Puritanism had
its strength in Bible authority.6 ,
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Heppe, 6.
Schmid; vgl.: M. Schmidt[II], 34-37.
W. Goeters, 270.
W. Goeters, 286.
Z.v. de wezensbepaling hiervan: Brienen/Groenendijk/Op't Hof/Meeuse. Voorts raadplege men: Van't
Spijker[IV]; Graafland[XIII].
Bronkema, 77-78. Vert.: Het Piëtisme ontstond grotendeels als reactie op formalisme, het Puritanisme als
reactie op Romanisme en zedeloosheid. Tevens bestaat er verschil in doelstelling. Het Piëtisme beoogde
primair de zuivering van het individuele leven; het Puritanisme, in het puriteinse tijdvak tenminste, de zuiveringvan het kerkelijk leven. Het Piëtisme trekt zich uit Kerk en wereld terug, het Puritanisme streeft ernaar
hen te reformeren. Het Piëtisme was derhalve in sterke mate individualistisch; het Puritanisme was dit,
aanvankelijk althans, niet. Het Piëtisme was emotioneel en verheerlijkte het gevoel. Het Puritanisme was
onaandoenlijker, strenger en in zekere zin verstandelijker. De basis van het Piëtisme was immers de bevinding, die van het Puritanisme de Bijbel. Het Piëtisme mag subjectief worden genoemd, het Puritanisme
streefde naar de objectieve resultaten van de godsdienst. Het Piëtisme legde de klemtoon op liefde, het Puritanisme op geloof en werken. In het Piëtisme overheerste de vreugde, terwijl het Puritanisme versomberde
door nadruk te leggen op gerechtigheid, toorn, hel en verdoemenis. Het Piëtisme had de neiging de Schrift
te verwaarlozen; het Puritanisme was in sterke mate op de Schrift gericht. Het Piëtisme miste iedere centrale
leiding; het Puritanisme vond zijn kracht in het gezag van de Bijbel.
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en daartegenover:
De diepste en zuiverste vorm, waarin de Reformatie zich geopenbaard heeft, is het Piëtisme of Puritanisme,
dat vooral in Engeland en Nederland gebloeid heeft. 1.

De inhoudelijke overeenkomsten en de historische verbanden die er tussen vele
vroomheidsverschijnselen en -bewegingen bestaan, maken het niet alleen wenselijk2
maar zelfs noodzakelijk een term te gebruiken waarin zij alle kunnen worden ondergebracht. Het is - om bij het onderwerp van deze studie te blijven - niet voldoende te
spreken van Puritanisme enerzijds en van Nadere Reformatie anderzijds zonder hierbij het overeenkomstige van beide met behulp van een bepaalde term aan te geven. De
vroomheid die hiermee wordt aangeduid, is daarvoor te zeer een basisgegeven van het
Christendom.
In deze studie wordt voor deze veelomvattende term het woord "Piëtisme" gebezigd.
Het nadeel dat deze term voor de in deze studie behandelde tijd een anachronisme is,
weegt niet op tegen de voordelen dat hij letterlijk aansluit bij het in het Puritanisme
centrale woord pietie en dat hij reeds meer dan een eeuw door gezaghebbende onderzoekers wordt gebruikt.
2.1. Begripsbepaling
De variërende antwoorden op de vraag wat Piëtisme was, maken het noodzakelijk
duidelijk te maken wat in deze studie onder die term wordt verstaan. Doelbewust sluit
ik mij aan bij de opvatting van onder anderen Heppe, Lang en Stoeffler dat het Piëtisme een internationaal verschijnsel was dat zich reeds in de tweede helft van de zestiende eeuw manifesteerde.
In overeenstemming met de aard van de in deze studie behandelde vertalingen wordt
hier met Piëtisme steeds het gereformeerde Piëtisme bedoeld. Niet dat deze twee
identiek zouden zijn. Piëtisme werd immers ook bij lutheranen, doopsgezinden, remonstranten 3 en zelfs rooms-katholieken 4 aangetroffen. Toch had het piëtisme van de
gereformeerden een eigen kleur. De dogmatische kaders waarbinnen de piëtistische
opvattingen bij hen hun plaats hadden en de accenten die door hen werden gelegd,
verschilden sterk met die van de andere genoemden.
Deze tweezijdigheid is ook historisch aan te tonen. Als het om typisch piëtistische
elementen ging, namen de gereformeerde piëtisten niet alleen de kritiek van
rooms-katholieken, doopsgezinden en remonstranten serieus 5 , maar ontleenden zij
zelfs het een en ander - en niet het minst belangrijke - aan rooms-katholieke middeleeuwers 6 . Kwamen echter de dogmatische en ecclesiologische verschilpunten in het
geding, dan gaven de gereformeerde piëtisten niets toe, integendeel, dan stonden zij
zelfs in de voorste gelederen van de strijd.
1.
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Meertens[III], 169.
Onlangs heeft Van der Linde zich ook in deze zin uitgelaten: [XVIII], 195.
Vgl.: d.st., resp. 605-606, 606-607 en 608-609.
Zie: J. Visser.
Vgl.: Groenendijk[IV], 115-120; d.st., 48,187, 389,431,452,540, 604, 624-625, 631.
Vgl.: White[I], 19, 68, 115, 141-149, 248; [II], 150; Wright[I], 242-245; O'Connor, 194-219; Nuttall[I], 148;
Wood, 57; Martz; Wakefield, 85-115; Owst, 97-103; Cave[II], 18-23; Exalto[II], 31, 196; Groenendijk[IV],
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Men zou het Piëtisme een christelijke grondhouding kunnen noemen, die dwars door
allerlei dogmatische en ecclesiologische verschillen heen tot ontwikkeling kwam. De
meeste piëtisten waren in de tijd waarover deze studie gaat, leerstellig gebonden en
verwerkten de piëtistische grondhouding op dienovereenkomstige wijze. Zo bezien
heeft het stellig zin binnen het Piëtisme allerlei onderscheidingen aan te brengen. Een
van de meest ter zake dienende onderscheidingen is die van het gereformeerde Piëtisme. Om een praktische reden wordt dit verder in deze studie met "Piëtisme" aangeduid, uitgezonderd die gevallen waarin het als gereformeerd Piëtisme tegenover of
naast andersoortige verschijningsvormen van innerlijke en praktische vroomheid
wordt gesteld.
De omschrijving van wat hier onder Piëtisme wordt verstaan, luidt als volgt: het Piëtisme was die stroming binnen het gereformeerde Protestantisme die, zich tegen algemeen
verbreide wantoestanden en misvattingen kerend, met profetische bezieling zowel aandrong op de innerlijke beleving van de gereformeerde leer en de persoonlijke levensheiliging als - harmonisch hiermee verbonden - ijverde voor de radicale heiliging van alle
levensgebieden.
2.1.1. Kritiek
Primair voor het Piëtisme is de kritiek op bestaande toestanden en opvattingen. De
Hervorming heeft naar de mening van de piëtisten slechts in beperkte mate effect
gehad. Velen zijn in de oude Kerk gebleven. Op tal van levensgebieden heeft de Reformatie niet of nauwelijks invloed uitgeoefend. Bij veel protestanten is het slechts
een uiterlijke verandering van Kerk geweest. Innerlijk is er niets veranderd, terwijl de
leefwijze even onheilig is gebleven als voorheen. De piëtisten worden niet moe de staf
over allerlei heersende zonden te breken en in dit verband over "schijn-, mond- en
naamchristendom" te spreken. Intensief richt hun bestrijding zich op ongerechtigheden als onkunde, misbruik van Gods Naam, overdaad in maaltijden en kleding, opschik, dansen, kaarten, dobbelen, toneelspel, dronkenschap, woeker, onkuisheid,
overspel, ontheiliging van Gods dag, verzuim en slechts uitwendig gebruik van de middelen der zaligheid, verachting van de goede dienaren des Woords en van de ware
gelovigen, en op alle overblijfselen uit de rooms-katholieke tijd zoals vastenavond,
kermis en Sint-Nicolaasfeest.
Naar de mening van de piëtisten is de onchristelijke leefwijze het directe gevolg van
de ongereformeerdheid der harten. Het merendeel van de kerkleden is gereformeerd
in naam, maar mist het ware, zaligmakende geloof. In feite zijn deze mensen onverzoend met God en hebben zij geen deel aan Christus. De piëtisten kunnen hen moeilijk als ware gelovigen erkennen. Meestal is er hooguit een verstandelijke kennis, terwijl men in de verste verte geen weet heeft van bevinding in de ziel. Men heeft nooit
de gebrokenheid van het hart wegens de zonde en de vreugde over het heil in Christus gekend.
Een steen van dubbele aanstoot voor het Piëtisme is dat vele naamchristenen zich
erop beroemen dat het goed met hen staat en dat zij de piëtisten uitmaken voor "fijnen" en "preciezen".
De kritiek van het Piëtisme geldt niet slechts het hart en de leefwijze van de enkeling,
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maar ook alle maatschappelijke verhoudingen en relaties, toegespitst op hen die leidinggevende posities in overheid en Kerk innemen. Het gehele bestaan moet door het
Woord van God worden vernieuwd en het toneel van Gods glorie worden. Bij de uitwerking van dit ideaal komen alle gebieden van het leven onder de kritiek van de
Heilige Schrift te staan.
rv
Typerend voor het kritische uitgangspunt van de piëtisten s p i de klacht dat er slechts
weinig echte christenen zijn en het tegen elkaar afzetten van "waar" en "vals".
2.1.2. Profetische bezieling en aandrang
Het Piëtisme legt zich niet neer bij de bestaande toestanden, maar stelt alles in het
werk om tot een reformatie te komen. De aanhangers van het Piëtisme roepen, gedreven door een sterk roepingsbesef, met ernst en ijver op tot boete en bekering. Zij
leggen de volle eis hiervan op personen en instanties. De werkwoorden die door hen
worden gebezigd, staan vaak in de gebiedende en aansporende wijs. Menigmaal komt
de uitdrukking voor dat men moet arbeiden om dit of dat te bereiken, waarbij niet
alleen uiterlijke maar evenzeer inwendige, geestelijke zaken worden ingevuld. Dit gebeurt in die mate dat het Piëtisme wel van rooms-katholieke werkheiligheid en van
remonstrantisme is beschuldigd. Deze beschuldiging mist echter iedere grond. Wat
het Piëtisme wel met deze grote nadruk op de menselijke activiteit doet, is verwoorden dat de volstrekte afhankelijkheid van Gods zegen de middelen niet uitschakelt en
dat de voorbeschikking en het soeverein handelen Gods de menselijke werkzaamheid
niet opheffen, maar juist de voorwaarde, de mogelijkheid en de ontsluiting hiervan
vormen. De piëtisten werken deze paradox tot op het gewaagde af uit.
Blijft de beoogde bekering achterwege, dan zal God het licht van het evangelie wegnemen.
De profetische bezieling maakt dat de kritiek zonder aanzien des persoons wordt
geuit en dat veroordelingen van en conflicten met burgerlijke en kerkelijke overheden
niet worden geschuwd.
2.1.3. Gereformeerde leer
De vraag naar de inhoud van het gereformeerde karakter van het in deze studie bedoelde Piëtisme kan grotendeels worden beantwoord met de verwijzing naar één
naam: die van J. Calvijn1. Hierna moet echter direct die van T. Beza worden genoemd. Deze was in drie opzichten van grote invloed: ten eerste in zijn vooropstellen
van de dubbele predestinatie 2 , ten tweede in de grotere nadruk die hij legde op de
menselijke beleving van het heil binnen een uitgewerkte heilsorde 3 en ten derde in zijn
niet-malse kritiek op de ethische en religieuze stand van zaken onder de gereformeerden van zijn tijd4. Voorts mag de inbreng van de Heidelbergse Catechismus niet
onvermeld blijven.
1.
2.
3.
4.

Z.v. zijn leven en theologie: Doumergue; Wendel; Reuter[II].
HallfH], 27; Kickel, 100-168; Armstrong, 39-41; Bray; Graafland[XIV], 47-70.
Graafland[XIV], 63; Cohen, 10-11.
D.st., 444-446.
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Tenslotte valt het bij piëtisten op dat zij een historiserende eschatologie kennen,
waarbinnen zij veel aandacht besteden aan de roeping tot zending onder de heidenen
en onder de Joden. Naar hun stellige verwachting zal de bekering van Israël in de
toekomst een feit worden.
2.1.4. Innerlijke beleving
Met het heersende naamchristendom in het vizier roepen de piëtisten vanuit hun bijzondere aandacht voor de pneumatologische aspecten van de leer met klem een ieder
op tot zelfonderzoek. Is het geloof echt of niet? Er is zoveel schijn waaraan het wezen
ontbreekt. Er is zoveel geestelijk zelfbedrog.
Het eerste kenmerk is de persoonlijke, innerlijke beleving van de uitwerking van het
Woord Gods. Het Woord bestaat uit wet en evangelie. De eerste is de voorbereiding
van het tweede. De verhouding tussen beide is dan ook uitgesproken heilsordelijk. De
Heilige Geest doet door middel van de wet kennis van zonde - in de weg van zelfonderzoek aan de hand van de Tien Geboden - , verslagenheid van hart, ja zelfs heilige
wanhoop ontstaan. Bij de laatste speelt vaak de vrees de zonde tegen de Heilige Geest
te hebben begaan, een rol.
Door middel van het evangelie brengt de Heilige Geest een zondaar tot kennis van
Christus en tot geloof. Door het geloof eigent men zich Christus en al Zijn weldaden
persoonlijk toe. Zo ontstaan er vrede, blijdschap, haat tegen de zonde en zekerheid.
Het geloofsleven is een aangevochten zaak. Er zijn vele aanvechtingen en bestrijdingen. Diepgaand en uitvoerig worden de zielsprocessen vaak getekend en geanalyseerd. De consciëntie staat als werkplaats van de Geest in het innerlijk van de mens
centraal, terwijl er grote nadruk valt op de uitwerking van het Geesteswerk en van de
aanvechtingen door de duivel op het gemoedsleven. De gevoelige zijde van het geloofsleven ontvangt grote aandacht.
Tegenover Rome en de remonstranten wordt de zekerheid van het heil sterk beklemtoond. Allereerst is er een zekerheid die verankerd ligt in de belofte van het evangelie.
Vervolgens is er een zekerheid die eigen is aan het geloof zelf waarmee men het evangelie omhelst. Deze is het resultaat van de in de consciëntie plaatsvindende persoonlijke toeëigening van de beloften van het evangelie. Vervolgens zijn er de zekerheid op grond van de inwendige werkingen des Geestes in de mens en de zekerheid
die men concludeert uit de goede werken als uitwendige vruchten van de Geest. Bij
deze twee laatstgenoemde soorten zekerheid speelt het zelfonderzoek met behulp van
kenmerken een beslissende rol.
De sterke gerichtheid op het beleven van de Geesteswerkingen in het innerlijk gaat
vergezeld van een buitengewoon pastorale instelling en interesse, waarbij psychologische inzichten niet ontbreken. Deze herderlijke instelling leidt tot het onderscheiden
van geestelijke standen en klassen en tot het afzonderlijk behandelen en aanspreken
hiervan.
Het is de piëtisten er veel aan gelegen de beginnelingen op het smalle pad voorzichtig
verder te leiden, de kleinen in het geloof op te beuren en te bemoedigen, de aangevochtenen bij de hand te nemen en te troosten, de gevallenen te vermanen en op te
richten. In dit kader is het een geliefd procédé de eerste beginselen van de zaligma-
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kende genade in het hart van een mens aan te geven en op deze wijze te troosten en te
bemoedigen.
Voor dit zelfde doel dient de vaak voorkomende accentuering dat het niet om de
volmaaktheid of de mate maar om de waarheid en de oprechtheid gaat, dat de grootste volkomenheid van een christen in dit leven de belijdenis van zijn onvolkomenheid
is en dat God de wil als de daad zelf aanneemt.
Gevordenden op de weg van het geloof worden aangespoord tot meer standvastigheid
en benaarstiging toe te nemen in de kennis en de genade van Christus.
In het persoonlijk geloofsleven wordt de betrekkelijkheid van de tijd in het licht van
de eeuwigheid beleefd. Men leeft sterk bij de gedachte aan de dood, aan het oordeel
Gods, aan de hel en aan de hemel. Iedere dag kan de laatste zijn. Men moet zijn
gestorven voordat het sterven plaatsvindt. Dan kan men verlangen en behoort men
zelfs verlangend te zijn naar het einde om te worden ontbonden van het lichaam der
zonde en met Christus te zijn.
Deze hemelsgezindheid brengt met zich mee dat de gelovige zich hier op &arde ten
diepste een vreemdeling gevoelt en deze wereld verzaakt. Hij is een pelgrim die op
doorreis is naar een beter vaderland.
2.1.5. Persoonlijke levensheiliging
Het accent op de innerlijke beleving en de hemelsgezindheid verhinderen niet dat een
heilige levenswandel een tweede kenmerk van het echte geloof is. Aan de vruchten zal
men de boom kennen. Nimmer aflatend klinkt de oproep tot bekering. Hier wordt aan
toegevoegd dat deze geen uitstel kan lijden.
Al de levensuitingen moeten gericht zijn op de eer van de Heere en op het heil van de
naaste. De norm hiervan is vanzelfsprekend de Heilige Schrift.
Er is geen sprake van een negatieve visie op en houding ten aanzien van schepping,
natuur en lichamelijkheid in de Grieks-dualistische zin, maar anderzijds wil men in
het voetspoor van Calvijn ook bewust niets weten van een renaissancistische overwaardering van deze werkelijkheid. Gaat het om de wijze waarop die mag en moet
worden gebruikt, dan zijn de kernwoorden "matigheid" en "soberheid".
Heiliging is ondenkbaar zonder middelen. Uiterst belangrijk zijn dan ook het horen
en het lezen van het Woord, de sacramenten, het gebed, de persoonlijke meditatie, de
heilige samenspraak, het zingen en het vasten. Er is een bijzondere aandacht voor het
Heilig Avondmaal, vooral met het oog op het innerlijk geloofs- en gevoelsleven. Van
de drie onderdelen: voorbereiding, bediening en nabetrachting, wordt in de regel de
voorbereiding ofwel het zelfonderzoek het uitgebreidst behandeld.
Een speciaal onderdeel vormt de sabbatheiliging. Het is voor het Piëtisme een onbetwistbare zaak dat het vierde gebod moreel van aard is, derhalve altijd geldend. De
sabbatrust impliceert dat alleen werken van noodzakelijkheid en barmhartigheid
mogen worden verricht.
De heiliging wordt in het Piëtisme gekenmerkt door een sterk diaconale en sociale
bewogenheid. Er wordt veel aangedrongen op armenonderhoud en op liefdadigheid,
op voorbede en hulp voor elders verdrukte of in andere nood verkerende medechristenen, op ziekenbezoek en op een goede behandeling van het dienstpersoneel.
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2.1.6. Heiliging van alle levensgebieden
Het Piëtisme heeft de theocratische gedachte als een brandende fakkel uit de handen
van Calvijn ontvangen. Alle maatschappelijke relaties moeten radicaal worden gereformeerd. Allereerst is er het gezin. Dit wordt beschouwd als een kleine kerk. De
godsdienstoefening binnen het gezin neemt dan ook een centrale plaats in. Dagelijks
komt men op gezette tijden als gezin bijeen om de Heilige Schrift te lezen en te bespreken, om Gods Naam aan te roepen en om psalmen te zingen. Iedere week wordt
gezinscatechese gegeven en verder kent men nog het vasten in gezinsverband. Bij de
piëtisten ontvangt de opvoeding speciale aandacht.
De volgende relatie is de kerkelijke gemeente en de Kerk in haar totaliteit. De predikanten hebben in de eerste plaats te prediken. Dit moet een prediking zijn zonder veel
vertoon van geleerdheid en zonder hoogdravendheid. Eenvoud is ook hier het kenmerk van het ware. Na de uitleg en de daaruit getrokken leringen komt de toepassing,
waaraan gewoonlijk de meeste aandacht wordt geschonken en waarbij de classificatiemethode wordt gehanteerd. Daarnaast worden het pastoraat en de catechese door
de piëtisten belangrijker geacht dan door de andere gereformeerden. De uitoefening
van de tucht is het derde wezenskenmerk van de ware Kerk. Dit is in het Piëtisme geen
kwestie van woorden alleen, maar evenzeer van daden.
De derde maatschappelijke relatie wordt gevormd door de staat. De Kerk heeft de
roeping haar profetisch geluid naar de kant van de overheid te doen horen. Het Piëtisme doet dit onbevreesd en zonder compromis. De overheid wordt gewezen op haar
plicht de ware godsdienst te bevorderen en te beschermen. Een klacht van de piëtisten is dat de overheid oogluikend allerhande ongerechtigheid en andere godsdiensten
toelaat. Meestal zijn de wetten er wel, maar worden zij niet nageleefd. Voorts wijst het
Piëtisme de overheid terug wanneer deze zich met theologische en zuiver kerkelijke
zaken inlaat en hierop haar invloed laat gelden. De piëtisten volgen met de Bijbel in
de hand de politiek van eigen land en geselen met striemende slagen alles wat zich
daar openbaart als menselijke berekening en machtsdenken. Dit betekent voor hen
verloochening van de Heere Die het volk als een tweede Israël in het verleden Zijn
bijzondere gunst heeft willen betonen.
3. Inhoud
In deze paragraaf kan de lezer een indruk opdoen van wat hem in de rest van deze
studie wacht. Hij zal in de volgende paragraaf worden geïnformeerd over de algemene
werkwijze die is toegepast en zal in het laatste onderdeel van dit eerste, inleidende
hoofdstuk een historiografie van het eigenlijke onderwerp en van de relatie Puritanisme - Nederlands Piëtisme ontvangen.
Het volgende hoofdstuk zet in met de signalering dat zich omstreeks 1600 in de Nederlanden een verandering op religieus-geestelijk gebied voltrok waardoor de piëtistische lectuur geliefd werd. Vervolgens wordt de vraag naar de Nederlandse piëtistische uitingen vóór 1598 aan de orde gesteld. Deze vraag wordt in de daarop volgende paragrafen beantwoord. Eerst komen de uitingen van Franse origine aan de beurt.
Hier worden Beza, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, J. Taffin, J. de 1'Espine en S.
Goulart behandeld. In de tweede plaats komt als uiting van Duitse origine de Heidel-
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bergse Catechismus aan bod. In de derde plaats worden de origineel Nederlandse
uitingen besproken: de Wezelse artikelen, H. Moded, C. van Hille senior, P. Datheen,
A. Corneliszoon, P. Corneliszoon, Y. Balkius, J. Gerobulus, P. van Marnix en P. Damman. Tenslotte volgt een conclusie.
Hoofdstuk drie geeft de bibliografie. Na de verklaring van de werkwijze en de lijst van
bibliotheken komt de eigenlijke bibliografie van de Nederlandse vertalingen van Engelse piëtistische geschriften gedurende de periode 1598-1622, gevolgd door de aanwijzing van de identieke gedeelten, door de registers van de vertalers, van de drukkers
en van de uitgevers, alsmede door een chronologisch register.
In het vierde caput passeren de vertaalde geschriften stuk voor stuk de revue. Hierbij
wordt steeds allereerst een overzicht gegeven van het aantal edities van de originele
uitgave en van die van de eventuele vertalingen. Indien mogelijk wordt ook iets over
de invloed hiervan medegedeeld. Vervolgens wordt een weergave van de inhoud der
Nederlandse overzetting geleverd. Tenslotte wordt in de verwerking nader ingegaan
op de theologie, de bronnen, de stijl en het piëtistisch gehalte van het desbetreffende
geschrift. Aangezien van W. Cowper op deze wijze tien nummers en van W. Perkins
niet minder dan 29 nummers worden behandeld, wordt nog afzonderlijk een dwarsdoorsnede van hun theologische opvattingen op het punt van piëtisme gegeven.
In hoofdstuk vijf hebben de biografieën van de in het totaal vijftien vertalers hun
plaats. Achtereenvolgens worden hunlevensloop, geschriften en betekenis beschreven. In het afsluitend gedeelte wordt van hen nader onderzocht: geografische herkomst, godsdienstige overtuiging, maatschappelijke positie, relatie met Engeland,
vertalerschap, onderlinge contacten en relatie met drukkers/uitgevers.
Het zesde hoofdstuk vestigt de aandacht op de overige Nederlandse piëtistische werken uit het tijdvak 1598-1622. Deze vallen in drie groepen uiteen: die van Nederlandse, van Franse en van Duitse origine. Er wordt opgave gedaan van auteurs, titels,
edities en piëtistisch gehalte. Er zijn jaartabellen van de eerste edities, van het totaal
van de uitgaven, van zowel het formaat als de omvang. De totalen hiervan worden nog
weer uitgesplitst met behulp van de classificatie van het piëtistisch gehalte. Voorts
wordt onderzoek gedaan naar de uitgaveplaatsen en wordt de inhoud van al de behandelde geschriften in een paar zinnen onder woorden gebracht. Bij de vertalingen
komen ook de vertalers in het beeld. De voor deze studie belangrijkste gegevens uit
hun levensloop worden kort vermeld. Uiteindelijk worden de verkregen uitkomsten
van de drie verschillende groepen piëtistische werken op alle genoemde gebieden met
elkaar vergeleken en bij elkaar opgeteld.
Caput zeven laat in een zestal aspecten de betekenis van de overzettingen zien. Achtereenvolgens komen aan de beurt: hun aantal, omvang, aard, doel, invloed en relatie
tot de overige piëtistica.
Hoofdstuk acht gaat over de puriteinse invloed in het algemeen op de Nederlanden.
Er wordt stilgestaan bij de puriteinen in de Nederlanden, bij de Nederlanders in Engeland en Schotland, bij de puriteinse geschriften in de Nederlanden, bij de invloedssporen in origineel Nederlandse werken, bij de verborgen doorwerking van het Puritanisme in het Nederlandse Piëtisme en bij de puriteinse invloed op de Dordtse Synode.
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In het eerste gedeelte van het negende hoofdstuk wordt een poging ondernomen om
een beeld te geven van het ontstaan van het Nederlandse Piëtisme. Eerst komt de
voedingsbodem hiervan ter sprake. Deze is gekweekt door de middeleeuwse devotie
en Mystiek alsmede door de kerkvaders. Vervolgens wordt aandacht besteed aan het
devotioneel gehalte van de niet-gereformeerde Hervorming, waarbij successievelijk
aan de orde komen: de evangelische stroming, het Lutheranisme, het Anabaptisme,
het Spiritualisme en het Arminianisme. Hierna wordt het devotioneel gehalte van het
gereformeerde Protestantisme besproken. De reden dat dit alles op deze plaats en
niet in het tweede hoofdstuk aan de orde wordt gesteld, is dat het hier niet zoals in
hoofdstuk twee om eigen onderzoek van primaire bronnen gaat, maar dat hier grotendeels sprake is van verwerking van secundaire literatuur.
In het tweede gedeelte van dit caput wordt op grond van de resultaten van het onderzoek in de voorgaande hoofdstukken de beginfase tot 1623 van het Nederlandse Piëtisme getekend. Deze eerste fase wordt onderverdeeld in vier perioden: 1. het Piëtisme in opkomst, tot 1588; 2. het Piëtisme zonder de puriteinse inbreng, 1588-1597;
3. het Piëtisme onder invloed van het Puritanisme en zonder de Nadere Reformatie,
1598-1607; 4. het Piëtisme in de eerste tijd van de Nadere Reformatie, 1608-1622.
Dit negende hoofdstuk wordt afgesloten met een definitie van de Nadere Reformatie
en met een historische beschrijving van de begintijd van deze groepering.
Het laatste caput is de uitleiding, waarin het uitzicht wordt geopend op het verdere
verloop van de overzettingen en op de invloed die het Puritanisme na 1622 op het
Nederlandse Piëtisme in de zeventiende eeuw heeft uitgeoefend.
4. Werkwijze
Achter deze studie zit het algemene inzicht dat het dan pas verantwoord is structuur
aan te brengen, conclusies te trekken en een beeld te schetsen, wanneer eerst zoveel
mogelijk feitelijkheden aan het licht zijn gebracht en zijn verzameld. Het nadeel van
deze methode is dat zij niet bevorderlijk is voor de leesbaarheid. De opsomming van
gegevens belemmert de vaart van het lezen, doet het zicht op de hoofdlijn snel verliezen en geeft aan deze studie een omvang die eer afschrikt dan aantrekt. Ik geef echter
in verregaande mate de voorkeur aan degelijkheid boven leesbaarheid. Liever een
overvloeiende bron van gegevens dan een aantrekkelijk en vloeiend verlopend essay.
Er bestaat in Nederland binnen de reformatorische Kerken een - niet zo groot - lezerspubliek dat zijn stichtelijke dorst lest met onder andere de lectuur die in deze
studie ter sprake komt. Met het oog op deze lezers, die meestal geen wetenschappelijke vorming hebben genoten, is getracht het taalgebruik zo eenvoudig en begrijpelijk
mogelijk te houden, ook al is bij voorbeeld in gevallen van zeer veel voorkomende
woorden ter afwisseling gekozen voor een aan het Latijn ontleend woord. Tevens worden voor hen de citaten die in een vreemde taal zijn gesteld, in het notenapparaat
vertaald weergegeven.
De onderzochte stof en met name de behandeling hiervan door andere scribenten en
onderzoekers nodigden mij vaak uit en prikkelden mij zelfs tot het geven van mijn
eigen theologische evaluatie. Bewust heb ik hier echter van afgezien, daar subjectieve
waardeoordelen een studie als deze eer ontsieren dan sieren.
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Aangezien deze studie speciaal is gericht op de puriteinse invloed op het Nederlandse
geestesleven, wordt slechts heel summier ingegaan op toestanden en personen in Engeland en Schotland. Wel wordt - indien mogelijk - literatuur hierover opgegeven.
Afgezien van speciale gevallen zijn er geen verwijzingen naar biografische woorden^
boeken. Tevens worden in de regel de voorletters van iemand alleen de eerste keer
vermeld dat diens naam voorkomt. Van deze regel wordt afgeweken als er verwarring
kan ontstaan.
Zestiende- en zeventiende-eeuwse teksten worden zo getrouw mogelijk weergegeven.
Er zijn twee aanpassingen: verschil in lettertype wordt niet gehonoreerd en weglatingstekens worden voluit geschreven.
Voor citaten en verwijzingen wordt bij voorkeur de tekst van de eerste of van de oudst
bekende editie van een werk gebruikt. In zo'n geval wordt de druk niet vermeld. Dit
gebeurt wel wanneer de tekst aan een latere uitgave is ontleend. Bijbelteksten worden
in de Statenvertaling weergegeven.
Als het een verwijzing naar een nummer uit de bibliografie betreft, wordt het desbetreffende nummer cursief afgedrukt. Bij een verwijzing naar een paragraaf uit een
bepaald hoofdstuk van deze studie worden paragraaf en caput in omgekeerde volgorde als een eenheid respectievelijk met Romeinse en Arabische cijfers aangegeven.
Tijdsaanduidingen worden opgegeven in de stijl van de bron. Uit praktisch oogpunt
bestaat de literatuurvermelding in het notenapparaat slechts in de auteursnaam, met
daarachter eventueel een Romeins cijfer tussen teksthaken en de pagina's, of in een
afkorting met de bladzijden/nummers. De verklaring hiervan vindt men in de opgave
van de literatuur en in de lijst van afkortingen, die beide hun plaats aan het eind van
deze studie hebben.
5. Historiografie
In de loop van de beoefening der kerk- en dogmageschiedenis zijn in toenemende
mate zowel in afzonderlijke werken als in tijdschriftartikelen de Nederlandse vertalingen van puriteinse werken onder de aandacht gebracht. De eerste die dit - in 1879 deed, was Heppe, hierin gevolgd door Proost, A. Kuyper, W. Goeters, Van Baarsel,
Leube, Bouwman, Smid, Van Genderen, Stoeffler, Evenhuis, Boot, A. de Groot,
Tanis, Wallmann, Brienen, Sprunger, Van der Linde, Graafland, Van den Berg, Boon
en Van Harten 1 . De enige onderzoeker die - in 1980 - een geheel boekwerk in de vorm
van een bibliografie aan de vertalingen wijdde, was Van der Haar 2 .
De translaten hebben ook de belangstelling van onderzoekers in andere vakgebieden
gewekt. Het merendeel van hen bestaat uit literair-historici: Scherpbier, Meertens,
De Vooys, Sann, Bachrach, Wille, Blokland, Collmer, Alblas, Eggermont, Schoneveld

1.

2.

Heppe, 164-165; Proost, 7; A. Kuyper, 66; W. Goeters, 23; Van Baarsel, 300-301; Leube, 166; Bouwman, 12;
Smid[II]; [IV], 190; Van Genderen, 221; Stoeffler, 118; Evenhuis, II, 233; Boot, 184-191; A. de Groot[I],
184-185; Tanis[II], 35, 43; Wallmann[I], 150; Brienen[II], 12; Sprunger[II], 359; Van der Linde[XVI], 128;
Graafland[VIII], 75-79,87; [XIII], 365; [XVI], 111,117; Van den Berg[III]; Boon, 244; Van Harten, 224-225.
FATY.
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en Strengholt 1 . Het zijn Scherpbier, Alblas en met name Schoneveld die hierbij tot
bijzonder belangwekkende uiteenzettingen zijn gekomen. Voorts hebben de historicus Uit den Bogaard, de filoloog Van de Ketterij, de pedagogisch-historicus Groenendijk en de socioloog Roodenburg dit onderwerp in studies aangestipt 2 .
Het gevolg van dit alles is dat de vertalingen in een aantal handboeken van de kerkgeschiedenis zijn vermeld 3 .
De vaak incidentele vermelding van het onderwerp in de literatuur houdt in dat de
verschillende aspecten die er aan de translaten zitten, over het algemeen slechts
spaarzaam zijn beschreven, zo ze dat al zijn.... Over één zaak zijn alle onderzoekers
het eens: het aantal overzettingen is aanzienlijk geweest. De terminologie varieert van
"veel" en "talrijk" tot "bijna onafzienbaar" en "talloos". De lezers en de lezeressen
waren menigvuldig en werden in brede lagen van de bevolking aangetroffen.
A. Kuyper ziet als een gevolg van de gestadige lezing der vertalingen dat de gereformeerden in de Nederlanden geleidelijk kwamen tot een strengere opvatting van het
vierde gebod 4 .
W. Goeters attendeert erop dat de verschillen voor wat kerkregering en kerkelijke
riten betrof, die in Engeland zelf scheidend werkten, voor de vertalers en de lezers in
de Nederlanden geen probleem vormden. De getranslateerde werken van ceremoniële puriteinen, van louter leerstellige puriteinen, van presbyterianen en van congregationalisten stonden in de Nederlandse boekenkast broederlijk naast elkaar. Mannen
als J. van Lodenstein 5 en J. Koelman 6 , die wegens hun afkeer van christelijke feestdagen alsmede van formulieren en formuliergebeden als ceremoniële puriteinen van Nederlands bloed kunnen worden beschouwd, bevelen toch ook de geschriften van episcopalisten als J. Hall 7 en L. Bayly aan 8 .
Helderder dan Goeters verklaart Scherpbier dit verschijnsel: er was een onverzadigbare honger naar stichtelijke lectuur. Om de kerkelijke achtergrond van een auteur
bekommerde men zich in de Nederlanden niet: als een werk maar stichtelijk was 9 .
Tevens wijst Scherpbier er terloops als eerste op dat de oorspronkelijke schrijvers niet
alleen Engelsen, maar ook Schotten waren 10 .
Naar het inzicht van Scherpbier waren de translaten het gevolg van de nauwe contacten tussen Nederlandse en in de Nederlanden verblijvende Engelse predikanten.
Doorgaans waren de vertalers predikant. Dit brengt Scherpbier ertoe te concluderen
1.

Scherpbier, 76, 83, 100; Meertens[III], 170; De Vooys, 17; Sann, 15, 103-111; Bachrach, 105; Wille[II],
185-191; Blokland, 29-30; Collmer; Alblas[I]; [II]; [III]; [IV]; [VI]; Eggermont[II]; Schoneveld, 121-125;
Strengholt[II], 60-61.
2. Uit den Bogaard, 24, 30-31; Van de Ketterij[I], 81; Groenendijk[I], 590; [II], 24; [IV], 124, 132; [XII], 49;
[XIII], 18; [XV], 78-81; [XVI], 20-21,25; [XVIII], 172; Roodenburg, 276.
3. Reitsma/Lindeboom, 339-340; De Jong[II], 139; [III], 216; [IV], 267; Nauta[III], 128; Bakhuizen van den
Brink/Dankbaar, 49. De vertalingen worden ook genoemd door Nijenhuis: [II], 407.
4. A. Kuyper, 66.
5. Z.v.h.: Proost.
6. Z.v.h.: Krull.
7. Z.v.h.: Kinloch.
8. W. Goeters, 23-24; vgl.: Uit den Bogaard, 30-31.
9. Scherpbier, 83; vgl.: Uit den Bogaard, 24; Graafland[VIII], 77; Schoneveld, 70,123.
10. Scherpbier, 83, vgl.: 109; dit doen ook: Uit den Bogaard, 24, 31; Stoeffler, 118; Boot, 184; Tanis[II], 43; Van
den Berg[II], 199; De JongflV], 267; FATY, voorrede; Van Harten, 224-225; Alblas[VI].

I. Inleiding

33

dat kennis van de Engelse taal onder theologen minder ongebruikelijk was dan in
andere groepen. Toch is hij terughoudend om hier in algemene zin te spreken, omdat
enige vertalingen heel duidelijk voor Nederlandse theologen waren bestemd en omdat
er bij veel predikanten een speciale reden in het spel was waarom zij de ongewone
kennis van die taal bezaten 1 .
Dat veel Friese predikanten Engelse piëtistische preken vertaalden, kan naar de mening van Scherpbier gedeeltelijk aan de invloed van de van 1622 tot en met 1632 in
Franeker verkerende en onderwijzende puritein G. Amesius 2 worden toegeschreven 3 .
De Vooys oppert dat het moet worden nagegaan in hoeverre de vertalers onder invloed van de taal van het origineel zijn gekomen 4 .
De eerste Duitse vertalingen van The pilgrim's progress en van The life and death of Mr.
Badman van de puriteinse auteur J. Bunyan 5 zijn, zoals Sann aantoont, op de Nederlandse translaten hiervan gebaseerd 6 .
Bachrach brengt een nieuw element in als hij de Zeeuwse achtergrond van de translaten beklemtoond 7 .
/
Wille toont aan dat het vertaalde uittreksel van Histrio-Mastix van W. Prynne 8 Nederlandse auteurs argumenten heeft geleverd voor hun bestrijding van het toneel 9 .
Evenhuis wijst erop dat in Amsterdam veel vertalingen werden gedrukt en herdrukt 10 .
Volgens Boot heeft Koelman inzonderheid als vertaler invloed uitgeoefend op de
Hooglied-exegese in de Nederlanden 11 .
Van de Ketterij merkt op dat er ook uit andere talen piëtistische geschriften in het
Nederlands werden overgezet en dat de vertalingen uit het Engels het talrijkst waren,
met mogelijkerwijs lexicale invloed 12 .
Volgens Tanis werden de Nederlandse vertalingen wijd en zijd in de Amerikaanse
Middle Colonies gelezen 13 .
Naar Brienen meldt, hebben verscheidene overzettingen een rol gespeeld bij de doorwerking van de chiliastische visie der puriteinen in de Nadere Reformatie 14 .
Graafland signaleert als een van de meest kenmerkende aspecten van de puriteinse
vroomheid die via de translaten in de Nadere Reformatie ingang vond, de nauwkeurige ontleding en de pastorale behandeling van de innerlijke zielsgesteldheden 15 .
In zijn studie over de Engels-Nederlandse vertalingen in de zeventiende eeuw gaat
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Scherpbier, 100.
Z.v.h.: Visscher; Reuter[I]; Sprungerfl].
Scherpbier, 76.
17.
Z.v.h.: Brown[II].
15,103-111.
105.
Z.v.h.: Lamont.
[II], 186-191.
11,233.
Boot, 184-191.
[I], 81.
Tanis[II], 35.
[II], 12.
[VIII], 77.
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Schoneveld het meest uitgebreid van alle onderzoekers in op het onderhavige onderwerp 1 . Veel van wat hij te berde brengt, zal in het uitleidende hoofdstuk van deze
studie aan de orde komen. Hier is het volgende van de door hem bereikte onderzoeksresultaten van belang. Het grootste gedeelte van de translaten werd gevormd door
religieus proza. Hiervan bestond weer de overgrote meerderheid uit werken van devotionele aard. Als verklaring van dit verschijnsel ziet Schoneveld twee zaken. Allereerst
werd de ijver van de Nederlandse theologen voornamelijk aangewend met het oog op
dogmatische twisten, eerst tussen arminianen en gomaristen, later tussen voetianen en
coccejanen. In de tweede plaats misten velen van die godgeleerden die wel piëtistisch
waren aangelegd, de nodige bekwaamheden en de oefening om met eigen geschriften
te voldoen aan de bestaande vraag naar stichtelijke lectuur 2 .
Volgens Groenendijk hebben de vertalingen van diverse praktikale puriteinse werkjes
op het gebied van de godsdienstige vormgeving van het gezinsleven niet nagelaten van
grote betekenis te zijn voor de Nadere Reformatie 3 ,
Van den Berg constateert dat de overzettingen van geschriften van F. Rous ertoe
hebben bijgedragen dat inzichten uit de latere middeleeuwse Mystiek doorwerkten in
de piëtistische sector van het Nederlandse geestesleven 4 .
Van een geheel andere invalshoek getuigt de dissertatie van Alblas. Deze geeft een
overzicht van de in verband met de translaten belangrijkste uitgevers, met inbegrip
van de bij hen behorende vertalers en Engelse auteurs 5 . Dit overzicht brengt hem tot
het vermoeden dat de verspreiding van het puriteinse gedachtengoed min of meer
gelijktijdig in verschillende delen van de Nederlanden is begonnen 6 .
Verderop in zijn werk schenkt Alblas aandacht aan de vraag op welke wijzen de belangstelling van een uitgever als J. Boekholt op bepaalde puriteinse geschriften werd
gericht. Hij noemt als de twee mogelijkheden: via vertalers in het algemeen en Koelman in het bijzonder en via in de Nederlanden woonachtige Engelsen in het algemeen
en M. Browning, die in Amsterdam onder andere Engelse boeken verkocht, in het
bijzonder. Bovendien wijst Alblas op het bestaan van een speciale catalogus van uit
het Engels vertaalde theologische en stichtelijke geschriften 7 . Een derde van het totaal van Boekholts uitgaven blijkt te worden gevormd door puriteinse werken in Nederlandse vertaling 8 .
Voorts toont Alblas aan dat de vierde druk van de Nederlandse overzetting van Bunyans hoofdwerk van betekenis is geweest voor zowel de Franse vertaling als voor tal
van Engelse uitgaven daarvan. Voor het Franse translaat fungeerde de genoemde Nederlandse uitgave als basistekst 9 , terwijl het merendeel van de illustraties van J. Luy-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

121-125.
Vgl.: Graafland[VIII], 76-77.
[XII], 49; [XVI], 20-21.
[III], 62.
De enige onderzoeker die vóór Alblas substantieel aandacht aan de relatie vertalingen - uitgever heeft gegeven, is Eggermont: [II].
Alblas[VI], 46-50.
59-64.
AlblasfVI], 37,117,129.
Alblas[VI], 95, 351.
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ken 1 in de vierde druk van Eens Christens Reyse voor vele Engelse edities werd gekopieerd2.
In de loop van de tijd zijn er ook bibliografische lijsten verschenen waarin de bedoelde vertalingen voorkomen. Allereerst van de hand van twee literair-historici in de
jaren dertig: Reesink en Scherpbier. De eerstgenoemde geeft aan het eind van haar
dissertatie een uitgebreide lijst van Nederlandse vertalingen uit het Engels uit de periode vóór 17103, waarmee zij niet anders beoogt dan een indruk te geven van de grote
omvang der desbetreffende vertaalactiviteit4. Het is een bibliografie van algemene
aard. Scherpbier geeft in een aanhangsel met hetzelfde oogmerk als Reesink een lijst
van Engelse theologische werken in Nederlandse vertaling5. Hij doet deze vergezeld
gaan van allerlei door hem gevonden wetenswaardigheden over auteurs, vertalers en
uitgevers.
Breward geeft in een aanhangsel alle hem bekende edities van de geschriften van
Perkins. Er worden tientallen Nederlandse drukken vermeld6.
Verreweg de belangrijkste bibliografie is die van J. van der Haar7. Zij bevat de meest
uitgebreide lijst van de Engelse, veelal puriteinse, in het Nederlands getranslateerde
werken op theologisch gebied. Het behandelde tijdvak loopt van het eind van de zestiende eeuw tot aan het jaar van verschijnen, 1980. Drie jaar later verscheen van de
hand van Schoneveld een dissertatie over de Engels-Nederlandse vertalingen uit de
zeventiende eeuw. Meer dan een derde van deze studie bestaat in een lijst van de
desbetreffende overzettingen, die algemeen van aard is en die, voor zover zij theologische werken betreft, vrijwel geheel is gebaseerd op de bibliografie van J. van der
Haar8. In dit gedeelte komen behalve de alfabetische hoofdlijst van de translaten een
index van de vertalers, een index van de uitgevers en een chronologische lijst van de
vertalingen voor.
Wanneer de piëtistische overzettingen uit het Engels in het Nederlands in de literatuur ter sprake worden gebracht, gebeurt dit meestal in het kader van de verhouding
Puritanisme - Nederlands Piëtisme. De relatie tussen deze twee fenomenen is in de
literatuur reeds lange tijd een twistpunt.
Het is Broes die in 1825 als eerste de wetenschappelijke wereld attent maakt op de
invloed die er van de Engelse stichtelijke geschriften is uitgegaan op de Nederlanden9. Eerst na meer dan een halve eeuw wordt het stilzwijgen over deze materie doorbroken. Dit gebeurt in 1879 door de Duitse kerkhistoricus Heppe. Dat zijn verdienste
hoog moet worden aangeslagen, wordt duidelijk wanneer men bemerkt dat in Duitsland niet alleen Goebel vóór hem, maar zelfs Ritschl na hem geen oog - op één kleine

1. Z.v.h.: Meeuwesse.
2. Alblas[VI], 96-97.
3. Reesink, 399-406.
4. Reesink, 42.
5. 207-220.
6. Breward, 613-632.
7. FATY.
8. Schoneveld, 163-264.
9. 163-173.
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uitzondering bij Ritschl na 1 - hebben voor de bedoelde relatie. Heppe beschouwt het
Nederlandse Piëtisme als een importartikel uit Engeland 2 .
Zo sterk als Heppe durven na hem slechts enkele onderzoekers zich uit te drukken:
Von Winning, J.W. Becker, Hollweg en Noordam 3 . Wel is er een hele rij wetenschapsbeoefenaars te noemen die grote tot zeer grote invloed van het Puritanisme op
de Nadere Reformatie uit ziet gaan: Proost, Engelberts, Knuttel, Honders, Geesink/Hepp, Scherpbier, Van Ruler, Huijser, Roldanus, Graafland, Haitjema, Stoeffler, Oosterom, Van den Berg, Van de Ketterij, Hofmeyr, Tanis, Van der Haar, Ban,
Groenendijk, A. de Groot, Van Putte, Nijenhuis, Godfrey, Van Berkel, Meeuse,
Boon, Leurdijk en Alblas 4 .
In 1911 laat W. Goeters een geheel ander geluid dan Heppe horen. Goeters erkent dat
er van het Puritanisme invloed is uitgegaan op de Nederlanden, maar hij ontkent dat
deze van bepalende of beslissende betekenis zou zijn geweest. Puritanisme en Nadere
Reformatie waren naar zijn inzicht twee gelijkgezinde stromingen. Tegenover Heppe
beklemtoont hij dat er niet slechts vanuit het Puritanisme een stimulerende werking
op de Nederlanden is uitgegaan, maar dat er ook impulsen in de tegenovergestelde
richting waarneembaar zijn. In zijn ijver Heppe's stelling tot de grond toe af te breken,
gaat hij zo ver dat hij met behulp van een misplaatste verwijzing naar Campbell 5 poneert dat de oorsprong van het Puritanisme in de Nederlanden is te zoeken 6 . In deze
stelling wordt hij slechts door één onderzoeker gevolgd, namelijk Bouwman, die Goeters' inzichten op slaafse wijze volgt7. Goeters' visie dat er vanuit de Nederlanden
piëtistische impulsen naar Engeland zijn uitgegaan, wordt na Bouwman verdedigd
door Blokland, Groenendijk, Van Gorsel, Graafland, Van't Spijker en Alblas 8 .
In 1911 komt - onafhankelijk van W. Goeters - ook een Nederlander tot de uitspraak
dat het Nederlandse Piëtisme niet is te herleiden tot puriteinse invloeden, en wel
Knappert 9 .
Veel geluiden die na 1911 over deze problematiek klinken, laten klanken horen die
met de door W. Goeters en Knapppert aangeslagen tonen harmoniëren: Bouwman,
Wille, Meertens, H.B. Visser, De Vrijer, Reitsma/Lindeboom, Trimp, Van Gende1.
2.
3.
4.

5.
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7.
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Hij wijst op invloed van Rous op H. Witsius en S. Nethenus: resp. 281 en 396.
95,140-149.
Von Winning, 51-53; J.W. Becker, 74; Hollweg[III], 106; Noordam, 40.
Proost, 7-8; Engelberts, 95,112; Knuttel[I], 9; Honders, 161; Geesink/Hepp, 476-477; Scherpbier, 76-83; Van
Ruler[II], 175; Huijser, 130; Roldanus, 74; Graafland[I], 129 n.6; [II], 469; [IV], 117-119; [V]; [VII], 253;
[VIII]; [X], 325; [XI], 121-122,126; [XII], 86-87; [XIII], 363, 365-366; [XIV], 216; [XV], 11; [XVI], 109,111,
116-118; Haitjema, 46, 75; Stoeffler, 117-118; Oosterom, 85; Van den Berg[I], 141; Van de Ketterij[I], 81;
Hofmeyr, 27; Tanis[II], 35; Van der Haar[III], 229-230; [IV]; [VIII], 105; FATY, voorrede; Ban, 75; Groenendijk^], 24; [III]; [IV], 124; [V]; [VI], 14; [IX], 56; [X]; [XI], 291; [XII], 49-50; [XIII], 15, 18, 23; [XIV];
[XVI], 20; [XVII]; [XVIII]; A. de Grootfll], 10; Van Putte, 15; Nijenhuis[II], 407; Godfrey, 110; Van Berkel[I], 32-33, 90-91 n.74, 239; Meeuse, 172; Boon, 244; Leurdijk[II], 4; Alblas[VI], 37,42-43,47.
Campbell verstaat onder puriteinen inhoudelijk iets geheel anders dan Goeters onder Puritanisme; Campbells begrip is zo algemeen, ruim en daarom nietszeggend dat zelfs iemand als Willem van Oranje eronder
valt.
W. Goeters, 21-43.
Bouwman, 12-13.
Blokland, 29; Groenendijk[I], 590; [VIII]; Van Gorsel, 8; Graafland[VIII], 78-80, 87; Van't Spijker[IV], 12;
Alblas[VI], 59,96-97.
[II], 274.
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ren, Uit den Bogaard, Van der Linde, Smid, Blokland, De Boer, Brienen, Onstenk,
Van Andel, Praamsma, Van Gorsel, Vekeman en Van't Spijker 1 .
Graafland, die als enige een afzonderlijke studie in de vorm van een tijdschriftartikel
over de verhouding Puritanisme - Nederlands Piëtisme 2 heeft geschreven, vat de geschiedenis van het onderzoek van dit Piëtisme als volgt samen:
Er zijn er geweest, die de invloed vanuit Calvijn meer direct zagen lopen, met op de achtergrond de middeleeuwse vroomheid, die met het doperse geestesklimaat in sterke mate op Calvijn en het Calvinisme heeft
ingewerkt en in het Gereformeerde Piëtisme tot een rijpe gestalte is gekomen. We denken hier natuurlijk
vooral aan A. Ritschl. Min of meer daartegenover heeft in de vorige eeuw H. Heppe reeds en later A. Lang
duidelijk op de engelse aanzetten van het Gereformeerde Piëtisme in Nederland gewezen. Daarna is door
W. Goeters vooral beklemtoond, dat de Nadere Reformatie toch vooral als een eigen nederlandse beweging
moet worden gezien, en in zijn spoor is ook S. van der Linde vooral gegaan. In de laatste tijd heeft F.E.
Stoefflerweer opnieuw de engelse invloed trachten aan te wijzen, en het is duidelijk, dat wij op dit spoor nu
zijn verder gegaan. Met mij geldt dit van het grootste aantal onderzoekers van de Nadere Reformatie in
Nederland op dit moment. Wel moet daarbij als gemeenschappelijk resultaat worden vastgesteld, dat het
steeds meer duidelijk wordt, dat hier op niet één enkele beïnvloedingsbron kan worden gewezen, maar dat
wij te maken hebben met een wijdvertakt relatieveld A

Welke rol spelen de vertalingen binnen deze discussie? Van al de genoemde onderzoekers leggen zestien een direct verband tussen de overzettingen en de puriteinse
invloed op het Nederlandse geestesklimaat. Vijf van hen willen aan de inwerking geen
zwaarwegende betekenis toekennen: W. Goeters, Bouwman, Meertens, Van Genderen, en Uit den Bogaard 4 . De meerderheid van hen stelt zich op het standpunt van
grote tot enorme invloed: Proost, A. Kuyper, Scherpbier, Stoeffler, Evenhuis, Van de
Ketterij, Groenendijk, Brienen, Van der Haar, Graafland en Alblas 5 . De vergelijking
tussen deze twee reeksen resulteert in de constatering dat de stem van de minderheid
in 1955 verstomt en dat die van de meerderheid grotendeels na dat jaar wordt gehoord.
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Bouwman, 12-13; Wille[I], 167-169; Meertens[I], 105-106; [III], 170; H.B. Visser, 51 n.2; De Vrijer[I], 7,11;
[II], 75; Reitsma/Lindeboom, 341; Trimp, 1-2; Van Genderen, 220-221; Uit den Bogaard, 70; Van der Linde[IV], 10; [XI], 15; Smid[IV], 191; Blokland, 29; De Boer, 48, 51-52, 100, 168; Brienen[I], 220-221; [II],
12-13; [III], 118-119,122-123; Onstenk, 204; Van Andel, 11; Praamsma, 360; Van Gorsel, 7-8; Vekeman[I],
19; Van't Spijker[IV], 12.
[VIII].
Hier is de Ned. versie geciteerd: 19.
W. Goeters, 23-24; Bouwman, 12; Meertens[III], 170; Van Genderen, 221; Uit den Bogaard, 24.
Proost, 7; A. Kuyper, 66; Scherpbier, 76; Stoeffler, 118; Evenhuis, II, 233; Van de Ketterij[I], 81; Groenendijkfll], 24; [IV], 124,132; [XIII], 18; [XVIII], 172; Brienen[II], 12; FATY, voorrede; Graafland[VIII], 75-79;
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II. PIËTISTISCHE UITINGEN
IN DE ZESTIENDE-EEUWSE NEDERLANDEN

1. Verandering op religieus-geestelijk gebied
Omstreeks 1600 brak een nieuwe periode in het geestelijk leven van de Nederlandse
Kerk aan. Dit blijkt met name uit de in die tijd verschijnende godsdienstige lectuur.
De laatste helft van de zestiende eeuw werd gekenmerkt door de uitgave van een grote
hoeveelheid vertaalde geschriften van mannen als M. Luther *, Calvijn en H. Bullinger 2 . Rond de eeuwwisseling verminderde het aantal van deze uitgaven echter opmerkelijk. De nieuwe tijd en de veranderde situatie vereisten blijkbaar een andersoortige
lectuur. De dringende behoefte aan uiteenzettingen van de reformatorische beginselen was verdwenen. Zelfs de commentaren en de preken van de genoemde hervormers
waren niet meer zo gewild.
Een gretig onthaal begonnen die geschriften te vinden die zich meer richtten op het
individueel innerlijk geloofsleven met zijn hoogte- en dieptepunten, aanvechtingen en
vertroostingen, alsmede op de uitstraling hiervan naar alle maatschappelijke relaties.
Hollweg constateert deze ontwikkeling in zijn onderzoek naar de verbreiding van het
Hvysboec van Bullinger in de Nederlanden. Op de schepen van de Oost- en Westindische Compagnieën werd dit boek verdrongen door het gelijknamige werk van W.
Teellinck, dat bij de eerste druk in twee delen verscheen, respectievelijk in 1618 en
16213.
Smid preciseert in een artikel over Beza en de Nederlanden deze waarneming door de
verschuiving al veel vroeger te plaatsen. Hij wijst op de Nederlandse vertalingen van
werken van Perkins:
Reeds sinds omstreeks 1600 zien wij in de geschiedenis der Kerk hier te lande, dat velen hun oog meer gaan
richten naar wat er in Engeland verschijnt en dat bij menigeen de belangstelling voor de geschriften van de
Zwitserse reformatoren geleidelijk begint te verflauwen. Bij Meusevoet, die in het proefschrift van JJ. van
Baarsel slechts even en door A. Lang in het geheel niet wordt vermeld, blijkt het, dat hij zich met zijn
vertalingen van Beza afwendt naar William Perkins, die wij gerust een leerling van Beza mogen noemen
maar die toch meer dan hij het Christelijke leven heeft getekend en de gevaren met zijn naar de wereld
toegekeerde zijde. Niet ten onrechte wordt Perkins wel de vader van het Puriteinse Calvinisme genoemd,
wiens talrijke praktisch-theologische geschriften, na ongeveer 1600, in wijde kring hun werking deden gevoelen en die hier te lande de Engelse praktizijns, gelijk men ze noemde, door hun uit het Engels vertaalde
stichtelijke werken, heeft ingeleid A

Het is duidelijk dat het onderwerp van deze studie, de Nederlandse vertalingen van
Engelse piëtistische geschriften, juist aan de gesignaleerde verandering op religieus-geestelijk gebied zijn belang ontleent.

1.
2.
3.
4.

Z.v.h. en zijn theologie: Köstlin/Kawerau; Köstlin; Althaus.
Z.v.h.:' Pestalozzi; Bouvier.
Hollweg[I], 354-357.
Smid[IV], 190.
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De vertalingen vormen een aanwijzing dat de omstreeks de eeuwwisseling in de Nederlanden opkomende geestelijke stroming niet was beperkt tot het grondgebied van
de Verenigde Provinciën. In Engeland was het Puritanisme reeds iets eerder tot ontwikkeling gekomen en deze beweging zou daar van enorme betekenis gaan worden
voor het geestelijk en kerkelijk leven, voor de maatschappij en voor de cultuur. Maar
ook elders manifesteerden zich in deze tijd ontwikkelingen waarbij de persoonlijke
vroomheid centraal stond. In Duitsland kwam in het begin van de zeventiende eeuw
een nieuw type evangelische vroomheid op, dat met zijn stichtelijke geschriften de
meest imposante prestatie van het Duitse Protestantisme van die tijd leverde l. In het
Franse Calvinisme ontstond in deze tijd een devotionele traditie, die zich vooral op
het persoonlijk gebed en op de individuele meditatie richtte 2 . Goed beschouwd was
de verandering op religieus-geestelijk gebied die zich omstreeks 1600 in de Vaderlandse Kerk voltrok, dan ook de Nederlandse gereformeerde exponent van de internationale en interconfessionele piëtistische stroming in deze tijd3.
De bestudering van de produkten van deze stroming kan ten goede komen aan een nog
betrekkelijk jonge tak van historische wetenschapsbeoefening, namelijk de mentaliteitsgeschiedenis 4 .
2. Piëtistische uitingen vóór 1598
Voordat de Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands aan een onderzoek
worden onderworpen, moet de vraag worden gesteld: vormen de translaten uit het
Engels de eerste ritselingen van het opkomende Nederlandse Piëtisme, of zijn er
reeds vroegere openbaringsvormen hiervan aan te wijzen? Is dit laatste het geval, dan
kan worden aangenomen dat het Nederlandse Piëtisme reeds vóór 1598 als een onderstroming aanwezig is geweest.
Aan deze kwestie is in het kerkhistorisch onderzoek tot nu toe vrijwel geen aandacht
geschonken. Blijkbaar was men algemeen overtuigd van de onmogelijkheid dat er zich
in de zestiende-eeuwse Nederlanden vormen van Piëtisme hebben voorgedaan. Weliswaar heeft men het piëtistisch karakter van twee geschriften van Taffin, die in de
zestiende eeuw in het Frans zijn geschreven en in het Nederlands zijn overgezet, onderkend 5 , maar het feit dat het voorkomen van Piëtisme als onderstroming niet als
these is gesteld, laat staan wetenschappelijk is onderzocht, wijst erop dat men steeds
van mening is geweest met een op zichzelf staande uiting te doen te hebben. Zo schrijft
Van der Linde:
Het verwondert ons dat onder Taffin's tijdgenoten nauwelijks iemand zijn zorg deelt. We bedoelen daarmee
mannen als Datheen, Van der Heyden, Saravia, Marnix, om van Junius en Danaeus maar te zwijgen A
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6.

Zeiler, 86-95.
Cave[II], 18-23, 43.
Hambrick-Stowe, 23; Van't Spijker[IV], 6-8
Vgl.: Den Boer, 192-201. Z.v. de mentaliteitsgeschiedenis: Watts; Van Deursenfll]; Frijhoff; Van Lieburg.
Heppe, 95-98; Van Rulerfl], 75; Van der Linde[II], 4; [IV], 9, 23 n.31; [XV]; [XVI]; Graafland[I], 165-170;
Stoeffler, 121-124; De Boer, 50-60; Brienenfl], 86-89; Wallmann[I], 149; Eggermontfll], 1; Vekeman[I],
42-53; Groenendijk[XV], 77; [XVIII], 171; Alblas[VI], 39.
[XV], 10; vgl.: 26.
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Deze regel wordt bevestigd door vier bescheiden uitzonderingen. In een veertien
bladzijden tellende bespreking van W. Goeters' werk poneert Van Schelven als een
van zijn bezwaren tegen deze studie dat de auteur de door hem beschreven beweging
eerst na de Dordtse Synode laat aanvangen. Het laatste argument voor dit bezwaar zet
hij in de volgende zinnen uiteen:
En wat ten slotte het karakteristieke van deze beweging betreft, dat ze zich gaarne ophoudt met beschrijving
van het geestelijke, bevindelijke leven: ik bezit een verzamelbandje, waarin - met een paar hier niet ter zake
doende geschriften - te vinden zijn: Van de Merckteeckenen der kinderen Gods, door Jan Taffin. Wt de Fransche tale in de Nederlandsche getrouwelic overgeset; en: W. Perkins, Een excellent tractaet van de conscientie,
waer in gheleert wordt de Natuere, eygenschappen, ende onderscheydentheden derselver. Midtsgaders oock den
wegh om een goede conscientie te vercrijghen ende te behouden. Wt de Enghelsche in de Nederduytsche sprake
ghetrouwelijcken overgheset door Vincentium Muesevoet, Dienaer des Woords tot Schaghen. Boekjes, waarvan reeds de titels hun groote overeenkomst met de door Goeters beschreven litteratuur doen zien, en die
toch beiden al in 1598 te Haarlem werden gedrukt. Wel een bewijs dat ook toen - zij 't misschien niet zoo
duidelijk - hetzelfde streven reeds aanwezig was; en dat een teekening ervan als de auteur heeft willen geven
dus een tijdperk van minstens een kwart eeuw tevoren ook reeds in haar belangstelling had moeten opnemend.

Van der Linde stipt de kwestie aan als hij in zijn inaugurele rede, handelend over de
gereformeerde ascetiek, opmerkt:
Wij stellen in dezen met nadruk een sterke overeenstemming vast tussen Calvijn en zijn eerste pioniers in
ons land. Want het is duidelijk, dat reeds bij Taffin dit piëtisme is te vinden; dat het boekje van Datheen:
Een christelijke samenspreking uit Gods Woord er al in ademt^.

Nijenhuis stelt in zijn artikel over varianten binnen het zestiende-eeuwse Calvinisme
in de Nederlanden het bestaan van het Piëtisme nadrukkelijk vast. Naar aanleiding
van Taffin zegt hij:
Zijn prediking was minder gericht op dogmatische problemen dan op de praktijk der vroomheid. Beschouwd
als de eerste vertegenwoordiger van het gereformeerd Piëtisme in de Nederlanden, vormde hij een karakteristieke variant binnen het Calvinisme hier. De prediking van Taffin, wiens geschriften dezelfde teneur van
vroomheid en praktisch Christendom vertonen, werd door velen gewaardeerd en hijzelf werd door zijn
ambtgenoten in de Gereformeerde Kerk hogelijk geprezen. Dit bewijst, dat wij in hem te doen hebben met
meer dan een individuele geloofsuitdrukking, n.1. met een exponent van een stroming die zich niet eerst in
de zeventiende eeuw deed gelden, doch die een integrerend bestanddeel van het vroege Nederlandse Calvinisme vormde A

In een zeer recent en tot tegenspraak prikkelend artikel over het begin van de Nadere
Reformatie in Holland concludeert Leurdijk:
De reformatie der zeden, die Arent Cornelisz. Croese en Jean Taffin nastreefden, bleek in 1575 dus het
karakter te hebben van een samenwerking. Dit gegeven wijst erop dat hun vriendschap werd gemarkeerd
door een bewuste affiniteit, die gestalte kreeg in een bewuste samenwerking tot reformatie der zeden. Dit
streven naar een reformatie der zeden stemt overeen met hun geschriften, die in later tijd het licht zagen.
Het feit dat zij tot dit grote doel samenwerkten, betekent dat zij kunnen worden gerekend tot de beweging
der Nadere Reformatie.
Aangezien voor deze samenwerking aanleiding werd gegeven door de toneelopvoeringen in Delft en zij hun
bezwaren daartegen bij Hollandse regeringsfunctionarissen indienden, kan worden geconcludeerd dat de
Nadere Reformatie in Holland begon in de tweede helft van de zeventiende eeuwA

Deze gegevens uit de kerkhistorische literatuur versterken de noodzaak een onderzoek in te stellen naar piëtistische uitingen in de Nederlandse lectuur van vóór 1598.
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Van Schelven[II], 346.
[IV], 9pvgl.: [II], 3; [VII], 223.
Nijenhuis[I], 365.
Leurdijk[II], 3.
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3. Uitingen van Franse origine
De Nederlandse piëtistische uitlatingen uit de periode vóór 1598 zijn in drieën te
onderscheiden: van Franse, van Duitse en van Nederlandse oorsprong.
3.1. T. Beza
Beza werd in 1519 te Vézelay geboren. Na de voltooiing van zijn juridische studie te
Orléans vestigde hij zich te Parijs. In 1548 week hij uit naar Genève. Van 1549-1558
was hij hoogleraar in het Grieks aan de academie te Lausanne. Hij verwisselde deze
plaats voor Genève, waar hij hoogleraar en predikant werd, eerst als collega en later
als opvolger van Calvijn. In 1605 overleed hij hier 1 .
Van Beza komen in de onderhavige periode twee geschriften in aanmerking.
3.1.1. Bekentenisse des Christelicken Gheloofs
In 1561 verscheen van Beza in Nederlandse vertaling Bekentenisse des Christelicken
Gheloofs. Het Franse origineel was in 1559 uitgekomen. Dit geschrift is een primair
voor leken bedoelde uiteenzetting van de calvinistische leer 2 .
In dit geschrift doet zich het merkwaardige verschijnsel voor dat de gang van het
dogmatische betoog twee keer langdurig wordt onderbroken door de beschrijving en
de pastorale behandeling van inwendige aanvechtingen door de duivel.
Nadat eerst is gehandeld over achtereenvolgens de Drieëenheid, God de Vader en
Jezus Christus, komt in het vierde hoofdstuk de Heilige Geest ter sprake. Hier valt bij
de beschrijving van het geloof het accent op de persoonlijke toeëigening van Christus
en op de persoonlijke zekerheid van eigen verkiezing. In Christus vindt het geloof alles
wat nodig is voor de zaligheid. Ter toelichting en tot staving hiervan behandelt Beza
twee verzoekingen en laat hij zien dat in Christus het remedie daartegen is gelegen.
De eerste verzoeking richt zich op 's mensen onwaardigheid. Deze verzoeking wordt
in drie aanvechtingen onderverdeeld, die betrekking hebben op: a. de menigvuldigheid van de zonden; b. de afwezigheid van de door God geëiste gerechtigheid; c. de
verdorvenheid van 's mensen natuur.
Bij de tweede verzoeking gaat het om de vraag of men geloof heeft. Het zijn het getuigenis van Gods Geest en van de eigen geest alsmede de heiligmaking van waaruit men
tot de aanwezigheid van het geloof kan concluderen.
De goede werken zijn niet alleen tekenen van het geloof, maar ook van de eeuwige
verkiezing. De ergste verzoeking is die waarbij de vraag in het geding is of men tot het
getal der uitverkorenen behoort. Deze verzoeking doet zich in de eerste plaats voor
bij hen die op latere leeftijd of zelfs aan het eind van hun leven krachtig door Christus
worden geroepen. De twee belangrijkste Geesteswerkingen waarop zij terug kunnen
vallen, zijn: a. een hartelijk leedwezen, voortkomend uit de haat tegen de zonden en
gepaard gaand met de vreze Gods; b. een vertrouwen in Christus met aanroeping van
Hem. In de tweede plaats treft deze verzoeking die gelovigen die nauwelijks of hele1.
2.

Geisendorf.
Hollweg[II], 90.
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maal niet het getuigenis des Geestes en de heiligmaking gewaarworden. Voor hen
heeft Beza vier raadgevingen: 1. het getuigenis des Geestes is het anker dat de gelovige aan de ene kant en de heiligmaking is het anker dat hem aan de andere kant vasthoudt; wankelt de gelovige aan de ene zijde, dan moet hij zich aan de andere kant des
te meer vasthouden; 2. wie aan beide zijden wankelt, geve de moed niet op; de allerkleinste vonk van het geloof kan verzekeren van de zaligheid; 3. men volge de Bijbelheiligen na die, met hoe grote golven ze ook werden bedekt, God hebben aangeroepen
en zijn verhoord; 4. men neme de toevlucht tot de vastigheid van de eeuwige verkiezing; wie eens het zekere getuigenis van het ware geloof heeft gevoeld, mag weten dat
hij dit geloof nimmermeer zal verliezen. Wel waarschuwt Beza ervoor deze leer te
misbruiken door er maar op los te zondigen.
Even verderop in het geschrift bevindt zich nog een in dit verband interessant gedeelte. Hierin komt de verhouding wet - evangelie ter sprake.
De Heilige Geest doet het geloof in de harten van de uitverkorenen door middel van
het Woord ontstaan. Dit laatste bestaat uit twee delen: wet en evangelie. De Heilige
Geest begint met de prediking van de wet. Hierdoor leert men zijn schuld kennen en
de onmogelijkheid van betaling door zichzelf. De wet verdoemt de mens en opent voor
hem de poorten van de hel. Zo werkt de prediking van de wet de eerste trap van de
boetvaardigheid uit, die bestaat in een hartelijk leedwezen. Hierna volgt de openlijke
belijdenis van de zonden voor de Heere. Op de wet volgt het evangelie.
Deze dogmatiek voor leken is van invloed geweest op de samenstelling van zowel de
Nederlandse Geloofsbelijdenis als de Heidelbergse Catechismus 1 en heeft internationaal een geweldige opgang gemaakt. In aantal drukken kon in die tijd geen enkel
dogmatisch geschrift van gereformeerde signatuur met Bekentenisse van Beza wedijveren, zelfs Calvijns Institucie en Bullingers Hvysboec niet 2 . Ook in de Nederlanden is
Bekentenisse in de tweede helft van de zestiende eeuw een veelgelezen boek geweest.
Bekend zijn de volgende Nederlandse drukken: 1561 (Frankfort), 1564 (Emden), 1578
(Leiden), 1586 (Leiden).
Voor Smid is het de vraag of F. Junius de vertaler van dit werk is geweest, maar D.
Visser weet dit toch erg aannemelijk te maken 3 .
3.1.2. Een cort begrijp der gantsche Christelicke Religie
Er is nog een tweede geschrift van Beza dat hier van belang is: Een cort begrijp der
gantsche Christelicke Religie. Oorspronkelijk in 1555 in het Latijn uitgekomen, zag het
in 1571 door W. van Zuylen van Nijevelt vertaald het licht. In 1597 verscheen een
volgende druk te Leiden 4 .
Wanneer de auteur in dit dogmatische werk het over het geloof heeft, merkt hij op dat
1.
2.
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Voor de verwantschap tussen Bekentenisse zn de Ned. Geloofsbelijdenis zie men: Braekman, 19-21; voor die
tussen Beza's geschrift en de Heidelbergse Catechismus leze men: Hollweg[II], 86-110.
Hollweg[II], 90. Gardy vermeldt in zijn bibliografie 37 eds: nrs.97-133. Smid kent behalve de drie door Gardy
genoemde nog drie Ned. uitgaven: [IV], 172. Rekening houdend met een aantal nog onbekende drukken
voor wat andere landen betreft, kan men het totaal aantal uitgaven op circa vijftig stellen.
Smid[IV], 173; D. Visser, 108.
Smid[IV], 173.
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de Heilige Geest in de uitverkorenen eerst door middel van de prediking der wet het
waarachtige gevoel van hun ellende en daarna het geloof, dat de conditie van het
evangelie is, doet ontstaan. Scherp onderscheidt hij tussen het algemene geloof dat
soms ook de verworpenen wordt gegeven, en het bijzondere geloof dat uitsluitend de
uitverkorenen toekomt en waarbij dezen zich Christus persoonlijk toeëigenen en
zeker zijn van hun verkiezing. Deze laatste was weliswaar van eeuwigheid in de raad
Gods verborgen, maar wordt enerzijds door het inwendig getuigenis van de Geest en
anderzijds door Diens heiligende kracht openbaar.
3.1.3. Verwerking
Door middel van het voor die tijd grote aantal drukken van Bekentenisse en de twee
drukken van Een cort begrijpheeft Beza er het zijne toe bijgedragen dat het Calvinisme
hier te lande in de tijd vóór 1598 meer werd gericht op het innerlijk geloofsleven met
als concentratiepunt de zekerheid van eigen zaligheid en verkiezing.
3.2. Nederlandse Geloofsbelijdenis
De Nederlandse Geloofsbelijdenis, die oorspronkelijk in 1561 in het Frans verscheen,
kwam een jaar later in het Nederlands uit 1 .
In deze belijdenis is herhaaldelijk aandacht voor 's mensen innerlijk te signaleren.In
artikel vijf neemt het getuigenis van de Heilige Geest in de harten der gelovigen betreffende de goddelijke oorsprong van de Bijbel een centrale plaats in. In artikel
negen wordt de leer van de Drieëenheid gegrond op zowel de getuigenissen als de
werkingen van de Heilige Schrift. Van de werkingen zijn die in dit verband de belangrijkste die de gelovigen in zichzelf gevoelen. Dit zelfde accent op de beleving komt in
artikel vijftien terug, waarin wordt gesteld dat het gevoel van verdorvenheid de gelovigen vaak doet zuchten en doet verlangen van het lichaam des doods te worden verlost.
Is voor Calvijn de tucht geen kenmerk van de ware kerk - wel van de welgeordende
kerk 2 - , de Nederlandse Geloofsbelijdenis rekent in artikel 29 de tucht wel tot de
merktekenen van de ware kerk. Dit is opmerkelijk aangezien de Franse Geloofsbelijdenis uit 1559, die als voorbeeld heeft gediend bij het tot stand komen van de Nederlandse Geloofsbelijdenis 3 , de tucht niet als derde kenmerk noemt 4 .
De Nederlandse Geloofsbelijdenis kent openingen naar het Piëtisme die overeenkomen met die in de leer van Calvijn, terwijl zij op het punt van de tucht al verder in de
richting van het Piëtisme gaat dan de genoemde reformator. Gezien het gezag en de
invloed die zij als belijdenisgeschrift heeft gehad, mag worden geconcludeerd dat zij
enige in het Calvinisme sluimerende piëtistische tendensen heeft onderstreept.

1.
2.
3.
4.

Van Langeraad[I], 94-96; Bakhuizen van den Brink, 21.
Plomp, 122-128.
Van Langeraad[I], 117-118; Bakhuizen van den Brink, 53.
Plomp, 126 n.404.
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3.3. J. Taffin
Taffin, die in 1528 te Doornik het levenslicht had aanschouwd, moest als secretaris
van Granvelle ketterse boeken beoordelen, maar werd op deze wijze voor de Reformatie gewonnen. Na een korte studieperiode te Genève diende hij sinds 1557 achtereenvolgens de gemeenten van Antwerpen, Aken, Metz en Heidelberg. Hij werd vertrouwensman van Willem van Oranje, wat in 1574 leidde tot zijn hofpredikerschap. In
1583 kwam hieraan een eind. Na een kort verblijf te Antwerpen, werd hij in 1585
Waals predikant te Haarlem, welke plaats hij twee jaar later verliet voor Amsterdam.
Hier stierf hij in 16021.
Velen hebben Taffin reeds in hun onderzoek naar het Piëtisme in de Nederlanden
betrokken 2 . Allen hebben zij hem als Nederlander beschouwd 3 . Nu heeft hij ongetwijfeld een groot deel van zijn leven op Nederlands grondgebied gewerkt, maar hierbij dient wel te worden bedacht dat hij dit heeft gedaan in uitsluitend Franse kringen
en gemeenten. Wanneer Taffins biografe Boer - in tegenstelling tot Sepp, die beweert
dat Taffin de Hollandse taal ten volle machtig was 4 - het onwaarschijnlijk acht dat hij
ooit één woord Nederlands heeft geschreven 5 , is dit voldoende reden hem niet als
representant van het Nederlandse Piëtisme te zien. Dit op zichzelf simpele feit is van
verstrekkende betekenis. Het impliceert dat Taffins geschriften niet zozeer uitingen
zijn van het Nederlandse Piëtisme als wel van de Franse invloed op het ontstaan en de
groei van dit Piëtisme 6 .
3.3.1. Van de Merck-teeckenen Der kinderen Gods
Het eerste in het Nederlands vertaalde geschrift van Taffin is door hem opgesteld
tijdens zijn reis naar Duitsland in 1585-1586 en onder de titel Des Marques des enfans
de Dieu et des consolations en leurs afflictions Aux fideles du païs bas verschenen 7 .
Gezien de datum van de opdracht, 15-9-1586, zal de eerste druk in 1586 zijn uitgekomen, waarschijnlijk te Amsterdam 8 . Tot nu toe zijn uit de periode tot 1598 op grond

1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.

8.

Boer; Van der Linde[XVI].
Heppe, 95-98; Van der Linde[II], 4; [IV], 9, 23 n.31; [XV]; [XVI]; Graafland[I], 165-170; Stoeffler, 121-124;
De Boer, 50-60; Brienen[I], 86-89; Wallmann[I], 149; Eggermont[II], 1; Vekeman[I], 42-43; Groenendijk[XV], 77; [XVIII], 171; Leurdijk[II]; Alblas[VI], 39.
Zo ook: Van Ruler[I], 75; SGT, T 2-36.
[I], 32.
Boer, 167; vgl.: ELBA, III, 472.
De - onbekende - vertaler van Van de Merck-teeckenen Der kinderen Gods schrijft in zijn voorrede: Beminde Leserl verstaen hebbendel dat dit Boecxken seer profijtelick ende stichtelijck is bevonden onder die van der
Franscher sprake [...] ende de Autheur dat selue den gheloouighen Nederlanderen in t'gemeyn heeft toegheschreuenl (als de Tijtel ende Voorreden t selue wtwijsen:) Soo heeft ons goet gedocht/ de derde ende laetste Editie
daer van (ghelijck die by den Autheur grootelijcx is verrijckt ende vermeerdert) ouer te setten ende in Druck wt te
gheuenl om alsoo t 'selue oock den ghenen ghemeyn te maecken/ dien de Fransoysche sprake onbekent is.
Voor de bibliografische gegevens van Taffins werken zie men: Moes/Burger, II, 243-245, 250-252; IV,
155-160, 394: I^iceulle-van de Kerk, reg.; Boer, 161-171. Voor een zo volledig mogelijke bibliografie van in
het Ned. vertaalde uitgaven van Taffins geschriften kan men terecht bij: Eggermont[II]; vgl.: SGT, T 2-36.
Rahlenbeck beweert echter dat de eerste druk reeds in 1584 is verschenen: 174; vgl.: Laceulle-van de Kerk,
203. Het probleem zal eerst kunnen worden opgelost als exemplaren van de vroegste edities worden teruggevonden.
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van bewaard gebleven exemplaren met zekerheid de derde en de vijfde editie bekend,
uitgegeven in Amsterdam respectievelijk in 1588 en 1597. Deze Franse edities zullen
- zij het indirect - niet zonder invloed op het Nederlandse volk zijn geweest. Directe
en diepgaande invloed heeft de Nederlandse vertaling van dit werk uitgeoefend, waarvan de eerste druk te Amsterdam in 1588 is uitgekomen: Van de Merck-teeckenen Der
kinderen Gods1.
Van de Merck-teeckenen Der kinderen Gods bevat dertien hoofdstukken. In het eerste
handelt Taffin over de grote en onbegrijpelijke zaligheid van het eeuwige leven die de
kinderen Gods is beloofd. Hierbij treedt het gevoelig genieten op de voorgrond.
Caput twee gaat over de kenmerken van de kinderen Gods. Het uiterlijke kenmerk is
het lidmaat zijn van de Kerk van Christus, met inbegrip van het gebruik van het
Woord, de sacramenten en het gebed. Vervolgens komen de innerlijke kenmerken aan
de orde 2 : getuigenis des Geestes van het kindschap Gods, vrede en gerustheid der
consciëntie voor God, gevoel te zijn gerechtvaardigd door het geloof, liefde tot God
en tot de naaste om Zijnentwil, verandering des levens en genegenheid om te wandelen in de vreze en gehoorzaamheid Gods.
In hoofdstuk drie wordt behandeld op welke wijze ieder lidmaat van de Kerk zich de
kenmerken daarvan behoort toe te eigenen ter verzekering van zijn zaligheid. Er zijn
twee verzoekingen die afbreuk doen aan die zekerheid: een die uit de mens zelf voortkomt en een die van buiten op hem afkomt. De eerste wordt veroorzaakt door of het
nalaten van de toeëigening der getuigenissen die God de lidmaten van Zijn Kerk geeft,
of het gevoelen der klein- en zwakheid van de merktekenen der aanneming tot kinderen. De tweede ligt of in de afval van sommigen die belijdenis van de ware religie
hebben gedaan, of in de zware en langdurige vervolgingen die de gelovigen hebben te
ondergaan.
De vrees geen kind van God te zijn, is de ergste die er bestaat. Deze vrees overkomt
velen aangezien zij zich onderzoeken of zij het waard zijn kinderen Gods te zijn.
Anderen komen tot deze vrees omdat zij willen weten of zij behoren tot het getal der
uitverkorenen. Men moet echter weten dat God Zijn raad en wil belangende 's mensen
aanneming en zaligheid openbaart door de verkondiging van het evangelie en deze
openbaring bevestigt door het gebruik van de heilige sacramenten.
In caput vier wordt duidelijk gemaakt dat men, ook al zijn de merktekenen van zijn
aanneming klein en zwak, zich er nochtans van moet en mag verzekeren dat men een
kind van God is.
Met gebruikmaking van het hele scala van piëtistische argumenten bespreekt en weerlegt Taffin de volgende verzoekingen: 1. men gevoelt het geloof nauwelijks; 2. geringheid van heiligmaking; 3. geen gevoel van gebedsvrucht; 4. men gevoelt in de weg van
de middelen vertroosting noch toename in de genade; 5. nadat men een levendig gevoel van zijn geloof heeft gehad, schijnen de genadegaven weg te sterven.
1.

In werkelijkheid is deze druk in 1589 verschenen. Weliswaar staat op de titelpagina 1588, maar aan het eind
van het geschrift vermeldt de colofon: t'Haerlem, Ghedruckt ende voleyndt by Gillis Roomanl woonende in de
Jacobine-strate in de vergulden Parssel den xbc Junij/Anno M.D.LXXXIX.
2. In latere uitgaven behandelt Taffin de innerlijke kenmerken vóór de uiterlijke. De volgorde is door hem in
de vijfde Franse ed., van 1597, veranderd. Zie: De Boer, 57, die hierover opmerkt: Het lijkt een subjectivistische verschuiving.
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Het vijfde hoofdstuk toont aan dat de afval van sommigen die belijdenis van de ware
religie hebben gedaan, de gelovigen niet in twijfel behoeft te brengen, noch voor wat
de leer betreft, noch voor wat hun aanneming aangaat.
In hoofdstuk zes wordt behandeld dat de hun ten deel vallende verdrukkingen de
gelovigen niet moeten doen twijfelen aan hun aanneming, maar hen daarin veeleer
behoren te sterken.
Hoofdstuk zeven laat zien dat de verdrukkingen zijn voorzegd.
In het achtste caput wordt aangetoond dat de kinderen Gods altijd zijn verdrukt en
nochtans door God zijn bemind.
Hoofdstuk negen zet uiteen dat de verdrukkingen die ieder mens overkomen, ten aanzien van de heerlijke vruchten ervan voor de gelovigen getuigenissen zijn van hun
aanneming en van de liefde Gods tot hen.
In caput tien gaat het om de verdrukkingen wegens de naam van Christus en de vruchten hiervan, terwijl hoofdstuk elf vervolgt met nog andere vruchten.
Het twaalfde hoofdstuk is een vermaning om ten tijde van vervolging standvastig te
volharden in de waarheid van het evangelie, om de dood niet te vrezen, om zich te
hoeden voor afval en geveinsdheid, om gebruik te maken van de kerkelijke middelen
en om te wandelen in de vreze des Heeren en Hem te aanbidden.
Het slothoofdstuk is een gebed, waaruit enerzijds een diep schuldbesef en gevoel van
onwaardig zijn spreken en waarin anderzijds het nochtans van het geloof sterk doorklinkt.
Van dit geschrift straalt warmte af. Taffin richt zich zo nu en dan op directe en bewogen wijze tot zijn lezers1. In hoofdstuk vier komt veelvuldig de dialoogvorm voor,
waarbij hij op pastorale wijze in gesprek met zijn lezers treedt en ingaat op vragen,
tegenwerpingen enzovoorts2. Het behoort tevens tot zijn stijl in aanzienlijke mate vergelijkingen en beelden te gebruiken evenals citaten van kerkvaders te geven, voornamelijk van Augustinus en Bernardus.
Van de Merck-teeckenen Der kinderen Gods heeft een enorme ingang onder het Nederlandse volk gevonden. Uit de tijd vóór 1598 zijn van niet minder dan drie drukken
exemplaren bekend: 1588 (Amsterdam); 1590 (Amsterdam); 1593 (Amsterdam).
Voorts wordt in de literatuur nog een uitgave vermeld: niet vóór 1594 en niet na 1597
(Amsterdam)3. Hiervan is echter geen exemplaar bekend. In tien jaar tijd zeker drie
en wellicht vier drukken.
Over de vertaler kan niets met zekerheid worden gezegd. BWN geeft als zodanig J.
Crucius op 4 , maar een motivering hiervoor ontbreekt.

1.
2.
3.
4.

B.v. 33-39,152-164.
B.v. 40,46,48,50-54,57-63.
Moes/Burger, IV, 158.
BWN, XVIII, 9.
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3.3.2. Onderwijsinghe teghens de dwalinghe der Wederdooperen
Het tweede in het Nederlands vertaalde geschrift van Taffin is Onderwijsinghe teghens
de dwalinghe der Wederdooperen, Haarlem 1590. Het origineel zag in 1589 in die zelfde
plaats het licht onder de titel Instruction contre les erreurs des Anabaptistes. Terwijl er
van Taffins overige geschriften vele tot zelfs tientallen drukken zijn geweest, is van dit
werk slechts één uitgave verschenen. Dit geschrift is in tegenstelling tot zijn andere
werken een strijdschrift en is in het geheel niet piëtistisch.
De reden dat dit geschrift hier toch wordt genoemd, is gelegen in de volgende zinsnede uit de door de auteur geschreven en aan de eigenlijke inhoud voorafgaande Waerschouwinghen, die handelt over de Kerk:
Wy en ontkennen niet/ datter in den onsen min reformatie is/ dan wel te wenschen ware. Ende onse Predicatien betuyghen ghenoechsaem/ hoe seer de zonden ende ghébreken by ons gestraft ende verdoemt worden.

Twee zinnen die voor zichzelf spreken.
3.3.3. Vermaninghe Tot Liefde ende Aelmoesse
In 1591 verscheen te Haarlem een volgend werk in het Nederlands: Vermaninghe Tot
Liefde ende Aelmoesse . Dit geschrift is vrijwel gelijk aan de hoofdstukken negen en
tien van het tweede boek van Grondich bericht vande Boetveerdicheyt des Levens en
zal dan ook in de volgende paragraaf worden besproken. Aangezien Vermaninghe Tot
Liefde ende Aelmoesse van 1591 dateert en Grondich bericht vande Boetveerdicheyt des
Levens in 1594 door Taffin is geschreven, ligt de conclusie voor de hand dat hij het
eerstgenoemde werk - in enigszins vermeerderde vorm - als onderdeel van het laatstgenoemde heeft opgenomen.
3.3.4. Grondich bericht vande Boetveerdicheyt des Levens
Het laatste in het Nederlands vertaalde geschrift van Taffin is Traicte de Vamendement
de vie. Dit verscheen in 1594 te Amsterdam. Twee jaar later kwam in dezelfde plaats
de tweede druk uit. Ook van dit werk geldt dat de Franse drukken niet zonder - indirecte - invloed op het Nederlandse volk zijn geweest.
De Nederlandse vertaling hiervan heeft vanzelfsprekend rechtstreeks effect gesorteerd. Gezien de datum der opdracht van de vertaler Crucius, namelijk 1-6-1595, zal
de eerste editie in 1595 waarschijnlijk te Amsterdam het licht hebben gezien. Is hiervan geen exemplaar bekend, van de tweede druk wel. Deze kwam in 1597 te Amsterdam uit.
Grondich bericht vande Boetveerdicheyt des Levens telt vier boeken. Boek één handelt
over de dwaasheden van de mens en geeft aan dat diens wijsheid hierin is gelegen dat
hij zich van die dwaasheden bekeert. Taffin laat er zeven aan de orde komen: 1. niet
geloven dat er een God is; 2. de mens hoger achten dan God; 3. denken altijd op aarde
te blijven; 4. niet weten waarom men leeft; 5. bij het beoordelen van het geluk of
ongeluk des mensen afgaan op het uiterlijk; 6. vijanden meer geloven dan vrienden; 7.
zich erop voor laten staan dat men wijs is.
Boek twee geeft aan waarvan men zich behoort te bekeren. In de eerste twee hoofdstukken maakt Taffin duidelijk dat men zich geheel heeft te onthouden van afgoderij
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en bijgeloof en dat men zich bij de gemeente van Christus moet voegen. Dit laatste
houdt in: het horen van de prediking, het deelnemen aan de sacramenten en het openbaar aanroepen van God. In respectievelijk de capita drie, vier en vijf worden de
noodzaak en het profijt daarvan uiteengezet, waarbij in hoofdstuk vier alleen het
Avondmaal wordt behandeld, omdat de schrijver op een andere plaats en bij een andere gelegenheid de kinderdoop ter sprake wil brengen.
De hoofdstukken zes en zeven wijzen tegenover de algemene slapheid op de noodzakelijkheid en de vruchten van het particuliere bidden en van het particuliere lezen van
de Heilige Schrift. Volgens Taffin leert de ervaring dat men, toen het op straffe van
verbranding was verboden, brandde van vurigheid om de Bijbel te lezen, maar dat men
tegenwoordig, nu het wordt toegestaan en aangeprezen, zelfs geen Bijbel of Nieuwe
Testament in huis heeft. Een gevolg hiervan is onwetendheid, wat de rooms-katholieken, de mennonieten en andere sectariërs ertoe brengt Christus te lasteren en in hun
dwalingen te volharden.
Het thema van hoofdstuk acht is: men moet het Woord Gods in praktijk brengen. Het
doel van de leer is de praktijk of beoefening.
De capita negen en tien gaan over de liefde in het algemeen en over de aalmoezen en
de bijstand aan de armen. Het is naar de mening van Taffin veel beter twee slechte
personen samen met een kind van God te voeden dan uit vrees twee slechte personen
te voeden een kind des Heeren te laten omkomen.
In de hoofdstukken elf tot en met dertien keert Taffin zich successievelijk tegen gierigheid, eergierigheid en de veel voorkomende overdaad in kleding. In het laatste
hoofdstuk wordt behalve pracht en praal het slaafs volgen van de mode afgewezen,
evenals het zich blanketten en opmaken. De auteur erkent het gelijk van het verwijt
dat de autochtone bewoners van de Noordelijke Nederlanden de uitgewekenen uit de
Zuidelijke Nederlanden maken, namelijk dat de laatstgenoemden de eerstgenoemden
hebben verleid tot overdaad in kleding. Dit is des te erger omdat de Zuidnederlanders
leraars der Reformatie behoren te zijn. In de eenvoud der kleding hebben de belijders van de gereformeerde religie een bewijs van reformatie te leveren, zeker naar de
kant van de rooms-katholieken en de mennonieten, die in de levensuitingen van veel
gereformeerden reden vinden om in hun dwalingen te volharden.
In de capita veertien tot en met achttien worden successievelijk afgewezen de alom
aanwezige overdaad bij maaltijden, wellust in het algemeen, dronkenschap, overspel
en dansen. De auteur keert zich scherp tegen het feit dat er onder christenen dansscholen worden opgericht en toegelaten. Met behulp van citaten van Basilius, Chrysostomus, Ambrosius, Augustinus en P. Viret 1 laat hij zien dat de hele kerkgeschiedenis door het dansen is afgekeurd. De christelijke overheid heeft dit uit te roeien en te
weren. Tenslotte verwijst Taffin naar een afzonderlijk traktaat over het dansen, uitgegeven in 1579 en gedrukt door F. Stephanus 2 , waaraan hij dit hoofdstuk voor een groot
gedeelte heeft ontleend.
Volgens het negentiende caput zijn kaarten en dobbelen zondig. Cyprianus, N. de

1.
2.

Z.v.h.: Barnaud.
Het gaat hier om Traite Des Danses, dat wordt toegeschreven aan Danaeus. Z.v. dit geschrift: Fatio[II],
102*-103*.
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Lyra en L. Danaeus 1 hebben er werken over en tegen geschreven. Uit het geschrift van
de laatstgenoemde heeft Taffin veel van dit hoofdstuk overgenomen 2 .
In de hoofdstukken 20-21 komen afgunst alsmede lasteren, achterklappen en schelden
ter sprake.
In boek drie komt aan de orde wie zich moeten bekeren. De noodzaak van bekering
geldt ieder mens in het algemeen alsmede voor wat betreft de maatschappelijke relaties waarin hij staat. Deze laatste zijn het onderwerp van dit boek. Achtereenvolgens
worden de volgende wederzijdse betrekkingen met de daarbij behorende plichten behandeld: man - vrouw, ouders - kinderen, overheid - onderdanen, predikant - gemeente.
De ouders hebben er onder meer voor te zorgen dat hun gezin een kleine gemeente is
waarin de godsdienstoefening wordt gehouden.
De overheid kent drie plichten: a. invoering en handhaving van de zuivere godsdienst;
b. zorg voor een stil en gerust leven van de onderdanen, waarbij Taffin de overheid
verwijt dat zij vloeken, hoererij en dronkenschap nauwelijks straft; c. zorg voor een
eerbaar leven van de onderdanen, waarbij hoererij en ontucht alsmede dronkenschap
en brasserij worden afgewezen en waarbij wordt aangedrongen op doodstraf voor
overspeligen.
Treedt de overheid tyranniek op voor wat tol en schatting betreft, dan mogen de onderdanen als particuliere personen daartegen niet, maar de Staten des lands wel in
opstand komen.
De voornaamste plicht van predikanten is zielen te behouden. Hierbij valt de nadruk
op prediking, catechese, tucht, ziekenbezoek en armenzorg.
Het vierde boek geeft als redenen van de boetvaardigheid aan: 1. de macht van Christus; 2. de heiligheiden Christus; 3. de predestinatie en de voorzienigheid Gods; 4. de
naam Immanuel; 5. de namen in Jesaja 9:5; 6. de namen Jezus en Christus; 7. bekering
in de betekenis: van de duivel naar God teruggaan; 8. het Koninkrijk der hemelen in
de zin van de gelukzaligheid na de opstanding; 9. het vreemdelingschap van dit leven;
10. het Koninkrijk der hemelen in de zin van de staat van de wedergeboren mens; 11.
het Koninkrijk der hemelen in de betekenis van de heilige kerkdienst; 12. de in de
nummers 9, 10 en 11 behandelde redenen; 13. de nabijheid van het Koninkrijk der
hemelen.
Grondich bericht vande Boetveerdicheyt des Levens bevat een zeer groot aantal vergelijkingen, beelden, verhalen uit de Oudheid en citaten van kerkvaders. Er zijn in het
totaal slechts zes citaten van of verwijzingen naar contemporaine protestantse theologen. Het betreft de volgende personen: Viret, M. Bucer 3 en Danaeus(?) in het hoofdstuk over dansen 4 ; Danaeus in het caput over kaarten en dobbelen 5 ; Beza in het hoofdstuk over de plichten van de vrouw jegens de man, waar Beza's berijming van Spreu-

1.
2.
3.
4.
5.

Z.v.h.: De Félice; Fatio[II].
Z.v. Danaeus' geschrift: Fatio[II], 10*.
Z.v.h. en zijn ethiek: Eells; Koen.
Resp. 164v., 170r. en 171r.
174r.
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ken 31 in de Nederlandse vertaling 1 wordt gegeven 2 . Indien de toeschrijving van het
traktaat over het dansen aan Danaeus op goede gronden berust, zou Taffin twee
hoofdstukken van zijn werk grotendeels aan de eerstgenoemde hebben ontleend. Dit
zou impliceren dat Danaeus diepgaande invloed op Taffin heeft uitgeoefend. Danaeus' verblijf in Leiden (1581-1583)3 maakt dit zeer wel mogelijk. De relatie tussen
beide genoemden dient in elk geval nader te worden onderzocht.
Dat er binnen drie jaar een tweede druk kwam, wijst wel aan dat dit geschrift een
niet-geringer onthaal heeft gekregen en een niet-geringere invloed heeft gehad dan
Van de Merck-teeckenen Der kinderen Gods.
In tegenstelling tot het laatstgenoemde geschrift is van Grondich bericht vande Boetveerdicheyt des Levens wel de vertaler met zekerheid bekend: Crucius. Deze predikant
van de Waalse gemeente van Haarlem heeft niet alleen Taffins piëtistisch geschrift
vertaald, maar hij heeft ook Een corte ende schoone onderwijsinghe/ inhoudende ghewisse vertrostinghen in alderhande beswaernisse ende angst der conscientien, een piëtistisch werk van De 1'Espine, uit het Frans in het Nederlands overgezet, terwijl hij
voorts wordt genoemd als degene die het piëtistische werk De Conincklicke wech tot
den Hemel van T. Tuke uit het Latijn in het Frans heeft getranslateerd 4 . Hij is het
eveneens geweest die Historie ofte Kort ende waerachtich Verhael van den Oorspronck
ende Voort-ganck der Kerckelijcke Beroerten in Hollandt van F. de Vry in het Frans
vertaalde. Al met al blijkt hij een warm voorstander van het Piëtisme te zijn geweest.
3.3.5. Verwerking
Het voorgaande heeft duidelijk getuigenis afgelegd van Taffins piëtisme. Van de
Merck-teeckenen Der kinderen Gods houdt zich voornamelijk met de inwendige zijde
van het Piëtisme bezig, terwijl in Grondich bericht vande Boetveerdicheyt des Levens de
externe kant hiervan centraal staat. Beide werken zijn piëtistisch in de volle zin des
woords.
Met inbegrip van Vermaninghe Tot Liefde ende Aelmoesse hebben in de periode
1588-1597 waarschijnlijk zeven - zes in ieder geval - Nederlandse uitgaven van Taffins
piëtistische geschriften het licht gezien. In dit tijdvak heeft Taffin derhalve op indirecte wijze een zeer grote piëtistische invloed op het Nederlandse gereformeerde Protestantisme uitgeoefend, waarbij Crucius als vertaler niet onvermeld mag blijven.
3.4. J. de 1'Espine
Het laatste jaar van de hier te onderzoeken periode, 1597, bracht een groot aantal
nieuwe geschriften. Aangezien in een van deze werken de opdracht van de uitgever als
datum 1-1-1597 heeft, ligt het voor de hand met dit geschrift te beginnen. Het is een
vertaald werk van De 1'Espine. Deze auteur zal daarom hier als eerste aan de orde
komen.
1.
2.
3.
4.

200r.-201v.
Door Van der Linde zijn zowel Danaeus als Beza over het hoofd gezien: [XVI], 122-123.
Zie hiervoor: Fatio[I].
BWN, III, 892.
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De TEspine werd te Daon waarschijnlijk in 1505 geboren. Monnik geworden in het
Augustijnerklooster te Angers, bracht hij het daar in 1552 tot prior. Ondertussen had
in 1546 een keerpunt in zijn leven plaatsgevonden. Terugkerend van een reis naar
Italië ontmoette hij in Genève Calvijn. Dit was de aanleiding tot een min of meer
geregelde briefwisseling tussen beiden. De periode tot 1561 was voor De TEspine een
tijd van geestelijke strijd en crisis. Innerlijk was hij protestant, uiterlijk was hij prior
van een rooms-katholiek klooster. Tijdens het godsdienstgesprek van Poissy in 1561
brak de ban. Openlijk koos De 1'Espine toen de zijde van de Hervorming. In de jaren
daarna trad hij nu eens hier en dan weer daar als protestants prediker op. In 1566
kreeg hij contact met Renée de Ferrare, die sindsdien zijn voornaamste schutsvrouwe
was. Heelhuids aan de Bartholomeüsnacht in 1572 ontkomen, vond hij bij haar in
Montargis tot aan haar dood in 1575 toevlucht. Vervolgens ging hij naar Genève om
na een jaar predikant te Saumur te worden. In 1590 ontving hij als predikant van La
Rochelle een traktement van koning Henri IV. In 1594 was hij weer predikant te
Saumur, nu tot aan zijn dood in december 15971.
3.4.1. Wtnemende verclaringhe Van de ruste ende verghenoeginghe des geestes oft
des gemoedts
Het geschrift waarvan de opdracht 1-1-1597 is gedateerd, is Wtnemende verclaringhe
Van de ruste ende verghenoeginghe des geestes oft des gemoedts 2 , een vertaling van het
voor het eerst in 1587 verschenen Excellens Discours*.
Wtnemende verclaringhe Van de ruste ende verghenoeginghe des geestes oft des gemoedts
'zet in met een dedicatie van de uitgever Z. Heyns aan de stadsbestuurders van Amsterdam als een blijk van zijn erkentelijkheid omdat hij onder hun bescherming ettelijke jaren geleden met de boekhandel is begonnen. Dit geschrift is
van een goet vlaemsch Edelman in sijne ballinckschap, waer inne hy hem selven, nae vele sorgelijcke becommernissen, in den trouwen dienst sijns Vaderlandts, ende voorstandt des Godlijcken woordts, ghegheven
hadde, verstandelijck overgheset, soo tot sijn eyghen vermaeck, als tot den ghemeynen nut.

Heyns bedoelt deze uitgave tevens als een nieuwjaarsgift.
Vervolgens komt er de dedicatie van Goulart, die heeft zorg gedragen voor de uitgave
van het manuscript van Excellens Discours*, aan het adres van de heer De la Noue 5 .
Hierin beschrijft Goulart de geschiedenis van het handschrift.
In een korte samenvatting vooraf geeft de schrijver de inhoud en de intentie van het
geschrift aan.
Ieder mens streeft ernaar welgemoed en gerust te leven. Om tot dit doel te geraken
staat men naar rijkdom, eer, vleselijke wellusten enzovoorts. Niemand vindt echter
wat hij zoekt. De oorzaak hiervan is
datse in dese weerelt ende in desen tijdtlijcken leven soecken/datter niet in te vinden en is. T'is daerenbovcn
int Rijcke der Hemelen daer Godt de Heere t'selve dien geven sal/ die 't hier ghehoept ende verwacht

1.
2.
3.
4.
5.

Hogu.
Z.v. de bibliografische gegevens: Moes/Burger, IV, 185-186; Laceulle-van de Kerk, 248-249.
Hogu heeft geen weet van Ned. vertalingen van werken van De 1'Espine.
Voor de geschiedenis van het manuscript zie men: Hogu, 97-98. Een enkele bijzonderheid betreffende de
eerste uitgave is te vinden bij: Jones, 49.
Naar alle waarschijnlijkheid is hier Odet de la Noue de Teligny bedoeld. Z.o.h.: Hogu, 98-99.
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hebben door sijnen Soon Iesum Christum. Want de verghenoeginghe des gheestes/ daer van alhier gehandelt wordt/ en is anders niet als de ghelucksalicheyt/ die hy ons verworven heeft door sijne gehoorsaemheyt/
ende ons verwaert/ tot dat het hem sal believen in de verschijninghe sijner heerlijckheyt/ die t'openbaren.
Niet dat ick daerom wil segghen/ datse in dese Weerelt oock niet een beginsel en crijghe: ende dat de gheloovighe/ nae datse door den H. Gheest verlicht ende wedergeboren zijn/ (bekennende de ijdelheyt deser Weerelt/ ende aller dinghen die 'r in zijn) hen niet en souden bevlijtigen om allenskens haer herten daer van te
trecken/ ende tot Godt op te heffen/ in den welcken sy (als in eene sekere havene) vinden de ruste diese
vergeefs al haer leven lanck elders ghesocht hebben? Iae selfs mijn voornemen is/ in dit Tractaet (in seven
Boecken afgedeelt) te leeren hoe dat sulckes toegaet: ende met eenen/ de middelen/ die'r toe noodich zijn/
aen te wijsen: op dat de ghene die't lesen/ de selve erkennende/ hen beneerstighen om die te volghen/ ende
door daghelijcksche toenemingen den voorgestelden witte soo nae te comen/ alst ymmermeer moghelijck is:
in vaster hopinghe/ vermidts Godlijcker ghenade/ naer langduerighen arbeydt/ oock ten langhen laetsten
daer toe te gheraken.

Wie wil weten waarin de rust van het gemoed bestaat, moet die zaken onderzoeken
die het gemoed verontrusten. Deze zijn uitwendig, zoals armoede, oneer, schade en
vijandschap, of inwendig. De inwendige hebben betrekking op het lichaam, ziekten, of
op de ziel, passies en affecties. De laatste zijn de ergste oorzaken van de ongerustheid;
Sal derweghen seer goet zijn/ in aenvanck deses Tractaets/ de middelen ende redenen int breede te verhalen/
die'r ons van connen ontledighen.

Met nadruk distantieert De 1'Espine zich van hen die, evenals de stoïcijnen, de mens
geheel ongevoelig willen doen zijn; niet alle affecties zijn verkeerd, er zijn ook goede.
Wat de door hem gevolgde werkwijze aangaat, merkt hij op:
datter geen bequamer noch eygentlijcker remedien en zijn/ om de kranckheden ende beroerten des geestes
te stillen/ als goede propoosten/ argumenten ende leeringen/ die men gebruyct om de deucht ende ondeucht
af te beelden/ ende/ hem voordragende de uytnemende schoonheyt van d'eene/ hem tot harer liefde te
bewegen: ende ter contrarien d'ander/ door hare leelijckheyt ende grouwelijcke gestalte hem verhaet te
maken.

De lezers van zijn geschrift mogen niet werkeloos blijven, integendeel:
alsoo ist oock van noode/ dat de Lesers/ op alle de redenen die tegen eene yedere passie oft beweginge sullen
worden voortgebracht/vlijtich acht nemen/ ende in goeder gedachtenisse houden: den Heere oock bidden/
dat het hem believe door sijnen H. Geest hare herten also te bewegen/ datse daer in mogen wercken ende
hare cracht bewijsen. Want hem alleen cornet toe/ wasdom ende een goet gedijen over onse vermaningen
ende onderwijsingen/ die andersins onnut ende onvruchtbaer souden wesen te gheven.

Het geschrift zelf bestaat uit zeven boeken 1 . De boeken één tot en met vijf zijn achtereenvolgens gericht tegen gierigheid, eergierigheid, toorn, nijdigheid en wellusten.
Van de slechte wellusten bespreekt de auteur eerst gulzigheid en dronkenschap,
waarbij hij ernstig aandringt op reformatie der zeden en dit ondersteunt met voorbeelden uit de Bijbel en uit de kerkgeschiedenis. Vervolgens komen hoererij en onzedelijkheid ter sprake. Hartstochtelijk roept De 1'Espine op tot een reformatie. Hiervoor is in de eerste plaats noodzakelijk dat de regeerders zichzelf reformeren en in de
tweede plaats dat zij al hun onderdanen laten werken en lediggang niet alleen verbieden, maar ook bestraffen. Vervolgens is het nodig
dat men de Placcaten/ onlancx teghen de Bordeelen/ Tavernen/ Cabaretten/ ende andere diergelijcke Duyvel-scholen/ uyt ghegaen/ Hete vernieuwen/ ende met alle strengicheyt ende rigeure dede onderhouden^

1. Hogu heeft een heel hoofdstuk aan dit geschrift gewijd: 96-126.
2. 381.
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datmense van alle overdaedt ontwenne: daer nevens oock alle lichtveerdighe Liedekens ende Refereynen:
alle oneerlijcke schilderijen/blancketsels/parfumeringen/ parruycken/ mommerijen/ dansserijen/ vercierselen van gout/ silver/ edel gesteenten/ ende in summa/ allen curieusen pracht ende overmoedt die hedensdaeghs in cleedinghen ende allerhande huysraet ghebruyckt wordt/verbiede ende wech neme*

en tenslotte dat het Woord Gods zuiver en met grote vlijt wordt gepredikt.
Het zesde boek heeft de nieuwsgierigheid tot onderwerp. Hier worden onder meer
afgewezen: lediggang, luiheid, alchemie, waarzeggerij, zwarte kunst, droomuitlegging
en dergelijke.
Het zevende boek handelt over de vrees. Eerst komt de vrees voor uiterlijke zaken ter
sprake: voor het verlies van goederen, eer, wellusten en vrienden, voor arbeid, verdrukkingen, mismaaktheid, gevangenis, ziekten, ouderdom en dood, welke laatste als
een verlossing wordt beschreven. Men behoort het martelaarschap niet te vrezen, integendeel, men mag en moet daarnaar verlangen.
In het bijzonder stelt de schrijver de vrees voor geestelijke zaken aan de orde. Deze
zijn: het gericht Gods, de eeuwige dood, de duivelen en de zonde. Uitdrukkelijk stelt
De 1'Espine dat hij bij de behandeling van de remedies tegen deze vrees alleen die
christenen op het oog heeft wier consciëntie is verslagen. Hij acht het nodig de volgende gevallen waarbij men twijfelt aan de vergeving der zonden te behandelen en te
weerleggen: 1. wegens de menigvuldigheid der zonden; 2. wegens de grootheid der
zonden; 3. wegens het langdurig volharden in de zonden; 4. wegens de gedachte dat
God aangaande het onderhouden van Zijn wet volkomenheid eist; 5. wegens de
strengheid Gods in het gericht; 6. omdat men meent dat een plotseling opkomende
tegenspoed voortkomt uit Gods toorn; 7. omdat men zich vergelijkt met anderen; 8.
omdat men niet zo'n levendigheid en vurigheid des geloofs gevoelt als vroeger.
Wtnemende verclaringhe Van de ruste ende verghenoeginghe des geestes oft des gemoedts
bevat een zeer groot aantal beelden, vergelijkingen en vooral verhalen uit de klassieke
oudheid. De kennis van de Oudheid wordt door De 1'Espine geheel dienstbaar gemaakt aan het christelijk geloof.
Duidelijk komt tot uiting dat bij hem zijn rooms-katholieke kloosterachtergrond bleef
meespreken: de hoofdindeling doet sterk denken aan een lijst van hoofdzonden. Een
bijzondere trek van dit geschrift is voorts de opmerkelijke belangstelling voor koningen, prinsen en vorsten. Herhaaldelijk staat de schrijver uitvoerig bij hen stil.
Uit de opdracht van uitgever Heyns mag worden geconcludeerd dat hij sympathie
gevoelde voor de in dit geschrift voorkomende piëtistische elementen.
De vertaler, die op de titelpagina achter de initialen I.V.D.H. schuilgaat en over wie
Heyns in zijn dedicatie iets meedeelt, is Jan van der Haghen 2 .
3.4.2. Een Christelicke Handelinge, vande bekentenisse ende belydenisse der sonden
tot God
Het tweede in het Nederlands vertaalde geschrift van De 1'Espine dat in 1597 ver

1.
2.

382.
De Kempenaer, 266. Waarschijnlijk is Jan van der Haghen identiek met Jacques van der Haeghen, heer van
Gotthem, die van 1566-1578 te Wezel verbleef en daar de spil van de vluchtelingengemeente was: Van Roosbroeck, reg.
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scheen, is Een Christelicke Handelinge, vande bekentenisse ende belydenisse dersonden
tot God, uitgekomen te Middelburg. Dit vormt de overzetting van Traitté excellent et
vraiment chrestien de la Reconnoissance et confession despechez a Dieu, waarschijnlijk
uitgegeven in 15871.
De translateur J. van Laren 2 heeft dit werk opgedragen aan zijn medepredikant te
Arnemuiden J. Rijckelem 3 en aan de ouderlingen en de diakenen van die gemeente.
De dedicatie is gedateerd 1-4-1597 en heeft de volgende inhoud.
Ieder mens begeert gelukzalig te zijn. Deze gelukzaligheid is niet in de wereld en niet
in zichzelf te vinden, maar bestaat in de vereniging met God. De zonden staan deze
vereniging in de weg. Zij zijn daarom de hinderpalen die de mens beletten de zaligheid te genieten. Deze hinderpalen kunnen slechts worden overwonnen door goddelijke kwijtschelding van de zonden om Christus' wil. Christus heeft op oneindige wijze
de schuld van de zonden betaald. Voor de kwijtschelding van de zonden is nodig dat
men zich Christus' betaling door aanneming hiervan eigen maakt.
Dit zich eigen maken vindt plaats in de weg van het belijden van de zonden. Het
belijden houdt in: gevoelen van de gruwelijkheid der zonden, met leedwezen erover
klagen, begeren ervan te zijn vrijgesproken en door het ware geloof in Christus de
toevlucht nemen tot de troon der genade. In deze weg gaat geleidelijk het licht van de
ware gelukzaligheid in het hart op.
Toch zijn er mensen die hun hart toesluiten en geen belijdenis van hun zonden doen.
Aangaande hen laat Van Laren de voorrede van de Franse editie volgen, die is geschreven door een Geneefs predikant die uit naam van de auteur de uitgave heeft bezorgd 4 .
Er zijn twee rampen die de christenheid meer dan ooit teisteren. In de eerste plaats
neemt het merendeel van de mensen niet de moeite naar hun consciëntie te luisteren,
noch zich ernstig te onderzoeken, noch hun zonden te belijden, noch zich vast voor te
nemen zich te beteren. In de tweede plaats zijn er zeer weinig mensen te vinden die
rekenen met de alomtegenwoordigheid, alwetendheid en rechtvaardigheid Gods.
Men ziet dat zij die de christelijke naam misbruiken om te leven naar hun ongeregelde
begeerten, van alles doen om het gevoel en de knaging van hun consciëntie teniet te
doen en dat zij de boodschap van de Schrift verachten en verwerpen.
De ware christenen daarentegen hebben vrede met God en onderzoeken gedurig zonder geveinsdheid zichzelf en bidden om vermeerdering van de begeerte om zich meer
en meer aan Zijn dienst over te geven. Voorts stellen zij zich God ieder uur voor ogen
om al de dagen van hun leven in heiligheid en gerechtigheid te wandelen, ziende op
hun sterfdag, die hen in het bezit van het zalige leven zal stellen, en op de opstanding
des vleses. Hieruit spruiten voort: gedurig zuchten van de wedergeboren mens, strijd
van de geest tegen het vlees, begeerte om te zijn ontbonden, heilige ootmoed en naarstige oefening in heilige zaken.

1.
2.
3.
4.

Hogu,157nr.28.
Z.v.h.: Meyhoffer, i.h.b. 2-14.
Z.o.h.: Kesteloo[I], 285.
Dit was Goulart; zie: Hogu, 68.
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Na het weergeven van deze voorrede wekt Van Laren zijn medebroeders op om metterdaad door een ongeveinsde belijdenis van hun zonden te bewijzen dat hun hart
door de Heere is verbrijzeld en om anderen hiertoe aan te sporen. Tot dit laatste zijn
zij krachtens hun ambt bijzonder geroepen. Dit is ook de reden waarom hij deze vertaling aan hen opdraagt. Bovendien beoogt hij met de opdracht een getuigenis te
geven van de heilige eendracht die nu twaalf jaar lang tussen hen en hemzelf bestaat.
De 1'Espine begint het eigenlijke geschrift 1 met aan te wijzen dat de ontdekking van
de zonden in de zin van schuldbelijdenis voor God het juiste middel is om te komen
tot bedekking van de zonden in de zin van schuldvergeving. De Heere verhoogt een
mens wanneer hij zich vernedert; Hij rechtvaardigt hem als hij zichzelf verdoemt en
Hij vindt hem wanneer hij zelf meent verloren te zijn.
Men mag de schuld niet afschuiven op een ander, niet bedekken met een mooi voorwendsel en ook niet bagatelliseren. Wie de oprechte schuldbelijdenis uitstelt, schaadt
zichzelf; in dat geval verkilt het geloof en wordt het tenslotte geheel verstikt.
Zondenbelijdenis alleen is niet voldoende: de wijze waarop men het doet, moet Gode
aangenaam zijn. Hiertoe zijn twee zaken vereist. Allereerst moet men zijn zonden
kennen, gevoelen, bewenen en haten. In de tweede plaats behoort men zo'n gevoel van
de barmhartigheid en de beloften Gods te hebben dat men alle droefheid vergeet en
blijdschap, rust, troost en volkomen vrede in zijn hart krijgt.
Om een juist inzicht in de grootheid van zijn zonden en om een ernstig leedwezen
erover te verkrijgen bedenke men: 1. tegen Wie wordt gezondigd; 2. wie zondigt; 3. de
omstandigheden waaronder wordt gezondigd.
Betreffende God behandelt de auteur omstandig Zijn goedheid, verbond, majesteit,
vreselijkheid in het oordelen, verbondstrouw en barmhartigheid. Velen misbruiken de
laatste als een vrijheid om door te gaan in de ongerechtigheid. Gods barmhartigheid
staat echter alleen voor hen open die zich willen bekeren, die er leedwezen over hebben dat zij God hebben vertoornd en die genegen zijn Hem voortaan te gehoorzamen
en te dienen.
Betreffende de mens bedenke men dat hij een redelijk schepsel is, dat hij is geschapen
naar het beeld Gods en dat zijn schepping en herschepping zijn bedoeld tot grotere
heerlijkheid Gods. In het kader van het laatste signaleert de auteur weer dat velen de
kennis van het evangelie en van de middelen der zaligheid misbruiken als een vrijheid
voor het vlees, in plaats van die te gebruiken tot reformatie van zichzelf en van hun
ganse leven. Er volgt daarop een aaneenschakeling van klachten over naamchristendom en hypocrisie.
Tot de omstandigheden waaronder wordt gezondigd en die de zonden zo vreselijk
maken, rekent de schrijver het bezit van de Heilige Schrift, de invloed van veel vrome
en geleerde mannen en de verlossing uit de macht en de duisternis van Rome.
Het werk wordt geëindigd met een hartstochtelijke oproep tot bekering en zondenbelijdenis, waarbij wordt verwezen naar de ongunstige politieke en militaire toestand
van die tijd.
Ook in dit geschrift wordt veel plaats ingenomen door vergelijkingen en beeldspraak.

1. Hogu bespreekt dit geschrift eveneens: 68-70.
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3.4.3. Een troostelijcke Onderwijsinghe der Siecken
Het derde in het Nederlands vertaalde geschrift van De 1'Espine dat in 1597 verscheen, is Een troostelijcke Onderwijsinghe der Siecken , de vertaling van Traite pour
consoler les malades et les asseurer contre les frayeurs et appréhensions de leurs péchés
et de la mort, waarvan de oudste afzonderlijke uitgave dateert van 15881.
In de opdracht aan de ouderlingen en de diakenen der gemeente van Angers geeft de
auteur het belang van de voorbereiding op de dood aan en waarschuwt hij voor uitstel
hiervan. De stichting van de gemeenten is volgens de voorrede het doel dat hij met dit
werk voorheeft.
Een troostelijcke Onderwijsinghe der Siecken heeft de volgende inhoud 2 . Nadat de auteur heeft uiteengezet dat niemand de dood kan ontgaan, betoogt hij dat men als men
ziek wordt, in de allereerste plaats moet trachten Gods genade te bekomen. Het is
liefde van God als Hij mensen bezoekt met ziekte. Zo wil Hij hen namelijk brengen
tot inzicht in en belijdenis van hun zonden, tot verootmoediging voor Hem en tot
zoeken van Zijn genade.
Aangezien het merendeel der mensen verstoken is van het ware geloof en van berouw
en aangezien geloof, hoop en liefde altijd onvolkomen in de gelovigen aanwezig zijn,
moet de ziekenbezoeker de patiënt allereerst diens zonden voorstellen. Dit gebeurt
om hem te verootmoedigen en om hem zo geschikt te maken tot het roepen om en het
ontvangen van Gods genade. Hierna moet hij hem doen inzien dat hij het met zijn
zonden er zelf naar heeft gemaakt dat Gods toorn hem verteert. Geeft de zieke hierop
tekenen van berouw en leedwezen, dan behoren de beloften van het evangelie als
verzachtende medicijnen te worden toegediend. Op deze wijze wordt de zieke gebracht tot het geloof dat zijn zonden zijn vergeven. Is hij eenmaal zover, dan moet de
ziekenbezoeker hem troosten met het oog op diens vrees voor de dood, de duivel en
het oordeel Gods. Bemerkt hij dat de zieke de wereld maar moeilijk vaarwel kan zeggen, dan wijze hij hem erop dat de wereld geheel in het boze ligt. Hierbij worden
genoemd: eer, rijkdom en vleselijke lust. Tenslotte is er gewoonlijk nog één moeilijkheid voor de zieke: dat hij zijn vrouw en kinderen moet verlaten. De ziekenbezoeker
brenge hem ertoe zijn nabestaanden aan God op te dragen.
Aan het eind van het geschrift geeft de auteur een korte weergave van al het voorgaande. De moraal is dat men op elk moment bereid moet zijn om te sterven. Voor ambtsdragers is in dit verband niets geschikter dan vaak de gasthuizen te bezoeken, enerzijds om de verderfelijkheid van de mens te aanschouwen en anderzijds om metterdaad en met vertroosting de zieken liefde te bewijzen. De korte weergave bevat een
geheel nieuw element, namelijk een negen bladzijden tellend zondenregister, geordend naar de decaloog en bedoeld als een middel ter wekking van zondekennis. Met
enkele woorden wordt hier voor de zondag de godsdienstoefening binnen het gezin en
het bezoeken van gevangenen, zieken en armen aanbevolen.
Wanneer de ziekenbezoeker met de patiënt heeft gesproken, zullen alle aanwezigen

1.
2.

Hogu, 159-160 nr.45.
Z.v. een bespreking van dit werk: Hogu, 83-85.
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de knieën buigen voor een gebed. Hiervan wordt aan het slot een exempel gegeven.
Evenals in de andere geschriften van De 1'Espine komen vergelijkingen vaak voor.
De translateur van Een troostelijcke Onderwijsinghe derSiecken verschuilt zich achter
de letters - initialen? - T.R.B. Zijn identiteit kon niet worden vastgesteld.
3.4.4. Verwerking
Het voorgaande toont aan dat De 1'Espine met alle recht als piëtist mag worden beschouwd. Van zijn in het Nederlands vertaalde geschriften hebben het tweede en het
derde uitsluitend een inwendig-piëtistische inhoud, terwijl het eerste zowel intern- als
extern-piëtistisch van aard is.
Op de valreep, namelijk in het laatste jaar van de hier in het geding zijnde periode,
zijn diverse geschriften van De 1'Espine in het Nederlands uitgekomen. Het aantal van
drie wettigt de gevolgtrekking dat De 1'Espine een belangrijk aandeel heeft gehad in
de verbreiding van het Nederlandse Piëtisme.
3.5. S. Goulart
In hetzelfde jaar 1597 verscheen uit het Frans vertaald te Amsterdam: Heylighe Philosophie, oft Verscheyden Handelinghen/ dienstelijck tot onderwij singhe ende vertroostinghe der Christenen/ die met veel verdruckinghen besocht worden1. Dit is een bloemlezing uit geschriften van oude en nieuwe auteurs betreffende het onderwerp van de
verdrukking der gelovigen.
Geeft de titel al aanleiding tot het vermoeden van piëtisme, de opschriften van de
zeventien gedeelten doen dit nog meer:
l.Van het leven des Christelijcken mensches
2. Van de verdruckinghen der kinderen Gods
3. Van den voorspoet der Godloosel ende teghenspoet der Gheloovighe
4. Van de nutticheyt der verdruckinghe
5. Van den troost der Kercken
6. Vertroostingen die een Christen Vrouwe voorghehouden zijn gheweest
7. Vertroostinghen voor de bedrucktel om de doot van haer Ouders ende vrienden
S.Aenmerckinghen/ op't verlies der tijdtlijcke goederen
9.Hoe Godt uytsteltl oft verhaest de straffe der Godloose
10. Waerom Godt de hulpe sijner Kercke uytstelt
11. Waerom Godt sijn Kercke verdruckt door de Godloose
12. Van't Gheduldt
13. Van Ghestadicheyt
14. Hoedanich oordeel een Christgheloovighe mach ende behoort te ghevenl van den
staetl waer in dat heden de saken deser Weerelt zijn
15. Van de belijdinghe der zonden
16. Van de aenroepinghe des Naems Gods
17. Verscheyden ghebeden ende bedenckinghen.
1.

Z.v. de bibliografische gegevens: Moes/Burger, IV, 392-393.
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In de reeds genoemde voorrede geeft de samensteller zelf de herkomst van enkele
onderdelen aan. Het eerste onderdeel is een uittreksel van de capita zes tot en met
tien van het derde boek van Calvijns Institucie. Het tweede onderdeel is afkomstig van
Chrysostomus. Het derde onderdeel is gehaald uit wat Augustinus schrijft over Psalm
94 en Psalm 64. Het vierde onderdeel bevat wat de samensteller zelf heeft geleerd uit
Jakobus. Het twaalfde onderdeel is ontleend aan de geschriften van Tertullianus.
Het vijftiende onderdeel blijkt een korte samenvatting van Een Christelicke Handelinge, vande bekentenisse ende belydenisse der sonden tot God van De TEspine te zijn.
Deze interessante ontdekking bevestigt het piëtistische karakter van Heylighe Philosophie^.
Tenslotte resteert de vraag: wie was de samensteller van dit boekje? Bij Moes/Burger
wordt deze kwestie onaangeroerd gelaten. Geen wonder, want het enige dat met zekerheid uit Heylighe Philosophie valt op te maken, is dat de compilator een Fransman
was.
Naar alle waarschijnlijkheid is de samensteller Goulart geweest. De argumenten hiervoor zijn de volgende. In de eerste plaats moet de compilator een geweldige kennis
van de patres en van contemporaine theologen hebben gehad. Goulart, als uitgever,
bewerker en vertaler van vele tientallen geschriften van patres en van gereformeerde
theologen uit zijn tijd2, bezat deze kennis. In de tweede plaats blijken op een na alle
onderdelen van Heylighe Philosophie waarvan de herkomst bekend is, door Goulart te
zijn uitgegeven. Van Calvijn heeft hij in 1576 samen met Beza alle theologische werken
het licht doen zien 3 ; van Chrysostomus en Tertullianus heeft hij werken laten verschijnen 4 , terwijl hij van De 1'Espine eerst twee afzonderlijke geschriften en daarna al
diens theologische werken heeft uitgegeven5. In de derde plaats vertoont de uitgebreide titel van Heylighe Philosophie overeenkomst met titels van door Goulart uitgegeven werken 6 .
Goulart, die op 20-10-1543 te Senlis werd geboren, studeerde aanvankelijk rechten,
maar stelde zich na zijn overgang tot de Reformatie in dienst van de Kerk. Hij begaf
zich in 1566 naar Genève, werd in de nabijheid daarvan predikant en werd in 1571 als
zodanig in Genève zelf bevestigd. In 1595 kwam hij kortstondig in de gevangenis terecht wegens zijn vrijmoedige kritiek op de Geneefse overheid en op het leven van
koning Henri IV van Frankrijk. Na Beza's dood in 1605 nam hij de leiding van de Kerk
in Genève over. Internationaal stond hij als geleerde in groot aanzien 7 .

1.

In Moes/Burger, IV, 393, wordt over dit werk opgemerkt: Dit boekje over de verdrukkingen en de vertroostingen der kinderen Gods doet denken aan de werkjes van Ds. Taffin, die in deze zelfde jaren door de uitgevers
Laurens Jacobsz. en Jan Commelin in het Fransch en in Nederlandsche vertaling tal van malen zijn uitgegeven.
2. De bibliografie van de door Goulart verzorgde uitgaven vindt men in: Jones, 553-650. Deze lijst bevat 75
afzonderlijke werken.
3. Jones, 558 nr.8.
4. Jones, resp. 615 nr.42 en 614 nr.40.
5. Jones, 594-595 nr.28, 607 nr.33, 629 nr.53.
6. Jones, 607-608 nr.34, 645 nr.68, 656-657.
7. Jones.
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4. Uiting van Duitse origine
Het enige geschrift dat hier in aanmerking komt, is de Heidelbergse Catechismus.
Deze kwam in 1563 oorspronkelijk in het Duits uit en verscheen reeds in dat zelfde
jaar in twee Nederlandse vertalingen 1.
De Heidelbergse Catechismus wordt bepaald door zijn antropocentrisch uitgangspunt 2 . Dit belijdenisgeschrift handelt over de gelovige, diens troost in leven en sterven, en diens weg tot het heil in het schema van ellende, verlossing en dankbaarheid.
Dit schema wordt bedoeld als een chronologische volgorde, waarbij de kennis van de
ellende door middel van de wet als een voorbereiding op en zo ook als een conditioneel stadium van de weg naar de kennis van het heil wordt gezien 3 . Dogmageschiedkundig is deze visie geheel in de lijn van P. Melanchthon 4 . Voorts domineert het persoonlijk aspect 5 . De ik-vorm komt herhaaldelijk in de antwoorden voor.
Zo wordt in antwoord 21 bij de omschrijving van het ware geloof het persoonlijke in
combinatie met de werking van de Heilige Geest in het hart sterk beklemtoond. Bij de
behandeling van de Apostolische Geloofsbelijdenis wordt steeds ingegaan op het nut
of de troost die de leerstukken voor de gelovige hebben. Het eerste artikel van deze
Geloofsbelijdenis wordt persoonlijk uitgewerkt. Hetzelfde gebeurt in antwoord 54,
waar de kerk wordt behandeld.
Het gevoelsaspect van het geloofsleven ontvangt aandacht. Het woord "troost" is
hierbij een van de sleutelwoorden. Het eeuwige leven wordt in antwoord 58 beschreven vanuit het gezichtspunt van de eeuwige vreugde. Het gevoel staat eveneens centraal in de antwoorden 89 en 90, waar het afsterven van de oude en de opstanding van
de nieuwe mens worden beschreven, alsmede in antwoord 44, dat Christus' nederdaling ter helle tot onderwerp heeft.
Het ethische aspect van het geloof wordt als zeer belangrijk gezien. Rechtvaardigmaking is ondenkbaar zonder heiliging. Met de Geest van Christus zijn gewassen, heeft
volgens antwoord 70 ten doel dat men hoe langer hoe meer aan de zonden afsterft en
in een godzalig leven wandelt. Volgens antwoord 87 is er zonder heiligmaking geen
zaligheid, terwijl in antwoord 86 wordt geleerd dat gelovigen uit de vruchten zijn verzekerd van hun geloof. De tucht staat hoog genoteerd. Ongelovigen en goddelozen
moeten van het Avondmaal worden geweerd volgens antwoord 82 en naar antwoord
83 behoren zij bij onboetvaardigheid zelfs uit de gemeente te worden gebannen.
Antwoord 26 waardeert het aardse leven als "dit jammerdal". In antwoord 114 wordt
geponeerd dat de allerheiligsten in dit leven slechts een klein beginsel van de wetsvolbrenging hebben.
In vraag en antwoord 81 wordt afzonderlijk aandacht geschonken aan de kwestie voor
wie het Avondmaal is ingesteld.

1.
2.
3.
4.
5.

Ruys, 244; Bakhuizen van den Brink, 35.
Vgl.: Gooszen, 162; Soedarmo, 246.
Graafland[VI]; vgl.: Graffmann, 70; Verboom, 172. In dit licht valt het methodische probleem betreffende
vraag 11, waar Berkouwer, 257, mee zit, geheel weg.
Neuser, 76-90; vgl.: Graafland[VI],8-10; Graffmann, 70.
Vgl.: Lang[II], xcvii.
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De drukken van de Heidelbergse Catechismus in de Nederlandse taal waren tijdens
de tweede helft van de zestiende eeuw zeer talrijk 1 . Zij kunnen in vier verschillende
vertalingen worden onderverdeeld 2 . Een daarvan, die tevens de belangrijkste is - voor
de onderhavige periode behoren er dertien van de twintig edities toe - , had Datheen
als translateur.
Wellicht had Datheen nog meer met de Catechismus te maken. Het schijnt dat hij
zitting heeft gehad in de commissie die onder voorzitterschap van de keurvorst van de
Palts in de tweede helft van 1562 de eindredactie van de Catechismus moest verzorgend
Behalve op de drukken van de Catechismus kan worden gewezen op de verklaringen
ervan in het Nederlands. De oudste hiervan is een vertaling uit het Duits: B. Copius,
Vier en vijftigh predicatien over de Catechismus, 1590. Nadat van de hand van J. Bastingius 4 de originele uitgave in het Latijn in 1588 het licht had gezien, verscheen in 1591
te Dordrecht Verclaringe op den Catechisme der Christelicker Religie.
Het enorme aantal Nederlandse drukken en de twee commentaren in het Nederlands
van de Heidelbergse Catechismus laten zien dat dit belijdenisgeschrift van meet af het
geestelijk leven van het Nederlandse Protestantisme diepgaand heeft beïnvloed. Tevens staan zij er, gezien het feit dat de Catechismus heel duidelijk de ontwikkeling van
het Calvinisme in de richting van het Piëtisme weerspiegelt 5 , borg voor dat de Catechismus door met name Datheen een groot aandeel heeft gehad in het ontstaan van
het Nederlandse Piëtisme. Het is niet voor niets dat in de zeventiende en achttiende
eeuw de Catechismus-verklaringen grotendeels van de hand der zogenaamde oude
schrijvers kwamen 6 en dat heden ten dage de Catechismus in bevindelijke kringen en
kerkformaties het hoogst staat aangeschreven.
5. Nederlandse uitingen
Piëtistische uitingen van Nederlandse origine kwamen in de desbetreffende periode
in aanzienlijke hoeveelheden voor. Achtereenvolgens ontvangen nu bespreking:
Wezelse artikelen, Moded, Van Hille, Datheen, A. Corneliszoon, P. Corneliszoon,
Balkius, Gerobulus, Van Marnix en Damman.
5.1. Wezelse artikelen
De Wezelse artikelen, die dateren van 1568, kennen de tucht als kenteken van de ware
Kerk en hechten er grote waarde aan. De Heilige Geest en Zijn werk ontvangen veel
aandacht. Wat het meest opvalt, is dat er een belangrijke plaats wordt toegekend aan
de profetie en de profeten. Zonder aan inlegkunde te doen, kan men deze profeten
zien in het licht van de later optredende oefenaars.

1. Nauta[II], 40-44; vgl.: Coenen, 60.
2. Bakhuizen van den Brink, 35.
3. J.F.G. Goeters, 14-15.
4. Z.v.h.: Schotel, 205-219.
5. Incidenteel is hier al door anderen op gewezen: Locher, 172; Van Teylingen, 197; vgl.: Soedarmo, 232.
6. Vgl.: Van Gent[I], 75-78.
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In zijn artikel over het convent van Wezel vraagt Van der Linde, handelend over de
profetie:
Is het al te stoutmoedig te opperen of mogelijk enige doperse invloed daarachter kan zitten?*.

Op deze vraag zou ik willen antwoorden: of er doperse invloed achter zit of niet, in
ieder geval is de profetie een tendens in de richting van het Piëtisme. Dit sluit goed
aan bij de opmerking van S. van der Linde dat de Wezelse artikelen uitzien naar de
Nadere Reformatie 2 .
Een ander punt is de prediking. Men vermij de hoogdravendheid, spitsvondige allegorieën, aanhalingen van heidense auteurs en duistere bewoordingen. Het gaat niet om
ijdel vertoon, maar om stichting. De prediking moet gericht zijn op de ware afsterving
en de echte levendmaking van de mens. Hierbij moeten de voorhangsels worden weggeschoven en moet er worden ingedrongen in de diepste schuilhoeken van de zielen
der toehoorders. De prediking blijve niet staan bij uitbrekende schelmenstreken,
maar rake de verborgen roerselen van de ziel. Terecht merkt Van der Linde op:
dat reeds hier blijkt, dat de "praktizijns" (zoals men latere "praktikale" schrijvers noemde) geen onduidelijke achtergrond hebben. 3.

5.2. H. Moded
Moded werd te Zwolle geboren. In 1550 werd hij als student aan de universiteit te
Keulen ingeschreven. Wegens zijn religieuze opvattingen moest hij die stad verlaten.
Met ingang van 1556 was hij priester in zijn vaderstad. Twee jaar later maakten zijn
godsdienstige inzichten ook hieraan een eind. Door koning Christiaan III van Denemarken werd hij te Kopenhagen tot hofprediker en hoogleraar aangesteld. In de eerste helft van de zestiger jaren trad hij, waar hij maar kon, als reformatorisch prediker
op. Daarna was hij werkzaam in Vlaanderen, Norwich, Zierikzee en weer in Vlaanderen. Van 1580-1588 stond hij als predikant te Utrecht. Het laatste deel van zijn leven
woonde hij - als hij tenminste niet op reis was - ambteloos in Middelburg, waar hij in
1603 overleed 4 .
Van de hand van deze hageprediker verscheen in 1579 Tabula brevis et perspicua de
sacra Domini coena. In hetzelfde jaar zag dit geschrift in twee verschillende drukken
in Nederlandse versie het licht 5 .
In de uitvoerige opdracht aan de Staten van Holland en Zeeland, met 24-4-1579 als
dagtekening, klaagt Moded erover dat velen, die in het licht van het evangelie leven,
meer begeren hun oude leven voort te zetten dan het evangelie in hun harten plaats te
geven. Bij hen is verachting en geestelijke achteruitgang te constateren. In plaats van
dankbaarheid jegens God voor al de bewezen weldaden, openbaren zich alom vergetelheid en ondankbaarheid. Geringschatting van het Woord en van de sacramenten is
aan de orde van de dag. Moded spreekt openlijk uit dat hij zelf en zijn lezers hun hand
in eigen boezem hebben te steken. Men moet goed weten dat God in Zijn Woord heeft
geopenbaard geen zaak zwaarder te straffen dan de genoemde zonden.
1.
2.
3.
4.
5.

Van der Linde[VII], 215. Van't Spijker ziet hier Bucer als de man op de achtergrond: [II], 99.
[VII], 222.
[VII], 220.
Brutel de la Rivière.
Doedes[I], 1197-1209.
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Duidelijk treedt bij Moded aan het licht dat het kritisch uitgangspunt, zo kenmerkend voor het Piëtisme, reeds aan het eind van de zeventiger jaren bij mannen van het
eerste uur van de Hervorming aanwezig was. De kritiek richtte zich op levensuitingen
die de toets van het evangelie niet konden doorstaan en op verwaarlozing van de heilsmiddelen. De gave van het evangelie en de ondervonden zegeningen maakten de misstanden des te erger. In plaats van in geestelijk opzicht vooruit te gaan, gingen de
gereformeerden achteruit.
5.3. C. van Hille senior
Van Hille kwam op 20-2-1540 te leper ter wereld. In 1566 tot de hervormingsgezinden
behorend, week hij een jaar later uit naar Engeland en vestigde zich te Norwich. Met
ingang van 1575 bediende hij het Woord achtereenvolgens te Yarmouth, Haamstede,
Oudenaarde en Gent. Van 1585 tot aan zijn overlijden in 1600 stond hij in Rotterdam.
Van zijn hand is het geschrift dat nu de aandacht vraagt: Den Siecken Troost Het is
de verdienste van Doedes geweest in een drietal artikelen het rechte licht te werpen
op de ingewikkelde uitgavegeschiedenis van dit werkje 1 . Oorspronkelijk verscheen dit
in korte vorm in 1571. Na ettelijke herdrukken in de jaren daarna besloot Van Hille
het geschriftje een dusdanige uitbreiding te geven dat het wel een geheel ander werk
scheen te zijn geworden. Deze vermeerderde editie zag in 1579 het licht.
Hoewel het onderwerp van dit geschrift op zichzelf typisch piëtistisch is, kan men dit
van de uitwerking ervan in Den Siecken Troost in korte vorm niet zeggen. Hoogstens
kan worden gewezen op de nadruk op het stervensverlangen, op de constatering dat
de gelovigen door veel lijden tot de heerlijkheid komen en op de aandrang het geloof
in een rein leven tot uitdrukking te brengen.
Den Siecken Troost in vermeerderde vorm bezit wel verscheidene piëtistische accenten.
In de voorrede zet de schrijver het ontstaan van de korte vorm uiteen en geeft hij een
opsomming van de hem bekende edities. Voorts maakt hij duidelijk waarom en hoe hij
de korte vorm heeft uitgebreid - onder andere met ettelijke gebeden, een danklied en
een preek - en dat hij met dit geschrift andere godgeleerden wil aansporen grotere en
voortreffelijker werken over dit onderwerp te schrijven. Hij eindigt met de aansporing
zieken te bezoeken.
In het geschrift zelf wordt de noodzakelijkheid van een waar geloof gesteld als het gaat
over Christus als de Verzoener der zonden 2 . Typerend voor het ware geloof is de
persoonlijke toeëigening 3 . Voorts komen de bijvoeglijke naamwoorden "waar" en
"oprecht" vaak voor.
Scherp zet Van Hille zich af tegen geloof dat de heiliging niet kent. Wie voortleeft in
een bandeloos leven, bedriegt zichzelf als hij zich erop beroemt een kind van God te
zijn4.

1.
2.
3.
4.

Doedes[I], 1175-1196; [III].
23. Hier wordt verwezen naar de ed.1596.
26-27.
33,104.
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Dit aardse leven wordt getekend als een tranendal. De houding van de gelovige in
deze wereld is die van de pelgrim. Zijn weg is het lijden en zijn bestemming is de
eeuwige rust in het nieuwe Jeruzalem 1 . Met het oog op dit laatste behoort er blijdschap te zijn als de gelovigen deze wereld verlaten 2 .
Een volgend belangrijk thema is dat men zich hier en nu op de dood moet voorbereiden, omdat het anders te laat is 3 . In dit verband klinkt de typische aansporing te leren
sterven aleer men moet sterven 4 .
Den Siecken Troost m uitgebreide vorm is lang niet zo vaak herdrukt als de korte vorm
ervan. Uit de onderhavige periode zijn tot nu toe twee edities bekend: 1579 (Gent) en
1596 (Leiden).
Het geschrift kent, met name in de vermeerderde vorm, verscheidene elementen,
voornamelijk betrekking hebbende op de innerlijke vroomheid, die in het Piëtisme
hun uitbouw zouden vinden.
5.4. P. Datheen
Datheen, die in 1531 of 1532 te Mont-Cassel in Vlaanderen werd geboren, legde de
pij die hij als monnik in een Karmelieterklooster bij leper aanhad, af en begon in
reformatorische zin te prediken. De toenemende vervolging deed hem zich op de
boekdrukkunst toeleggen. Op aandrang van anderen stak hij naar Engeland over.
Vandaar verdreven belandde hij via Denemarken in Frankfort, waar hij van 1555 tot
en met 1561 predikant van de Vlaamse vluchtelingengemeente was. Onder druk van
de luthersen moest hij opnieuw vluchten en vond hij nu toevlucht bij de keurvorst van
de Palts, Frederik III 5 . Als predikant van Frankenthal bezorgde hij een vertaling van
de Heidelbergse Catechismus en een bewerking van de Psalmberijming van C. Marot 6
en Beza. Voorts werkte hij aan de liturgische formulieren. In 1566 en 1567 was hij als
rondtrekkend prediker in Vaanderen te vinden. Daarop begon hij zijn tweede verblijf
te Frankenthal, tot en met 1578. In 1568 zat hij het convent te Wezel voor en in 1570
werd hij hofprediker van Frederik III. Van 1578 tot en met 1585 verbleef hij in de
Nederlanden. Hij presideerde in 1578 de nationale synode van Dordrecht en vertrok
tegen de zin van Willem van Oranje naar Gent. Daar verklaarde hij zich tegen de
godsdienstvrede die de Prins voorstond. Na de val van Gent in 1584 werd hij in de
Noordelijke Nederlanden in hechtenis genomen en uiteindelijk vrijgelaten. Door deze
ontwikkeling was Datheen een gebroken man. Hij week uit naar Sleeswijk-Holstein,
veranderde zijn naam overeenkomstig zijn geboorteplaats in Montanus en kwam kortstondig onder de bekoring van de leer van David Joris 7 . Zijn laatste jaren sleet hij als
geneesheer. In 1588 stierf hij in Elbing bij Danzig 8 .

1. 103.
2. 56.
3. 57-58.
4. 108.
5. Z.v.h.: Kluckhohn.
6. Z.v.h.: P.A. Becker.
7. Z.v.h.: Bainton.
8. Ruys.
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Aan de uitgave van het hier te bespreken geschrift van Datheen is een hele geschiedenis verbonden1. Oorspronkelijk in 1584 door Datheen opgesteld, is dit werk pas in
1613 te Rotterdam onder de titel Peerle der Christelycker vertroostinghe voor het eerst
uitgegeven door F. van Lansbergen, die vroeger samen met Datheen in Gent predikant was geweest. Deze uitgave was echter volstrekt onbetrouwbaar, aangezien Van
Lansbergen slechts de beschikking had over een onafgewerkt concept van het geschrift en aangezien hij dit concept eigenhandig had omgewerkt en uitgebreid2. Eerst
in 1624, dus veertig jaar nadat Datheen het werk had geschreven, verscheen het in een
betrouwbare uitgave. Het originele manuscript was toen in handen van de Haagse
uitgever A. Janszoon gekomen, die het uitgaf onder de titel Een Christelijcke t'samen-sprekinge uyt Godes Woort.
De dedicatie van Datheen aan jonkvrouw Elisabeth de Grave3 onthult niet slechts de
achtergrond van het ontstaan van het geschrift, maar legt ook genoegzaam getuigenis
af van de aard ervan4:
Doch geen uitwendig kruis mag bij den inwendigen strijd vergeleken zijn, waarin de geloovige mensch zich
gestadig vindt, als hij door het gevoelen van de zonde opgewekt zijnde, door den vloek der Wet den toorn
Gods smaakt, en de open hel zelve voor oogen ziet, beroofd zijnde van alle hope der genade en zaligheid, ja
ook van de kracht des H Geestes om God te kunnen aanbidden en aanroepen. Nu, wat dit voor een helsche
pijn en torment zij is dengenen, die 't zelve nooit gevoeld hebben, zeer zwaar om wijs te maken en te doen
gelooven. Maar die 't zelve gesmaakt (en in de diepe hel in zulke verlatenheid eenen tijd kleinmoedig zijnde
en half vertwijfelende, gelegen, en daarna wederom door Gods genade en door de werking des H. Geestes
de zekerheid van hunne zaligheid in Christus Jezus gevoeld en gesmaakt) hebben, die kunnen daarvan levendig spreken. Ik heb, God lof, hierin ook mijn deel geproefd en gedragen, en zoo ik uit u wel verstaan heb, gij
zijt ook van dit kruis niet ganschelijk vrij geweest. Dewijl ik dan dus lange in mijnen dienst wandelende,
menigmaal vele vrome en eerlijke personen van goede consciëntie getroost heb, die van wege hunne zondige
natuur en boozen aard bijna in kleinmoedigheid vergaan waren (want daarnaar arbeidt de Satan, die als een
brieschende leeuw dag en nacht omtrent ons loopt), zoo heb ik dikmaals mij voorgenomen, daarvan volgens
het traktaatje, genaamd de Ziekentroost, wat schriftelijk, doch kortelijk te stellen (tot breeder onderrichting
der benauwde consciëntiën, die het onderscheid tusschen de Wet en het Evangelie niet genoegzaam verstaan, en het artikel van de rechtvaardigmaking der genade door 't geloof met een recht gemoed niet aannemen kunnen); doch ben door menigerlei reizen en andere occasiën, die mij voorgevallen zijn, dus lange
verhinderd geweest, en zoo met kerkelijke zwarigheden meer als genoeg te doen, en zeer weinig gelegen tijd
gehad, om iets grondelijks te mediteeren of te bedenken, en om 't zelve bekwamelijk te mogen in orde te
stellen. Nochtans bewogen zijnde door de samenspreking, die wij daarvan met elkander gehad hebben, ben
ik veroorzaakt geworden, dezen Dialoog aldus in de manier van eene vriendelijke confereering, zoveel als
de gelegenheid toegelaten heeft, te bewerpen, tot den tijd toe, dat mij God de Heere beter rust geven zal om
deze materie, waarin aller arme zondaren troost gelegen is, breeder, duidelijker en grondelijker te mogen
beschrijven en verklaren. Opdat ui. dan middelertijd deze troostelijke samenspreking tot gerustheid uwer
consciëntie onderzoeken moogt, heb ik schriftelijk ui. tot een heerlijke gedachtenis, bewijzing en onderpand
der godzalige vriendschap en eenigheid, die wij in Christus Jezus door den band des Heiligen Geestes

1.
2.

3.
4.

Doedes[I], 495-513,1139-1143; vgl.: Ruys, 274-278.
Het is opmerkelijk dat, terwijl Van Lansbergen remonstrantsgezind was, zijn omwerking en vermeerdering
van het onafgcwerkte concept van Datheens geschrift vrij is van remonstrantse gevoelens; vgl.: Doedes[I],
511.
Dit is geen pseudoniem zoals Ruys suggereert: 278.
Geciteerd wordt de ed.1884.
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hebben, dit willen toestellen, hopende, dat God dezen kleinen arbeid tot uwer en veler anderen harten troost
zal laten bevorderlijk en liefelijk zijn, ter tijd toe, dat de Heere wat beters geven zal.1.

Datheens bedoeling met dit geschrift, die ook tot uiting komt in de vormgeving ervan,
is duidelijk. Het is een pastoraal gesprek. De twee gesprekspartners zijn Datheen en
Elisabeth.
Het gesprek cirkelt om het centrale gegeven van de Reformatie: de rechtvaardiging
van de goddeloze. Elisabeth is bedroefd wegens haar blijvende onvolmaaktheid en
vreest de toorn Gods. Datheen legt haar omstandig het verschil uit tussen wet en
evangelie, dat hierin bestaat dat men wordt gerechtvaardigd enkel en alleen door het
geloof, zonder de werken der wet. Voorts betoogt hij dat de grond der heiligheid van
de kinderen Gods niet in hen zelf ligt, maar louter en alleen in Jezus Christus. De
hoogste volkomenheid van de gelovige op aarde is gelegen in de oprechte belijdenis
van zijn onvolmaaktheid.
Het gehele betoog bestaat in, wat men zou kunnen noemen, toegepaste exegese. Op
levendige en onderhoudende wijze2 legt Datheen Elisabeth de Schriften op de desbetreffende punten uit. Er komt herhaaldelijk woordelijke overeenkomst met de Heidelbergse Catechismus voor 3 .
Alles in dit geschrift is gericht op de enkele ziel en op het individuele geloofsleven,
dat moet worden versterkt. De beleving en het gevoel spelen een belangrijke rol. Zo
brengt Mozes slechts kennis van de zonden, gevoel van Gods toorn, ongerustheid van
de consciëntie en vrees voor de verdoemenis. Christus brengt vrede en rust der consciëntie alsmede blijdschap en goede moed 4 . Uitdrukkelijk wordt gezegd dat het gaat
om het gevoelen van de waarheid 5 . Er valt sterke nadruk op het besef van de zonde en
op het gevoel van de ellende: God begeert verslagen, bekommerde en benauwde harten die hun armoede gevoelen, opdat Hij hen met de rijkdom van Zijn genade in
Christus door de werking van Zijn Heilige Geest trooste, verkwikke en rijk make 6 .
1.

2.
3.

4.
5.
6.

Dat deze opdracht op 26-6-1585 te Gent zou zijn geschreven - aldus de ondertekening van de opdracht -, is
een historische onmogelijkheid. Gezien de ondertekening van de inhoud van het werk, namelijk Gent
24-6-1584, moet dit ongetwijfeld 1584 zijn, vgl.: Doedes[I], 507-508.
Ik acht het zeer aannemelijk dat met de in dit citaat voorkomende vermelding van de Ziekentroost niet de
korte, maar de vermeerderde uitgave door Datheen wordt bedoeld. Van Hille, die in 1584 Datheens collega
in Gent was, had vijfjaar tevoren in dezelfde stad de vermeerderde editie voor het eerst het licht doen zien.
In dat geval is Datheen de eerste geweest die Van Hille's aansporing aan het adres van andere godgeleerden
om soortgelijke werken te schrijven, zich ter harte heeft genomen en ook heeft opgevolgd.
Vgl.: Doedes[I], 506; Ruys, 279.
Enige van de vele te noemen voorbeelden van woordelijke overeenkomst:
18: Schijnt de Heere den mensch hier niet onrecht te doen, ah Hij van hem eischt dat hij niet heep. of
vermag? - vraag 9
38: Maar het geloof in zijn rechte bekentenis en beduiding [...], is niet alleen eene wetenschap en kennis,
maar ook een hartelijk vertrouwen, hetwelk de H. Geest door het Evangelie in de harten der uitverkoren
kinderen Gods werkt, waardoor zij vastelijk vertrouwen en verzekerd zijn, dat hun de vergeving
(1 Joh.2:2. Hebr. 10:14,28) van alle hunne zonden, waarachtige gerechtigheid en de eeuwige zaligheid
van God uit genade geschonken zijn, en dat alles zonder toedoen der werken, alleen om de verdiensten
van Christus wil - antwoord 21
50: hoewel dat in hen maar een klein beginsel is van de heiligmaking die God in zijn Woord van ons is
eischende. - antwoord 114.
53-54.
58.
61.
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Kenmerkend is tevens het citeren van Jesaja 42:3a en het vermelden van de zonde
tegen de Heilige Geest 1 .
Terwijl de innerlijkheid centraal staat, wordt aan het eind van het werk de lijn toch
ook doorgetrokken naar de werken der dankbaarheid en de praktijk der zaligheid 2 .
Daar dit geschrift pas in 1624 voor het eerst verscheen, kan het niet van invloed zijn
geweest op de ontwikkeling van de innerlijk-piëtistische stroming vóór 1598. Wel is
het als uiting hiervan - geschreven in 1584 - een bewijs van het bestaan van deze stroming.
Datheen als voorloper van het Nederlandse Piëtisme. Van der Linde heeft er reeds op
gewezen dat een herwaardering van Datheen in deze richting noodzakelijk is, wil men
komen tot een eerlijke beoordeling van hem 3 . Datheens biograaf Ruys heeft immers
voor dit aspect geen oog. Vloeit de laatstgenoemde bij de behandeling van het hier in
het geding zijnde werk nog uit de pen:
Dit boekje van Datheen is, voorzoover tot op heden bekend, zijn eenige geschrift, dat tegelijk een apologetisch, een paedagogisch en een stichtelijk karakter draagt/*,

in zijn eindbeoordeling van Datheen 5 ontbreekt iedere verwijzing hiernaar. Wie
Datheen echter niet ook als voorloper van het Piëtisme ziet, kent slechts een gedeeltelijke Datheen en mist de toegang niet alleen tot diens innerlijk, maar ook tot diens
pastorale arbeid 6 .
5.5. A. Corneliszoon
Na Datheen moet de aandacht worden gevestigd op A. Corneliszoon. Deze werd op
14-1-1547 te Delft geboren. Na zijn studie te Heidelberg en te Genève werd hij op
21-1-1571 als opvolger van Datheen predikant van de Vlaamse gemeente van Frankenthal. Twee jaar later verwisselde hij deze gemeente voor die van zijn vaderstad.
Hier heeft hij het kerkelijk leven georganiseerd. Hij vervulde een belangrijke rol op
de Zuidhollandse en nationale synoden. Op 5-6-1605 stierf hij te Delft 7 .
Corneliszoon heeft op 12-6-1584 de Dooppreek van Frederik Hendrik 8 en in de
daarop volgende maand de begrafenispreek van Willem van Oranje in Delft gehouden, welke preken te zamen in dat zelfde jaar te Delft zijn verschenen onder de titel
Twee corte Sermoenen9.
Een van de eerste zaken die in deze preken opvallen en die aan de biograaf van Corneliszoon, Jaanus, is ontgaan 10 , is de splitsing in een uitleggend en een toepassend gedeelte. De omvang van de toepassing der preken stelt die van de uitleg in de schaduw:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resp.: 6 en 42.
122.
[IV], 23 n.32; vgl.: Doedes[II], 128.
Ruys, 279.
Ruys, 284-286.
In dit licht gezien is het verheugend dat het onderhavige geschrift in de laatste decennia tweemaal is uitgegeven: 1965 en 1976.
7. Jaanus.
8. Z.v.h.: Poelhekke.
9. SGT, C 212
10. 122-124.
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de uitleg beslaat in de eerste preek vier van de negen pagina's en in de tweede preek
slechts vier van de elf bladzijden. Voor wie hiernaast Brienens constatering legt dat
een brede toepassing uniek is te noemen voor de voetianen als vertegenwoordigers
van de Nadere Reformatie 1 , is het direct duidelijk in welke zin deze preken van Corneliszoon moeten worden geïnterpreteerd.
Dat Corneliszoon gevoeglijk als een voorloper van de Nadere Reformatie mag worden
beschouwd 2 , wordt bevestigd door de inhoud van zijn preken. Terwijl hij aanneemt
dat al zijn toehoorders met uitwendig doopwater zijn gedoopt, vreest hij dat weinigen
van hen weten waartoe zij zijn gedoopt, en dat er nog een kleiner aantal is dat in
werkelijkheid bezit wat door de Doop wordt betekend en bezegeld. Hij bedoelt hier
een heilig, Gode aangenaam leven. Met de grootste klem wijst Corneliszoon in deze
Dooppreek op het ethische aspect van het sacrament.
Er is niets van vleierij te bespeuren aan het adres van de toehoorders, onder wie de
familie van prins Willem van Oranje en vele andere hooggeplaatste genodigden. Integendeel, met profetische, niemand ontziende moed richt Corneliszoon zich tot hen
met de waarschuwing de heilige zaak van de Doop na afloop van de kerkdienst niet te
ontheiligen met onzuivere werken als overdaad in drank en voedsel. Hij heeft hier het
oog op de in die tijd gebruikelijke doopmaaltijd, waarbij onfatsoenlijk grote hoeveelheden van de heerlijkste gerechten naar binnen werden gewerkt en waarbij de wijn en
het bier rijkelijk vloeiden. Hij zegt echter niet slechts hoe het niet moet, maar hij geeft
ook aan op welke wijze het wel moet: aan de feestmaaltijden gedenke men aan de
ellende van de buurvolkeren die het mes van de vijand op de keel hebben.
Waarlijk een opmerkelijke Dooppreek als men bedenkt om wiens Doop het ging en
wie de toehoorders waren 3 .
Dit zelfde geldt van de preek bij de begrafenis van de Prins. Het enige dat Corneliszoon van de overledene zegt, is dat hij een voortreffelijk instrument is geweest waardoor God in deze landen veel goeds heeft gewerkt. Voorts merkt hij op dat hij van 's
Prinsen lof liever zwijgt dan er weinig van zegt. Dat is alles.
Corneliszoon klaagt in deze preek over kleingeloof. Als er meer geloof was, zou men
meer troost ervaren en zou men de Heere meer dankbaarheid bewijzen dan nu.
Voorts behoort een christen naar de mening van Corneliszoon naar de dood te verlangen.
Ook in deze preek neemt de oproep tot levensheiliging een belangrijke plaats in. Wie
niet godzalig leeft, wordt door God gestraft. De moord op de Prins moet in dit licht
worden gezien: als straf over land en volk, die in onbekeerlijkheid voortleven. Corneliszoon schrijft:
Men behoeft niet te vraghen waer de straffe is/ die ons de Heere hier in desen Lande laet ouercomen: want
zy is een yeder voor ooghen. Wy gaen (Godt betert) voort in onsen slimmen weghen: Tot pracht ende
hooueerdije/ dronckenschap ende ouerdadicheydt/ dertelheydt des vleessches ende allerley lichtveerdich
ghelaet/ cortelick/ tot alle ongherechticheydt hebben wy ons begheuen end' begheuen ons daghelicx/ niet
teghenstaende de vermaninghen end' waerschouwinghen die ons ghedaen worden wt den woorde Godts.
Sulck een sorgheloose versuymenisse ia verachtinghe des wterlicken Godtsdiensts is int midden van ons by

1. PI, 71.
2.
3.

VgL: Groenendijk[XV], 77, 88 n.9; Leurdijk maakt A. Corneliszoon ten onrechte tot een van de eerste
vertegenwoordigers der Nadere Reformatie: [II], 3-4.
Vgl.: Knappert[III].
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groote ende cleyne/ dat ick achte dat wy daerinne alle andere landen/ inden welcken de waerheydt Godts
gheleert wordt/ te bouen gaen. Hieromme seyndt ons Godt dese bloedighe lanckduerighe Oorloghen toe:
Hieromme laet hy de vyanden inbreecken/ hoe langher hoe dieper: Hieromme heeft hy ons ontnomen dien
Prince/van wiens lof beter is te swijghen dan weynich te spreken/ ende vele daer van te spreken de cortheyt
des tijdts ende dese plaetse niet en lijden^.

De preek wordt besloten met:
Laet ons dit neerstelick ouerdencken/ ende daer door de gramschap Godts teghen onse sonden leeren
kennen/ ons daer van bekeeren tot den ghenen die ons gheslaghen heeft/ ende hert-grondelick bidden/ dat
hy hem doch ontfarmen wil ouer zijn bedruckt volck/ ende ons niet straffen in zijnen toorne2.

Twee corte Sermoenen getuigt van een volledig piëtistische inslag bij Corneliszoon 3 .
Aangezien dit geschrift maar één druk kent, is het meer een tastbaar resultaat van een
Nederlandse piëtistische stroming vóór 1598 dan dat het van invloed op de verbreiding en de verdere ontwikkeling daarvan is geweest.
5.6. P. Corneliszoon
De naam van P. Corneliszoon is geheel verbonden met Alkmaar. Daar werd hij geboren, leerde hij het mandenmakersvak en werd hij al vroeg voor de Reformatie gewonnen. Hij trouwde daar in 1562, werd daar in dat zelfde jaar afslager van de vismarkt,
stelde daar zijn woning voor de aanhangers van de nieuwe leer open en ging hen met
ingang van 1564 ook voor. In maart van het jaar daarop moest hij de wijk nemen. Hij
was in 1566 terug in Alkmaar en speelde daar bij de beeldenstorm een vooraanstaande rol. Opnieuw moest hij vluchten. De jaren hierna trad hij als prediker op in
het Noorderkwartier rondom Alkmaar. In 1572 keerde hij in de stad terug, waar hij
reeds spoedig als predikant werd aangesteld. Hij had een niet-onbelangrijk aandeel
in het kerkelijk leven van Noord-Holland. Nadat hij reeds eerder wegens afnemende
krachten erom had gevraagd, heeft men hem eerst in 1610 ontslagen. In verband met
de moeilijkheden met A. Venator 4 werd hij ondanks zijn leeftijd het jaar daarop uit
de stad verdreven 5 .
Van de hand van Corneliszoon kwam in 1584 een bundel van zeven predikaties, die hij
tevoren had gehouden, te Leiden uit: Een gvlden cleynoot ende cieragie des brvyts
Christi. Hij beoogde met dit werk de gelovigen voor te bereiden op de wederkomst van
Christus.
Een gvlden cleynoot ende cieragie des brvyts Christfi is opgedragen aan de magistraat
van Alkmaar uit dank voor al de bewezen weldaden. In deze dedicatie schildert Corneliszoon hoe het menselijk leven in alle opzichten vol ellende is. Bovendien geeft hij
allerlei autobiografische bijzonderheden 7 .
In de preken zelf geeft Corneliszoon als zijn mening te kennen dat de oordeelsdag

1. 21.
2. 22.
3. Dit doet ook zijn postuum gepubliceerd Christelijke betrachtingen van een geloovige over het gebedt onzes
Heeren; vgl.: Jaanus, 124.
4. Z.v.h.:J.deVries[II].
5. Hartog[I], 329-334.
6. Z.o. dit geschrift: Hartog[I], 334-344; [II], 24-25.
7. Deze zijn in de voorgaande biografische schets verwerkt.
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nabij is en dat al de daaraan voorafgaande tekenen in vervulling zijn gegaan. Met het
oog op die aanstaande ontmoeting met de Bruidegom zijn voor de bruid twee zaken
onmisbaar: geloof en heiligmaking. Bij de behandeling van het eerste ligt enige nadruk
op het gevoelsmatige aspect van de zondekennis en spreekt hij over de verzekering
van de verkiezing door de Geest.
Het grootste gedeelte van het geschrift handelt over de heiligmaking. Deze begint met
zelfverzaking. Alle vormen van ijdel en werelds tijdverdrijf en van het zoeken van
gewin worden door Corneliszoon afgewezen. Concreet noemt hij in dit verband:
ticktacken/ schaecken/ met dobbelsteenen werpen/ troeuen/ kaetsen/ bal slaen/ cloot schieten*.

Tegelijkertijd beveelt de auteur - positief - het naarstig lezen, spreken en overdenken
van het Woord aan. Hierbij laat hij het niet, want hij somt ook natuurlijke en geestelijke meditatiestof op.
Bij de heiligmaking dienen alle leden van het lichaam te worden betrokken. In het
kader hiervan keert Corneliszoon zich tegen vleselijke liederen en tegen dansen. Vervolgens laat hij zien op welke wijze men de heiligmaking heeft na te streven bij het gebruik van de aardse gaven van God. Hij spreekt zich uit tegen overdaad, hovaardij,
modezucht en vreemde, buitenlandse trends in de kleding alsmede tegen geldzucht.
Daartegenover drukt hij zijn lezers op het hart matigheid te betrachten bij de verfraaiing van hun huizen en bij hun eten en drinken, de armen te gedenken en hun dienstpersoneel goed te behandelen. In combinatie hiermee wordt gesproken van het
vreemdelingschap van de gelovigen.
Nadat de noodzaak van de tucht is uiteengezet, ontvangen de volgende sociale groepen speciaal toegesneden heiligingsvoorschriften: de predikant, de ouderling, de diaken, het gemeentelid, de schoolmeester, de overheid, de onderdaan, de man, de
vrouw, de ouder, het kind, de heer/vrouw, de dienstknecht/-maagd, de oude mannen,
de oude vrouwen, de jonge mannen en vrouwen, de ongehuwden, de rijken, de rentmeesters, allen die een beroep uitoefenen en tenslotte - op de wijze van vertroosting
- de armen.
Corneliszoon getroost zich aan het eind de moeite zich te weer te stellen tegen het doperse - volmaaktheidsdrijven.
Dit geschrift is een zeldzame openbaringsvorm van de eschatologische verwachting
die bij de mannen en de vrouwen van het eerste uur van de Hervorming zal hebben
geleefd. Alleen daarom al is deze prekenbundel uiterst belangwekkend. Deze heeft
echter nog meer waarde. Voor het eerst in de geschiedenis verschenen er met dit werk
gewone preken in druk door een Nederlandse calvinist gehouden. Tenslotte tonen
deze preken aan dat het Noordnederlandse Calvinisme van meet af de praktische
heiligmaking en de tucht hoog in het vaandel voerde en een kritische instelling bezat
ten aanzien van heersende gewoonten en leefwijzen.
5.7. Y. Balkius
Piëtistische uitlatingen worden voorts gevonden in een geschrift van Balkius. Deze
aanschouwde cira 1525 te Balk het levenslicht. In 1549 was hij pastoor te Heeg. Over1. 47.
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gegaan tot de Hervorming, is hij gaan prediken en heeft hij op die wijze - zoals zo
velen in die tijd - een veelbewogen leven gekend. Hij week uit naar Oost-Friesland en
was in 1564 predikant te Norden. Vervolgens diende hij de gemeente van Leeuwarden
en daarna die van Antwerpen. Hier stond hij in 1566 samen met Taffin, Moded en
Datheen. Na zijn vertrek in 1567 diende hij vele gemeenten in Engeland en in de
Nederlanden. Omstreeks 1600 stierf hij te Leiden 1 .
Toen in 1567 de protestanten Antwerpen moesten verlaten, hield Balkius op 9 april
zijn laatste preek aldaar over Markus 4:30-32, de gelijkenis van het mosterdzaad. In
1578 werd hij opnieuw herder en leraar van de Antwerpse gemeente. Voor de tweede
maal moest hij het in 1585 meemaken dat de protestanten werden gedwongen deze
stad te verlaten. De op een na laatste preek die hij toen op 18 augustus daar hield, was
dezelfde als die van 9-4-1567. Deze preek heeft hij later in druk uitgegeven. In 1590
verscheen zij in Amsterdam onder de titel Het Cleyn Mostert-zaet2.
In feite was dit geschrift toen reeds twee keer eerder uitgekomen. In 1567 was de
preek door een toehoorder op schrift gesteld en zonder medeweten van Balkius uitgegeven, terwijl in 1579 door de drukker N. Mollijns te Antwerpen een herdruk hiervan
was bezorgd 3 . In de opdracht aan de verstrooide gemeente van Antwerpen in Het
Cleyn Mostert-zaet verklaart Balkius dat de inhoud van de vroegere uitgaven onbetrouwbaar is.
Onderzoek van deze edities wijst uit dat hierin enkele tendensen in de richting van het
Piëtisme voorkomen. In de eerste plaats klinkt er een oproep tot zelfonderzoek. In de
tweede plaats wordt gesproken over het aanzeggen van de zonde aan een ieder zonder
aanzien des persoons en over het vermanen tot boete en betering van het leven. In de
derde plaats wordt de reinigende en uitzuiverende werking van het evangelie beklemtoond, waarbij een kleine opsomming van veel voorkomende zonden wordt gegeven:
Och, het purgeert so wel! Daer gaet hoererye strycken. Dronckenschap, gulsicheyt ende pracht ende hoochvaert, weerlycke lusten, begheerlyckheyt der ooghen en hoovaerdye des levens, die van te voren ghedomineerd en de heerschappye in ons ghehadt hebben, vergaen al te samen door de crachtige purgatie van dit
arm mostaert saevken A

De redenen dat dit geschrift in dit overzicht is ingedeeld op het jaar 1585, zijn de
volgende. De tekst van de uitgaven van 1567 en 1579 is onbetrouwbaar. Wel vormt hij
een bewijs te meer van het bestaan van een ontwikkeling in die tijd in de richting van
het Piëtisme. De editie van 1590 bevat de tekst van de preek zoals die in 1585 door
Balkius is gehouden. In 1567 heeft hij weliswaar over dezelfde tekst gepreekt, maar
aangezien er bijna twintig jaar tussen lag, is het niet aannemelijk dat hij toen de preek
in dezelfde bewoordingen en met dezelfde accentueringen heeft uitgesproken. Met
andere woorden: men mag in de tekst van Het Cleyn Mostert-zaet niet de preek zien
die Balkius in 1567 heeft gehouden.
In de opdracht van Het Cleyn Mostert-zaetkomon nog twee interessante gegevens voor.
Ten eerste, Balkius heeft in zijn Antwerpse tijd openlijk de daar voorkomende zonden, waaronder met name de pronkzucht, bestraft. Ten tweede, hij heeft het plan

1.
2.
3.
4.

Reitsma.
Moes/Burger, III, 289-290.
Burger, 339-340.
22. Hier wordt de uitgave geciteerd die is bezorgd door B. Glasius, Dordr. 1858.
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gehad om vóór deze preek eerst andere werken uit te geven. Een aantal titels van
manuscripten die klaar liggen voor de druk, wordt genoemd. Een van die titels luidt:
een seeckere schoone troost brief voor den genen die mette vierige pylen des Satans met
vertwijfelinge haers geloofs ende wanhope harer salicheyt anghevochten worden.
In deze preek, die 22 hoofdstukken bevat, bevinden zich een paar grote gedeelten die
extern-piëtistisch van aard zijn. Het eerste hiervan is hoofdstuk tien, waarin de mening van hen die vinden dat het evangelie wel zo kan worden gepredikt dat niemand
zich eraan stoot, wordt weerlegd. Fel zet Balkius zich aftegen die predikers en prediking die de hoge heren naar de ogen zien. Het is tijd de stem te verheffen als een
bazuin en noch hoog noch laag te sparen. De zonden moeten alle maatschappelijke
standen onomwonden worden aangezegd. De tragen en zorgelozen behoren te worden aangespoord,de hardnekkigen behoren te worden beschuldigd, de goddelozen en
de ongeneeslijken moet het zware gericht Gods met inbegrip van de eeuwige dood en
verdoemenis worden verkondigd en voor ogen worden gesteld.
Balkius constateert dat er helaas predikers zijn die prinsen, jonkers en overheden
piuimstrijken, omdat de laatstgenoemden plaats hebben gegeven aan het evangelie en
aan de kerk van Christus. De dienaren des Woords verzaken echter op deze wijze hun
plicht, want zij
hier en tusschen laetense in haer schentlijcke wulpsicheyt ende wellusticheit/ in haerlieder pracht ende prael/
in allerley ouerdaet/ schortsen/ ende brotsen/ domineren en bancketeren/ voortvaeren: latense stom ende
blindt maken met giften ende gauen/ ofte (sose als cacx die weygeren) latense met groote maeltyden (daermen in allen ouervloedicheyt met groote keelsteeckers tot haluen ende heelen nachten ouer/ malcanderen
besoecken) latense/ segge ie/ also dat arme sweet ende bloet der armen ondersaten verteren: latense vloecken/ sweren/ lyden/ wonden/ sacramenten/ Gods bloeden/ Gods wonden/ Gods marteren/ God/ zyn woort/
ende alle Christelijcke oeffeninge bespotten: latense loopen den vollen loop tot den doot ende eeuwighe
verdoemenisse: Hier toe segge ick/ ende tot alle onbehoorlijcke schattinge/ blattinghe/ schinninge/ schaevinghe/ villinghe/ vlayinghe/ totte onnutte cryghen ende oorlooghen/ totte roouinghe ende insluckinghe der
geestelijcke goederen/ totte oochluyckinghe van bordelen/ Hoeren huysen/ ende sluypkoten/ rauotten/ bierbancken ende speelbancken/ ende andere schrecklijcke ende grouwelicke boosheden: recht ende justitie niet
te administreren/ noch oock te lyden dat die selue soude geadministreert worden/ waer door vrede ende
eenicheyt in steden/ kereken ende landen soude mogen gecauseert worden: vrome ende ghetrouwe Dienaers
de mont te stoppen/ die niet flatteren en willen/ andere die puluwen ende oorcussens liggen/ groot ende
weerdich te achten/ die ghene/ segghe ick/ die huyden ten daghe groote Heeren ende Meesters/ Magistraten
ende ouericheyden/ die al wel den Euangelio toestaen/ in dese ofte ghelijcke grouwelen/ flatteren/ ende met
een eernst/ gelijck sy behooren/ niet en straffen/ om dat sy lief ende aenghenaem moghen zyn/ voorwaar sy
zyn alleen niet te prysen/ maer zyn oock grouwelijck inde ooghen Gods/ ende allen vromen/ die de waerheyt
beminnen ende liefhebben •

Met profetische bezieling wijst de schrijver de prinsen en overheden er onverschrokken op dat het niet genoeg is dat zij aan de vervolgde kerk van Christus onderdak
verlenen; zij moeten zich oprecht bekeren tot God en een rechtzinnig christelijk leven
leiden. Deze roep om nadere reformatie geldt niet slechts voor de overheid, maar ook
voor de gewone man:
Dat nu den Princen/ Heeren ende Ouericheden gheseyt wort [...] dat wort oock steden/ landen ende luyden/
ende cleyn hans gheseyt/ dat sy niet sullen meynen ghenoech te zyn/ de reformatie ontfanghen ende aengenomen te hebben naer Gods H. Woort/ De abusen ende misbruyeken des Pausdoms verworpen te hebben:
Alle welcke niet en doet totter eeuwighe salicheyt/ ten sy sake/ datter boete ende een Christelijcke leuen
volge/ ende daer toe come/ weerdich den H. Euangelio/ weerdich hare Christelijcke naeme/ weerdich haer
beroepinge leuende. Ofte so dat groot hans/ cleyn hans niet en doet/ sullen sy erger voor Gods gerichte
1.

71-73.

72

IL Piëtistische uitingen in de zestiende-eeuwse

Nederlanden

bevonden worden/ als Turcken ende Joden/ die welcke vreemt zynde vande kentenisse ende religie Christi/
leyden nochtans menichmael een leuen/ heyliger ende vromer als vele doen/ die haerlieder der Euangelische
leere beroemen.^.

Heel duidelijk komt in dit citaat uit dat Balkius mag worden beschouwd als een voorloper van de Nadere Reformatie.
Op de tegenwerping dat die hoge heren hun leven dan toch maar voor het vaderland
eraan wagen, antwoordt de auteur dat dit wel het geval kan zijn, maar dat er wat
anders wordt vereist van hen die voor oprechte christenen willen doorgaan.
Balkius geeft aan dat hij tijdens zijn ambtsbediening in Antwerpen al de daar heersende zonden - met name pracht, pronk en praal - ernstig heeft veroordeeld.
In het zeventiende hoofdstuk geeft de schrijver als de derde reden van zijn klacht op
dat de liefde bij velen tegenwoordig niet wordt gevonden. Dat niet allen echt wedergeboren mensen zijn die zich tot het evangelie begeven. Hiermee hangt zijn frequent
spreken over "oprechte christenen" samen.
Balkius sluit zijn werk af door bladzijden lang citaten uit werken van Luther te geven
ter ondersteuning van zijn piëtistische kritiek.
In Het cleyn Mostert-zaet komen voornamelijk extern-piëtistische thema's naar voren.
De hiervóór genoemde titel van een van zijn manuscripten geeft echter aanleiding om
de innerlijk-piëtistische kant van Balkius niet te onderschatten.
5.8. J. Gerobulus
De aansporing om boeken over de ziekentroost te schrijven gedaan door Van Hille in
de voorrede van zijn vermeerderde Den Siecken Troost, is waarschijnlijk het eerst
door Datheen opgevolgd 2 . Deze schreef echter een troostboek dat niet uitsluitend
voor zieken en stervenden, maar voor geestelijk bekommerden in het algemeen was
bestemd.
De man die wel rechtstreeks gevolg aan de opwekking van C. van Hille heeft gegeven,
was Gerobulus. Hij schreef Bericht Voor de Krancken, dat in 1588 verscheen 3 .
Gerobulus kwam in juni 1540 te Den Haag ter wereld. Reeds jong was hij de reformatorische beginselen toegedaan. In 1566 was hij conrector in Emden, terwijl hij later in
dat jaar ook optrad als predikant te Delft. Het jaar daarop vluchtte hij naar Emden
terug. Jaren later betrad hij opnieuw de Nederlandse bodem. In 1573 was hij scriba
van de Zuidhollandse synode en daarna predikant in Vlissingen. De gemeente van
Harlingen ontving hem in 1585 als haar herder en leraar, maar zag hem het jaar daarop
naar Deventer vertrekken. Na de inneming van deze stad in 1587 kwam hij via Engeland in 1588 als predikant te Harderwijk terecht. Van 1590 tot aan zijn dood op
14-2-1606 was hij in Utrecht werkzaam.
In de opdracht van Bericht Voor de Krancken aan A. van der Mijle stelt Gerobulus
nadrukkelijk dat het een taak van herders en leraars is hun schapen thuis te bezoeken,
in het bijzonder wanneer die door ziekte gekweld in doodsnood verkeren. Over dit
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aspect van het ziekenbezoek is bij Gerobulus' weten nog niets in de Nederlandse taal
verschenen, met uitzondering van Den Siecken Troost, dat in veel opzichten overeenstemt met twee andere traktaatjes die onder het pausdom zijn geschreven, maar dan
wel door personen die niet ten enenmale vreemd zijn geweest aan de rechte kennis van
het evangelie, namelijk J. Rivius en U. Regius1. De eerste heeft in het Latijn geschreven, de tweede in het Hoogduits, later in het Latijn vertaald door J. Fr ederus.
Over hetzelfde onderwerp heeft Gerobulus werken - Zwitserse, gedrukt bij C. Froschauer2 - gelezen van de hand van O. Werdmulier en Bullinger; voorts een dik boek
van A. Blauerus, door J. Funcklijn gedrukt, alsmede soortgelijke traktaten van Duitse
auteurs. Deze geschriften heeft hij voor het merendeel vlak vóór zijn vertrek uit Harlingen naar Deventer van zijn vriend M. Lydius ontvangen, die - reeds toen hij te
Amsterdam stond - hem dikwijls, evenals anderen, aanspoorde om iets over deze materie in het Nederlands te boek te stellen. Hij heeft hierbij bondigheid betracht, omdat
hij wel weet dat men
in dese verdoruene tijden ende groote walginge voor t woort des Heeren

niet graag dikke boeken leest. Van dit geschrift, speciaal het laatste gedeelte ervan,
geldt dat het voor wat de leer betreft zo veel mogelijk, tot op het woordelijke af,
aansluit bij de Heidelbergse Catechismus.
Gerobulus klaagt over veel onkunde bij de protestanten. Voor Van der Mij Ie geldt dit
niet. Verder prijst Gerobulus de genoemde dat het op de laatst gehouden nationale
synode niet aan hem heeft gelegen dat er niet een goede kerkorde tot stand is gekomen. Hij pleit voor het bijeenroepen van een wetttige vergadering van de oudste dienaren der Kerk ten overstaan van A. van der Mijle en andere ervaren en godzalige
politici, zodat de zaak van de kerkorde tot een goed einde wordt gebracht en er onderlinge eenheid tussen Kerk en Staat komt.
Het traktaat bestaat uit drie delen. In het eerste deel betoogt Gerobulus dat ziekten
door God worden gegeven en dat de zonde de algemene oorzaak daarvan is. Voor wat
de uitverkorenen en de gelovigen betreft, zijn er nog andere oorzaken, die kort worden behandeld: 1. God wil Zijn grote goedheid, kracht en heerlijkheid openbaren; 2.
God wil het geloof en de lijdzaamheid beproeven en oefenen; 3. God wil vernederen
en opscherpen tot ware bekering; 4. God wil vurigheid in het gebed opwekken; 5. God
wil het hart aftrekken van de aardse zaken en het hemelse doen betrachten. De ziekenbezoekers moeten vooral de nadruk leggen op het onderscheid dat er tussen gelovigen en ongelovigen op het punt van ziekten bestaat.
In het tweede deel wordt besproken op welke wijze de zieke zich achtereenvolgens
jegens de Heere, zichzelf en zijn naaste moet gedragen.
De houding jegens de Heere omvat twee zaken: 1. verootmoediging en bekering; 2.
gebed. Met het oog op de eerste moet men de zieke de spiegel van Gods wet voor ogen
stellen, zodat deze komt tot het begin van de ware bekering, dat is rechte zondekennis, alsmede tot een oprecht berouw, bestaande in droefheid naar God en niet in
vrees voor de straf. Vertoont de zieke tekenen van zo'n berouw, dan trooste men hem
door hem voor te houden dat God boetvaardigen altijd genadig is en spore men hem
aan tot ware dankbaarheid. De ambtsdragers moeten daarop de zieke openlijk - als
1.
2.
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een soort biecht - vier vragen betreffende het voorgaande stellen. Als hij die met "ja"
beantwoordt, moet hem ter verzekering van zijn geloof vergeving der zonden en het
eeuwige leven worden verkondigd.
De zieke behoort met betrekking tot zichzelf geduld te oefenen als het om de ziel gaat
en medicijnen in te nemen als het zijn lichaam betreft.
Het gedrag van de zieke jegens zijn naaste betreft: 1. tijdig een testament maken,
waarin de armen niet mogen worden vergeten; 2. allen die tegen hem hebben misdreven, vergeven en voor hen bidden, alsmede zelf anderen om vergeving vragen of laten
vragen; 3. alles wat hij onrechtmatig heeft verworven, teruggeven; 4. een geestelijk
testament van christelijke onderwijzing en vermaning nalaten. Wat tot hiertoe is behandeld, behoort niet eerst aan het eind van het leven in praktijk te worden gebracht,
maar ook reeds terwijl men nog gezond is, ja dagelijks.
Het derde deel van dit traktaat zet in met drie geestelijke aanvechtingen: successievelijk betreffende de zonden, de aanstaande tijdelijke dood en het oordeel Gods. Onder
de eerste aanvechting geeft de auteur na een reeks Bijbelteksten een voorbeeld van
vertroosting waarin een groot citaat uit het Avondmaalsformulier voorkomt. Uitdrukkelijk moet door de ambtsdragers worden gezegd dat dit alles niemand anders toekomt dan diegenen die Christus door een waar geloof zijn ingelijfd en die daardoor al
Zijn weldaden aannemen. Voorts moeten de ziekenbezoekers de patiënt onderrichten
wat dit geloof is waardoor men zichzelf de belofte van de vergeving der zonden toeeigent. Letterlijk volgt dan antwoord 21 van de Heidelbergse Catechismus. De zieke
moet zichzelf onderzoeken of hij in dit geloof staat. In geval van kleingeloof behoort
hij door de ambtsdrager te worden vertroost.
Tegen de tweede en derde geestelijke aanvechting geeft de auteur allerlei schriftuurlijke troostredenen, waarbij hij direct naar Christus wijst en waarbij de wederopstanding des vleses een belangrijke functie vervult. Voor wie onwillig is te sterven wegens
de lust tot de wereld en wat daarin is, moet de vreugde van het eeuwige leven en de
hemelse heerlijkheid worden geschilderd, zodat de ijdelheid van de eerstgenoemde
zaken blijkt. Wie bezwaard is te sterven met het oog op vrouw en kinderen, moet
worden gewezen op de zorg van God voor weduwen en wezen en op Zijn voorzienigheid. Tenslotte geeft Gerobulus troostredenen voor hen die zijn bedroefd wegens het
verlies van vrienden en familieleden. Men mag bedroefd zijn over zo'n verlies, maar
niet op overmatige wijze. Als men ziet op de zaligheid van de overledenen, moet men
zich veeleer verheugen.
Voor wat het geheel betreft, zijn nog drie dingen op te merken. Allereerst dat er
veelvuldig over dit leven wordt gesproken als "jammerdal der tranen". In de tweede
plaats komen de bijvoeglijke naamwoorden "waar" en "oprecht" veel voor. In de
derde plaats zijn er overeenkomstig Gerobulus' eigen woorden in de opdracht veel
kleine en grote letterlijke overeenkomsten met de Heidelbergse Catechismus1. Tevens heeft hij twee passages, waaronder één van grote omvang, aan het Avondmaalsformulier ontleend2.
De wijze waarop Gerobulus zijn opdracht ondertekent:
Ghegheuen tot Harderwijck/ desen 25. Octobris, stylo veteri, Int Iaer der laetster Tijden/1588.,
1. B.v.23,24,51,74.
2. 22,71-72.
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doet vermoeden dat hij sterk eschatologisch was gericht. In Bericht Voor de Krancken
is van dit eindtijd-bewustzijn evenwel niets terug te vinden.
In Gerobulus' geschrift komen herhaaldelijk innerlijk-piëtistische trekken naar voren, terwijl in de opdracht een paar kritische tonen doorklinken. Uit de tijd vóór 1598
zijn twee drukken bekend: 1588 (Amsterdam) en 1593 (Amsterdam). Deze twee drukken binnen zes jaar geven aanleiding om niet gering te denken van de invloed die van
dit werk is uitgegaan.
5.9. P. van Marnix
Philips van Marnix, heer van Sint Aldegonde, werd in 1540 te Brussel geboren. Hij was
van adel. Samen met zijn broer Jan studeerde hij onder andere te Leuven, te Dole en
te Genève, waar zij tot de eerste studenten van Calvijns in 1559 gestichte universiteit
behoorden. In 1565 maakte hij deel uit van het verbond der edelen. Toen twee jaar
later zijn broer Jan als aanvoerder van een opstandig legertje sneuvelde, ging hij in
ballingschap. In 1569 kwam van hem te Emden de spottende satire De Biënkorf Der H.
Roomsche Kercke uit. Ondertussen was hij de rechterhand van Willem van Oranje
geworden. Hij diende deze als pamflettist-propagandist, als diplomaat, als burgemeester van Antwerpen (1583-1585) en als dichter van het Wilhelmus. Door de val van
Antwerpen viel hij bij velen in ongenade, maar niet bij de Oranjes. Hij trok zich toen
in West-Souburg in Zeeland terug. In 1594 werd hem, die al een Psalmberijming op
zijn naam had staan, door de Staten-Generaal de opdracht verleend de Bijbel opnieuw te vertalen. Het jaar daarop vertrok hij met dat doel naar Leiden, waar hij op
15-12-1598 overleed*.
In 1589 kwam te Leiden van P. van Marnix uit: Trouwe vermaninge Aende christelicke
Gemeynten van Brabant/ Vlanderenl Henegou/ ende andere omliggende landen/ Beyde
die noch onder t' cruyce sittenl ende die buyten Slants geweken zijn; Grootelicx dienende
tot troost ende versterckinge in dese benoude tijden tegen alle aenvechtingen . Hierin
levert hij felle kritiek op de levenswijze van de protestanten 2 .
Het uitgangspunt van P. van Marnix in dit geschrift vormt Mattheüs 24:27: Want gelijk
de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het westen, alzo zal ook de toekomst
van den Zoon des mensen wezen.
De schrijver werkt deze tekst naar twee kanten uit. Zoals het voor alle aardse machten
bij elkaar onmogelijk is de weerschijn van de bliksem tegen te houden, zo zijn zij ook
niet bij machte de loop van het evangelie enigszins te verhinderen. Dit is een grote
troost voor de lezers, die het hebben meegemaakt dat de Zuidelijke Nederlanden
weer geheel in de Spaanse macht en in de rooms-katholieke godsdienst zijn teruggevallen. Anderzijds wijst deze tekst erop dat het evangelie snel door God kan worden
weggenomen en spreken zij en het gebeurde in de Zuidelijke Nederlanden de ernstig
vermanende taal dat men zich van ganser harte van zijn zondig leven tot God moet

1.
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Van Schelven[III].
Over dit boekje is geschreven door: Van Toorenenbergen, lxxi-lxxviii; Fredericq, 84-97. Het oordeel van
Meertens erover is dat het misschien nog meer van stichtelijke dan van politieke aard is: [III], 162.
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bekeren, zodat Hij niet door de grote ondankbaarheid ertoe zal worden gebracht het
licht van het evangelie snel weg te nemen.
Van Marnix waarschuwt hen die in de zuidelijke provincies zijn gebleven, ernstig voor
de grote bedreigingen en gevaren en spoort hen aan om - desnoods met verlies van
tijdelijke welvaart - naar de noordelijke provincies uit te wijken. Als zij echter in hun
geweten er vast van overtuigd zijn dat zij bereid zijn het kruis van de vervolging op zich
te nemen en Gods naam onversaagd te midden van hun rooms-katholieke omgeving te
belijden, wijst hij hen op de macht en de beloften Gods.
Degenen die reeds zijn uitgeweken, vermaant de auteur ernstig niet te denken dat
God hen in een aards paradijs heeft geroepen om allerlei wellusten van het vlees te
genieten.
De schuld van de langdurige en bloedige oorlog, van de wrede vervolgingen en van de
verwoesting der gemeenten van Christus ligt bij de Nederlandse protestanten zelf. Het
licht van het evangelie ontvangen hebbende en geroepen zijnde tot nieuwheid des
levens, hebben zij niettemin in allerlei zonden geleefd. Vervolgens schildert Van Marnix het volgende portret van zijn protestantse landgenoten:
Want hoe souden wy met der waerheyt cunnen geseggen/ dat wy Jesum in ernsten hebben aengenomen/
ende den ouden mensche na onse vorige wandelinge sedert dien tijt afgeleyt? Bevinden wy in ons dat wy na
de ontfangen kennisse des Euangeliums/ in den geest onses verstants vernieut zijn geworden tot den evenbeelde des nieuwen mensches die na God geschapen is in gerechticheyt ende waerheyt? Niet min. Maer ter
contrarien/ wy hebben even seer met den kinderen der werelt geloopen in alle dertelheyt/ begeerlicheyt/
dronckenschap/ gulsicheyt/ ongebondenheyt/ brasseryen/ bancketteryen/ pomperyen/ ende wulpsicheyt: So
dat tusschen de aller ongebondenste kinderen der werelt ende ons/ schier geen onderscheyt van alsodanige
dingen geweest en is/ behalven alleene so wanneer het ons aende macht ende middelen ontbroken heeft.
Want anders/ wy en cunnens niet ontkennen of wy hebben ons so wijt verloopen datmen begonde van aldusdanige dertele ongebondene manieren van doen/ niet alleen geen sonde/ maer oock byna een deucht ende
vromicheyt te maken*.

Hij gaat dit concreet maken door in te gaan op de volgende zonden:
Want aengaende hoereryen/ overspelen ende allerley oncuysheyt beyde in woorden ende in wercken/ hoe
souden wy cunnen geloochenen dat sy schier so gemeyn onder ons geworden waren als onder eenige ongeloovige? Ja in vele geselschappen der genen die haer voor Christenen wilden wtgeven/ ende hoorden dagelicx Godes woort/ ende genoten zijne Sacramenten/ pleegtmen schier anders niet te hooren dan vuylstinckende onnutte vrotte redenen/ [...] Geswijge datmen wel in sommige steden alsodanige ontuchtige bloetschanden met oogluyckinge geleden heeft/ diemen onder Heydenen ende Barbaren nauwelicx en soude
gevinden. Want/ hoe slap dat de Justitie geweest sy in het straffen der sonden/ is onnoodich te seggen/
dewijle het genoech blijcken can by Remissen ende perdoenbrieven diemen dickmael verleent heeft den
genen die sulcke daden bedreven hadden daer een geheel landschap om soude versincken. In giericheyt ende
geltrapinge hebben wy geene natie noch geslachte ter werelt oyt geweken/ja het schijnt dat ons landt enckelick daer op gegrondt ende gesticht sy/ even als of alle onse welvaert in het optassen van vele gelts gelegen
ware/ ende dat wy het goet van deser werelt met ons souden mogen mede dragen om hier namaels daer op
te leven. Waer wt alsulcke moordadige woeckeryen ontsproten zijn/ die onder ons den loop sonder straffe/
ja schier sonder achterdencken gehadt hebben/ daer sick de Joden serve byna van schamen souden/ [...]
Achterclap ende faemroovinge van onsen naesten/ hebben wy oock schier voor groote deucht gehouden/
achtende de gene voor de aller yverichste ende voor de aller heylichste/ die opt behendichste zijnes naesten
wercken conde met verbloemde woorden vermaken ende vermalen. So datmen gesien heeft dat vele die
inden woorde Gods wouden de aller geschickste wesen/ nochtans haer gantselick niet en mijdden beyde int
heymelick ende int openbaer hare naesten/ja oock dickmael de gene daer sy deucht van ontfangen hadden/
met valsche versierde straetmaren te beschuldigen.^.

1. 61-62.
2. 63-65.
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Na de zonden tegen de naaste bedreven brengt Van Marnix de ongerechtigheid jegens
de Heere ter sprake:
Want aengaende de oprechte godsalicheyt/ die de eerste tafel der Wet beroert/wat sal ick seggen? wy hebben Godes dienst wel somwijlen na het wtwendich geplogen/ de predikinge des woorts aengehoort/ de Sacramenten genoten/ hoe wel het selve noch flaeuwelick/ ende als het ons seer wel pas gaf/ ende sonder eenige
verachteringe van onse tijtlicke neeringe oft andere becommernisse conde geschieden/ ende somwijlen meer
oft wt gewoonte/ oft om inder menschen oogen godsalich te gelaten/ maer so vele als de oprechte godsalicheyt aengaet/ die meest int herte gelegen is/ voorwaer wy zijn voor den meesten deele noch verre daer van
verscheyden geweest. Want hoe menige zijnder noch in onse gemeynten die nauwelicx en weten waer inne
de oprechte godsalicheyt gelegen sy? Hoe velen zijnder noch die het alles in het wtwendich gebaer stellen/
dat voor de menschen een schoon oog heeft/ ende weynich voor God geit/ meynende genoech voldaen te
hebben als sy eenmael oft tweemael ter weecken een predikinge gehoort hebben/ ende voorts van des heyligen Geestes vruchten/ te weten van een oprechte vrede ende vreuchde des gemoets/ spruytende wt een vast
geloove/ ende ongetwijffelt vertrouwen op God/ gantselick niet en weten/ Ja dicwils voor Godes aengesicht
in zijne gemeynte verschijnen/ met het herte vol haets ende nijts/ ende met de handen vol bloets ende gewelts: Ende voorts/ qualick verstaen waer inne den grondt des Euangeliums gelegen sy/ noch hoe sy met God
den Vader versoent zijn/ noch hoe de gerechticheyt Godes hun door Christum Jesum geschoncken/ ende de
gehoorsaemheyt Christi toegerekent wort*.

Typisch piëtistisch is ook de volgende passage:
Behalven dat grootelicx te beduchten staet dat vele onder ons den naem des Heeren/ ende den mantel des
Euangeliums voorgewendt hebben tot een vryheyt des vleesches/ oft tot een deckmantel van hare verborgene begeerlicheden. Also het by den genen gebleken is/ die in voorleden tijden groote yveraerts schenen te
wesen/ ende riepen moort ende brant over de Papen ende Monicken/ meer om in hare goederen de handt
te steken/ dan wt eenigen godsaligen yver/ ende hebben nu den rock omme gekeert/ ende de huycke na den
wint gehangen/ gevende hun wt voor de alleraendachtichste pilaerbijters dieder wt mogen comenA

Het was noodzakelijk dat de Heere Zijn gemeente in de oven van de beproeving
wierp. Op die wijze zou zij van alle vuil worden gezuiverd. Waakzaamheid blijft echter
steeds geboden.
Een veelzijdig man als Van Marnix had stellig een piëtistische kant. Helder treedt
deze in een van zijn latere geschriften, Trouwe vermaninge, aan de dag. Furieus gaat
hij hierin te keer tegen onheiligheid van het leven en veruitwendiging zoals die zich
allerwegen onder de Nederlandse protestanten openbaarden.
Men zou geneigd zijn uit het feit dat het bij één uitgave bleef, te concluderen dat dit
geschrift geen diep spoor heeft getrokken. Hoe voorzichtig men met dit soort gevolgtrekkingen moet zijn, blijkt hier. W. Teeellinck geeft in zijn Zions basvyne (1621) een
niet minder dan zes pagina's tellend citaat eruit, dat eveneens het hier aangehaalde
bevat 3 . Trouwe vermaninge vormt derhalve een aantoonbare en onbetwistbare wortel
van de Nadere Reformatie.
5.10. P. Damman
Van de eerste levensjaren van Petrus Damman is niets bekend. Hij zal gezien zijn
naam afkomstig zijn geweest uit de Zuidelijke Nederlanden. Het oudste biografische
gegeven aangaande hem is dat hij op 15-7-1589 aan de Leidse universiteit een disputa-

1. 66-67.
2. 67-68.
3. 54-59.
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tie hield 1 . Een jaar later werd hij predikant te Gapinge. Op 27-12-1592 nam hij de
herdersstaf te Arnemuiden op 2 , waar hij naast Van Laren de tweede predikant werd.
Na een meer dan één jaar durende slopende ziekte overleed hij op 9-4-1595. Drie
dagen later werd hij ter aarde besteld 3 .
Niet lang na het overlijden van Damman verschenen te Leiden de drie laatste preken
die hij in Arnemuiden had gehouden: De drye laetste Predicatienl ghedaen by den vromen ende Godsalighen Petrus Damman . Zij handelen over Lukas 7:29-39. Damman
was namelijk bezig geweest met in de zondagmorgendiensten het Lukasevangelie in
vervolgpreken te behandelen.
Volgens Nauta was de man die deze uitgave bezorgde, een lidmaat, J.U.L. geheten^.
Deze initialen hebben echter betrekking op Dammans collega J. van Laren, die in dit
boekje behalve de voorrede, gedateerd 5-5-1595, een grafschrift en twee chronogrammen plaatste, welke laatste hij ondertekende met het anagram Na vaer is loon.
De eerste twee preken mogen niet piëtistisch worden genoemd. Slechts twee zaken
komen hierin voor die in de richting van piëtisme wijzen: in de eerste preek worden
allerlei redenen behandeld waarom men niet aan het Avondmaal deelneemt 5 en in de
tweede preek wordt zeer uitvoerig stelling genomen tegen dansen 6 .
De derde predikatie, over Lukas 7:36-38, is wel piëtistisch van inhoud. Er is sprake
van een sterk kritische houding ten opzichte van religieuze en ethische toestanden.
Volgens Damman zijn er veel hypocrieten 7 en bewenen velen hun zonden niet van
harte 8 . Aan de ene kant zijn er die Gods toorn over hun zonden gevoelen en die belijden, maar hierbij altijd blijven staren op de rechtvaardigheid Gods, zodat zij zich de
beloften niet durven toeëigenen. Aan de andere kant zijn er die roemen in hun boetvaardigheid en tegelijk zich in het slijk van de zonde wentelen. Er volgt dan een opsomming van alllerlei zonden 9 . In de laatste alinea van het werkje worden de vrouwen
gewaarschuwd voor opschik in de kleding 10 .
Tegenover de heersende zonden stelt Damman de ware boetvaardigheid, terwijl hij
oproept tot bekering zonder uitstel 11 .
Een laatste kenmerkend element is de nadruk op de orde des heils: de kennis van de
zonde gaat aan de geestelijke genezing vooraf12.
Met name in de laatste van De drye laetste Predicatien komt het - vooral externe piëtisme van Damman helder naar voren. Arnemuiden, de plaats waar Damman als
predikant stond, kende in de persoon van J. van Laren een tweede bevorderaar van de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BGLU, 1,172*.
Kesteloo[I], 284.
Zie de voorrede en het grafschrift in het nu te behandelen boekje.
BLGNP, II, 154b.
21 e.v.
34-41.
57.
73.
74-75.
77-78.
76-77; vgl.: 65-66.
66,68.

77. Piëtistische uitingen in de zestiende-eeuwse Nederlanden

79

piëtistische inzichten. Blijkbaar was deze Zeeuwse stad in het laatste decennium van
de zestiende eeuw een bolwerk van het Piëtisme 1 .
6. Conclusie
Enerzijds is in het derde kwart van de zestiende eeuw aan de hand van de Nederlandse
Geloofsbelijdenis en van de Wezelse artikelen te constateren dat de tucht en derhalve
daarmee de heiliging binnen het Nederlandse gereformeerde Protestantisme aan gewicht heeft gewonnen. Anderzijds kwam er een concentratie op de heilsorde en het
persoonlijk geloofsleven. Het was de Heidelbergse Catechismus die bij dit proces een
overheersende rol speelde, terwijl ook Beza hier moet worden genoemd. Diens aandeel betrof specifiek de verzekering van de verkiezing met inbegrip van aanvechtingen
door de duivel. Tot het einde van de zeventiger jaren werden in het Nederlandse
gereformeerde Protestantisme niet meer dan tendensen in de richting van het Piëtisme openbaar.
Na deze periode van de tendensen kwam in 1579 het tijdvak van de piëtistische uitingen. Terwijl de genoemde werken hun betekenis behielden, verscheen in 1579 de Ziekentroost van C. van Hille in vermeerderde vorm. Tevens zagen toen de twee Nederlandse edities van het geschriftje van Moded het licht, waarin voor het eerst de piëtistische kritiek in gedrukte vorm naar voren kwam. Een identiek geluid is hoorbaar in
de in deze periode vallende uitgaven van preken van A. Corneliszoon en P. Corneliszoon. Datheens geschrift, dat eveneens in dit tijdvak is opgesteld, is meer in de lijn van
de Ziekentroost gericht op het innerlijk geestelijk leven.
De kritische tonen bij Moded, A. Corneliszoon en P. Corneliszoon wijzen erop dat het
Piëtisme niet een lange afstand in tijd met de Hervorming impliceert of veronderstelt.
Zodra het Calvinisme zich had gevestigd, kwamen piëtistische reacties los. Deze verschenen in de periode 1579-1587 nog slechts onregelmatig in geschriften. In werkelijkheid had de kritisch-piëtistische gezindheid zich reeds van velen meester gemaakt.
Correspondentie uit deze tijd bevestigt het voorgaande. Jacobus Regius klaagt in brieven aan A. Corneliszoon vanaf 1579 over verslapping op religieus gebied, over veel
pseudo-christenen die met hun levensuitingen veel aanstoot geven, over het misbruik
dat van de vrijheid der religie wordt gemaakt om het vlees te dienen, over de achteruitgang van het handhaven van de kerkelijke tucht en van de godsdienstige ijver alsmede over uitwendige leerheiligheid 2 . In de periode 1583-1586 klaagt W. Beeck 3 , predikant te Zoetermeer en Zegwaart, eveneens aan A. Corneliszoon zijn nood over het
hand over hand toenemen van de zonden, over verachting van de vastendagen, over
het door de vingers zien van verboden graden van bloed- of aanverwantschap bij huwelijken, over sabbatsontheiliging, over kermissen, over schandelijke uitspattingen op
de vastenavond en over allerlei roomse overblijfselen4.
De kerkeraad van de Nederlandse gemeente te Londen zette in een brief van 9-6-1580
aan de kerkeraad van de Brusselse gemeente de volgende zin:
1.
2.
3.
4.

Vgl.: d.st., 54.
Knappert[I], 41-65.
Z.o.h.: Kortenhorst, 105.
Knappert[I], 249-261.
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Maer ouer dander syde heeft ons bedrouft, dat wy den ougst so bequame siende, ende hoorende, het groot
ghebreck der ougstluyden om in den ougst te senden, vernemen, waer wt wy besluuten moeten dat bouen de
straffen die wy tot noch toe ghesmaect hebben, ons noch veel swaerder aenstaende zyn, ende insonderheyt
eenen hongher niet des broots, maer des woordes Gods, den welcken de Heere om onser onachtsaemheyt,
versuymtenisse, tracheyt, ja verachtynghe wille, schynt allenxkens ouer den hals te willen brynghen, ten sy dat
wy ons in tyts beteren, waer wt anders niet dan een gantsche verwoestynghe ende godloosheyt te verwachten
en isA

Nadat de Brusselse predikant D. de Dieu in een schrijven aan de kerkeraad van de
Nederlandse gemeente te Londen, gedateerd 9-8-1582, erover heeft geklaagd dat het
Woord van God in de Nederlanden op geringe schaal wordt aangenomen en nog minder wordt gelezen, belijdt hij als de schuld van de christelijke gemeenten:
Wy oock ouer d'andere syde, daer wy behoorden dies te godsaliger te syn, hoe de weirelt godlopser is,...
vermeerderen met onse sonden ooc het vier, ende in stede van water te brengen, draghen wy al te samen ...
olye daer toe, op dat het soo lanx soo meer brande. Wt deser oorsaecke sien wy, dat de Heere den vyandt
voorderinge ende ons verachteringe geeft,... syne peerden kloech ende syne krychslieden sterck ende stout
maeckt, ende maeckt ons daerentegen vertsaecht ende vreesachtichA

Met ingang van het jaar 1588 zagen werken van volledig of gedeeltelijk piëtistische
aard regelmatig - gemiddeld bijna twee per jaar - het licht. Het slotjaar vormde de
climax met zes uitgaven.
Hier volgt nu een overzicht van de uitgaven per jaar. Hierin zijn de behandelde geschriften van Beza, Taffin, De TEspine, Goulart, Moded, Van Hille, A. Corneliszoon,
P. Corneliszoon, Balkius, Gerobulus, Van Marnix en Damman verwerkt.
1561:
1564:
1571:
1578:

1588: 2
1589: 1
1590: 2
1591: 1
1593: 2
1595: 2
1596: 1
1597: 6
Ontegenzeglijk hing de in dit overzicht naar voren komende groei van de uitgave van
piëtistisch geaarde lectuur samen met de gelijktijdige verbluffende uitbouw van het
boekenbedrijf in het algemeen in de jonge Republiek3. Toch zouden deze cijfers niet
mogelijk zijn geweest als er ook niet een groeiende vraag naar dit soort geschriften
was geweest. Met name het jaar 1597 is in dit opzicht leerzaam.
Nog in een tweede opzicht is het jaar 1588 van veel betekenis. Toen begonnen namelijk Taffins geschriften in de Nederlandse taal te verschijnen. Zij vormen het hoogtepunt van de tijd vóór 1598, zowel met betrekking tot de veelzijdigheid van het daarin
verwoorde piëtisme als met het oog op het aantal drukken en op de uitgeoefende
invloed.
De betekenis van het jaar 1588 is zo groot dat het als het keerpunt mag worden beschouwd en mag worden aangeduid als het geboortejaar van het Nederlandse Piëtis-

1.
2.
3.

1
1
1
1

1579: 3
1584: 2
1586: 1

ELBA,III,585.
ELBA, III, 680.
De la Fontaine Verwey[II].

IL Piëtistische uitingen in de zestiende-eeuwse Nederlanden

81

me 1 . Met ingang van 1588 begon het tijdperk van het Piëtisme als stroming in de Lage
Landen.
In deze periode vond het genre van de Ziekentroost voortgang in Gerobulus' geschrift
en in een werk van De 1'Espine. Van de hand van Balkius verscheen een preek waarin
het kritische uitgangspunt duidelijk en fel - vooral naar de kant van de hoge heren en
de hen strelende predikers - wordt verwoord, terwijl dit door niemand vlammender en
vlijmender werd gedaan dan door Van Marnix. Naar zijn mening is de doorwerking
van de Reformatie in de Nederlanden maar miniem geweest. Tenslotte liet ook Damman kritische geluiden horen.
Het jaar 1597 was vooral het uitgavejaar van vertalingen van geschriften van De 1'Espine. In betekenis volgen zij op die van Taffin.
De werken van Nederlandse origine vertegenwoordigen precies de helft van het totale
aantal: acht van de zestien afzonderlijke geschriften. Nog belangrijker is dat zij slechts
elf van de 27 uitgaven betreffen.
In de eerste periode, die van de piëtistische tendensen (-1578), overheerst de uit het
Duits vertaalde Heidelbergse Catechismus met daarbij de oorspronkelijk Franse geschriften van Beza. Hier zijn de origineel Nederlandse werken geheel afwezig.
In de tweede periode, die van de piëtistische uitingen (1579-1587), doen de laatstgenoemde geschriften zich wel gelden. Van de zes drukken nemen zij er vijf voor hun
rekening. De zesde staat op naam van Beza.
De derde periode, die van het Piëtisme (1588-), kent daarentegen de origineel Nederlandse geschriften als een geringe minderheid: zes van de zeventien drukken. Het
leeuwedeel bestaat uit de translaten van oorspronkelijk Franse werken van Taffin, De
TEspine en Goulart.
De piëtistische dorst in de Nederlanden van de tweede helft der zestiende eeuw is
derhalve grotendeels gelest met devotie van buitenlandse herkomst. Het Piëtisme als
stroming in de Nederlanden dankte zijn ontstaan en zijn beginfase voor wel driekwart
aan invloeden vanuit het Franse Calvinisme. Tevens deed zich de nimmer aflatende
uitwerking van de Heidelbergse Catechismus gelden.
In het licht van het voorgaande heeft het alle zin een onderzoek in te stellen naar de
streek van herkomst en de werkgebieden van zowel de Nederlandse auteurs als de
vertalers. Van de eerstgenoemden zijn deze reeds beschreven. Van de tweede groep
volgen zij nu. Hierbij worden alleen de vertalers van die geschriften die geheel piëtistisch van inhoud zijn, onder de loupe genomen.
Crucius, de vertaler van Taffins Grondich bericht vande Boetveerdicheyt des Levens, is
geboren te Rijsel en is 35 jaar lang - als opvolger van Taffin - predikant van de Waalse
gemeente van Haarlem geweest.
Van der Hagen, die Wtnemende verclaringhe Van de ruste ende verghenoeginghe des
geestes oft des gemoedts heeft overgezet, was een Vlaams edelman.

1.

Dit komt dicht in de buurt van het voorstel van S. van der Linde om de aanvang van de eerste periode der
Nadere Reformatie(!) te stellen op ongeveer 1590: [XIV], 107. Het belang van het jaar 1588 in breder verband wordt door Fruin geschetst.
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Van Laren, een geboren Vlaming, heeft eerst een korte tijd in Vlaanderen gepredikt
en heeft daarna zijn verdere leven in Zeeland gestaan: 23 jaar in Arnemuiden en tien
jaar in Vlissingen.
Onder de auteurs en de vertalers bevinden zich derhalve slechts drie personen die
weinig of niets met de Zuidelijke Nederlanden te maken hebben gehad: A. Corneliszoon, P. Corneliszoon en Gerobulus, allen auteurs. De overigen hadden meer tot zeer
veel uitstaande met Vlaanderen en Wallonië, welke twee streken in die tijd onder de
invloed van het Franse Calvinisme stonden. Dit bevestigt derhalve de reeds eerder op
grond van andere gegevens getrokken conclusie dat het Nederlandse Piëtisme als
stroming in grote mate vanuit het zuiden is ontstaan en gegroeid.
Het is nog interessant de plaatsen van uitgave na te gaan. De periode vóór 1588 geeft
het volgende beeld te zien: Frankfort, Emden, Leiden (3x), Gent en Delft. Vanaf 1588
concentreren de edities zich in Amsterdam: Leiden (4x), Haarlem, Middelburg en
Amsterdam (llx).
Dit overzicht laat geen grond voor de mening dat het Nederlanse Piëtisme in Zeeland
is ontstaan1. Slechts één geschrift is in Zeeland uitgegeven. Ook de levensgeschiedenissen van de Nederlandse piëtistische auteurs en van de vertalers weerspreken de
genoemde opvatting. Zeeland neemt daarin geen bijzonder belangrijke positie in. Van
Hille is enige tijd predikant in Haamstede geweest. Moded heeft in Zierikzee gewerkt
en heeft in Middelburg het laatste gedeelte van zijn leven doorgebracht. Gerobulus
heeft lange tijd in Vlissingen gestaan, terwijl Van Marnix de laatste jaren van zijn
leven in West-Souburg heeft gewoond en daar ook Trouwe vermaninge heeft geschreven. Damman en Van Laren hebben respectievelijk vijf en 33 jaar in Zeeland het
predikambt bediend. Meer is er niet te melden.

1.

Von Winning, 52; W. Goeters, 12; Meertens[I], 106; [III], 170-171; Haitjema, 46; J.W. Becker, 74; Noordam,
40.
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1. Verantwoording
Deze bibliografie heeft betrekking op de Nederlandse vertalingen van Engelse piëtistische geschriften uitgegeven in de periode 1598-1622. Opgenomen zijn die edities
waarvan het bestaan vaststaat of vrijwel zeker is. In het eerste geval is minstens één
exemplaar of een gedeelte daarvan bekend dat de nodige gegevens bevat die uitsluitsel geven over de desbetreffende uitgave. In het tweede geval zijn een of meer van de
volgende argumenten van toepassing:
a. de drukaanduiding op de titelpagina van een andere editie van hetzelfde geschrift;
b. de datum van de dedicatie;
c. de jaren van uitgave van de andere werken als het gaat om een geschrift dat in een
bundel met de originele binding voorkomt.
De bibliografie is alfabetisch op de juiste naam van de eerste auteur gerangschikt,
terwijl het jaar van uitgave van de eerste editie bepalend is voor de volgorde waarin
de werken zijn vermeld. Zijn in een bepaald jaar meer geschriften van een en dezelfde
auteur in eerste druk verschenen, dan is de volgorde alfabetisch door het eerste zelfstandige naamwoord van de titel bepaald. De volgorde is willekeurig wanneer van een
werk twee edities in één jaar zijn uitgekomen. Komen er in een uitgave titelpagina's
voor met een verschillend jaartal, dan is het jaartal van de eerste titelpagina doorslaggevend.
De verschillende geschriften worden met cijfers en de verschillende drukken met letters aangeduid. Verschil in zetsel is bepalend voor verschil in druk.
Deze bibliografie is gebaseerd op eigen waarneming van de samensteller.
De beschrijving van een uitgave waarvan minstens (een gedeelte van) één exemplaar
bekend is, bestaat uit zes componenten.
I. Er wordt een fotografische weergave geleverd van de frontispice - indien aanwezig - en van de titelpagina's voor zover zij piëtistische geschriften betreffen. Van
een titelpagina is sprake wanneer daarop behalve de titel minimaal een jaartal of
een uitgever/drukker wordt vermeld.
II. Het formaat en de signatuur worden aangegeven. Hierbij is de nummering van de
katernbladen bepalend voor het formaat.
III. De paginering of foliëring wordt ongecorrigeerd opgegeven. De nummering van
de ongepagineerde bladzijden of van de ongefolieerde bladen staat tussen teksthaken en wordt in Arabische of in Romeinse cijfers uitgevoerd afhankelijk van het
feit dat de signatuur van de bladzijden of de bladen wel of niet tot de signatuur
van het gepagineerde of gefolieerde gedeelte behoort. Ontbreekt iedere vorm van
paginering of foliëring, dan wordt de signatuur van het tekstgedeelte in Arabische
en de daarvan afwijkende signatuur in Romeinse cijfers - tussen teksthaken - aangeduid. Voorts wordt een uitvouwbaar blad - indien aanwezig - met de plaats waar
het zich bevindt, afzonderlijk vermeld.
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IV. Aan de hand van het onder de vorige component genoemde wordt de inhoud beschreven, waarbij het colofon - indien aanwezig -wordt weergegeven. Worden op
de titelpagina verschillende traktaten genoemd of wordt in de dedicatie aangegeven dat het desbetreffende geschrift in combinatie met andere traktaten
wordt uitgegeven, dan worden al die geschriften tot een en dezelfde uitgave gerekend. Als het hierbij om piëtistische werken gaat, worden zij overeenkomstig
hun volgorde met Romeinse of Arabische cijfers aangeduid afhankelijk van het
wel of niet bezitten van een eigen titelpagina.
Indien een geschrift geen piëtistische inhoud heeft, wordt volstaan met de vermelding van de titel. Om praktische redenen worden de onderdelen van 33, hoewel zij niet op de titelpagina staan aangegeven, genummerd met Arabische cijfers. Bij de inhoudsweergave van 55 wordt de daarin aangetroffen Romeinse
nummering van de geschriften aangehouden, zij het dat het cijfer achter de titel
tussen teksthaken wordt opgegeven wanneer het een niet-piëtistisch werk betreft.
Het verschil tussen een dedicatie en een voorrede is hierin gelegen dat bij de
laatstgenoemde het adres - indien al aanwezig - onbepaald is. Een inhoudsopgave
wordt met register aangeduid als naar de paginering of foliëring wordt verwezen,
en met overzicht als die verwijzing ontbreekt.
V. Bij de opgave van de vindplaats wordt die bibliotheek genoemd die als eerste uit
de hierna vermelde ranglijst van bibliotheken een exemplaar bezit, van welk
exemplaar tussen ronde haken het plaatsnummer wordt opgegeven. Indien de
vindplaats een buitenlandse bibliotheek betreft, wordt ook - zo mogelijk - een
particuliere bibliotheek in Nederland opgegeven, wat eveneens gebeurt als het
vermelde exemplaar van een openbare bibliotheek incompleet is. Wanneer meer
dan één exemplaar in de desbetreffende bibliotheek aanwezig is, wordt dat
exemplaar opgegeven dat het laagste plaatsnummer heeft.
VI. Aan de hand van achtereenvolgens STC, BLC, NUC of CWBA wordt verwezen
naar het Engelse of Latijnse origineel. Als de verwijzing tussen ronde haken staat,
is het niet uit te maken welk nummer uit de desbetreffende bibliografie precies
aan de vertaling ten grondslag ligt. Wordt met behulp van teksthaken gerefereerd,
dan is de druk van het origineel die door de vertaler is gebruikt, niet bekend en
wordt die voorafgaande editie vermeld die er in tijd het dichtst bij staat. Bij 52 en
54-IV, Kontbreekt iedere verwijzing omdat in deze bibliografie loutere speculatie
wordt vermeden.
Bij het voorkomen van een variant worden uitsluitend de verschillen met de vindplaats
aangegeven.
De beschrijving verloopt anders als het uitgaven betreft waartoe op grond van argumenten wordt geconcludeerd. Wanneer sprake is van een incompleet exemplaar, worden eerst alle bekende algemene gegevens opgesomd, zoals auteur, titel, jaar en plaats
van uitgave, uitgever, vertaler, vindplaats en bibliografische verwijzing naar het origineel. In alle gevallen wordt de vermelding van de editie en van de beschikbare gegevens gemotiveerd. De beschrijving eindigt met de verdere feitelijke en/of vermoedelijke gegevens van de uitgave en met de eventuele argumentatie.
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2. Lijst van bibliotheken met afkortingen
Openbare bibliotheken:
UBA = Universiteitsbibliotheek te Amsterdam
VUB = Bibliotheek van de Vrije Universiteit te Amsterdam
BT = Bibliotheek van de theologische faculteit te Tilburg
SBH = Stadsbibliotheek te Haarlem
UBL = Universiteitsbibliotheek te Leiden
GBR = Gemeentelijke bibliotheek te Rotterdam
GAD = Bibliotheek van de gemeentelijke archiefdienst te Delft
KB = Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage
UBH = Universiteitsbibliotheek te Halle
UBG = Universiteitsbibliotheek te Gent
BL = The British Library te Londen
NB = Bibliotheek van het New Brunswick Theological Seminary te New Brunswick
Particuliere bibliotheken:
H
= Bibliotheek van W J . op't Hof te Ouddorp
B
= Bibliotheek van J. Boerhout te Zeist
S
= Dr. C. Steenblokbibliotheek te Gouda
M
= Bibliotheek van J. Mastenbroek te Gouda
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3. Bibliografie

la

8°: ( ? ) 8 A-Z 8 Aa-Nn 8
[frontispice], [XVI], [16], 560 pp.
frontispice met op de keerzijde: Verduytschinghe der Engelsche
woorden
staende in de Tytel met Cyfers aenghewesen.1
[I] titelpagina
[111-13] dedicatie van Schuttenius aan F.
Dorvillius en H. Montgommeri, Oldemarkt 10-10-1620
[14] sonnet van Z. Heyns
[15] drukfouten
1-560 tekst
560 colofon: Tot Steenwyck, Ghedruckt by
Doeye Iansz. Walles, Anno M.DC.XX.
UBA (1066 G 8)
[STC, 1602.8]
1.

Zie: Johnson, 15; vgl.: McKerrow/Ferguson, 210.

III. Bibliografie
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lb
Argumentatie
J. Bursius meldt in zijn Threnos. Ofte wee-claghe, Aenwijsende de Oorsaken des
jammerlijcken stants van het Lant: ende de ontheyliginge des Sabbath-daechs,
Middelburg 1627, 289: Daer is gedruckt Anno 1622. t'Amsterdam een boeck genaemt de Practyque ofte oeffeninge der God-salicheyt, overgheset uyt de Engelsche
Tale gemaeckt door D.D. Ludowycum Bayly.
Gegevens
Op grond van het bovenstaande is deze editie in 1622 te Amsterdam gedrukt en
uitgegeven. Ongetwijfeld zal het formaat van deze editie hetzelfde zijn als dat van
de vorige. Dit geldt wellicht ook voor de uitgever en misschien zelfs voor de andere
bibliografische gegevens.

2

8°: * 8 A-P 8
[XVI], 236, [4] pp.
[I] titelpagina
[III-VII] dedicatie van De Swaef aan Johanna en Agatha Teellinck alsmede aan
Magdalena, Martha en Maria Stavenisse,
Middelburg 20-6-1622
[VIII-XV] inhoudsregister
[XVI] gedicht van J. Rogiers
1-236 tekst
[1] colofon: Tot Middelbvrgh, Gedruckt by
Hans vander Hellen, woonende in de
Noort-strate, by het Stadt-huys, Anno 1622.
UBL (1090 H 32)
(STC, 1642-1642.5)
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III. Bibliografie
4°: A-B 4 ; 8°: A-Z 8 Aa-Tt 8 Uu 4 a-l 8
16 pp.; 340, 88 ff.
1 titelpagina
3-11 dedicatie van Brightman
12-14 overzicht van Openbaring
15-88r. tekst
88r. colofon: Gedruct tot Haerlem, by
Vincent Casteleyn. Voor lan Evertsz.
Cloppenburch/ Boeck-verkooper tot Amsterdam/ opt Water/ inden vergulden BybelAnno 1621:
UBA (1177 B 19)
(STC, 3754-3756)

3 variant

H

III. Bibliografie
4

89

8o.)?(4A.K8L4

[VIII], 167, [1] pp.
[I] titelpagina
[III-VIII] dedicatie van Brinsley
1-20 voorrede [van Brinsley]
21-164 tekst
164-167 inhoudsoverzicht
167 colofon: Ghedruckt tot Leyden, By
Zacharias Claesz woonende inde Salomons-straet by de Ste Pieters Kerck. 1620.
H
(STC, 3777-3782)

4 variant

[III-VIII] dedicatie van H. Laurenszoon
aan de Amsterdamse diakenen, Amsterdam 20-5-1620
UBH (34 H 22)
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III. Bibliografie
8°:(?C?)10A.Z8Aa.Ee8

[XX], 445, [3] pp.
[I] titelpagina
[III-VII] dedicatie van Wedaeus aan de
gedeputeerden van het Veluwse Kwartier, Barneveld
[VIII] sonnet, ondertekend met Non est
mortali quod opto.1
[IX] sonnet, ondertekend met Nietsonder
vvaerom,
[X] gedicht, ondertekend met Lijdt en
hoopt 2
[XI-XIX] hoofdstukkenregister
[XX] drukfouten
1-445 tekst
B
(STC,
19355-19360.7,
19363-19367,
19.368.5-19370,19372-19374)
1.
2.

6

Het is niet uit te maken van wie deze zinspreuk
was: Meertens[IV], 3 n.5.
Zinspreuk van R. Telle; zie: Van Doorninckfll],
382.

8°: M A-S 8 T 4
[VIII], 291, [5] pp.
[I] titelpagina
[III-VII] dedicatie van Lamotius aan de
Staten van Holland, Den Haag 7-10-1619
1-291 tekst
[1-5] inhoudsregister
H
STC, 4226

///. Bibliografie
7a
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8°: A-R 8
[16], 253, [3] pp.
[1] titelpagina
[3-4] dedicatie van Lamotius aan de rekenkamer van Holland en aan de magistraat van Den Haag, Den Haag 4-5-1612
[5-16] voorrede van Cowper
1-6 Bijbelteksten
7-253 tekst
[1-2] drukfouten
UBA (414 E 17)
STC, 5912

7b
Argumentatie
De titelpagina van 7c vermeldt: Den derden Druck.
Gegevens
In de dedicatie van 9 schrijft Lamotius: lek ben in mijn voornemen versterekt gheweest, wanneer ick gesien hebbe dat zijn Anatomie, ofte Ontledinghe eens Christen
Mensches; Item zijn Drie Hemelsche Tractaten op het achtste Capittel Pauli totten
Romeynen by my voor desen over-geset, wel ghetrocken ende geerne ghelesen worden
van diegheene diese hebben comen te sien: daermede sy stil-swijghende, het Oordeel
dat ick by my selven van die Schriften hadde ghegheven, hebben gheapprobeert, met
sulck een begheerte, dat de Drucker bewoghen is gheweest die ten anderen-male te
gaen drucken.
Aangezien 8b dateert van 1617, is het zeer waarschijnlijk dat ook 7b in 1617 uitkwam.
Daar zowel 7a als 7c zijn uitgegeven door J. Andrieszoon te Delft, zal dit ongetwijfeld ook voor deze editie gelden. Voorts zullen de bibliografische gegevens
identiek zijn met die van 7c, welke op hun beurt overeenkomen met die van 7a, met
uitzondering van de drukfouten.
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III. Bibliografie
8°: A-R 8
[16], 153, [3] pp.
[1] titelpagina
[3-4] dedicatie van Lamotius aan de rekenkamer van Holland en aan de magistraat van Den Haag, Den Haag 4-5-1612
[5-16] voorrede van Cowper
1-6 Bijbelteksten
7-153 tekst
UBA (1044 G 38)
STC, 5912

III. Bibliografie
8a
I
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4°: <*•• * •*• ^ A - Y ^ A a - Z z ^ a a - C c c 4
Ddd 2
[XII], 179, [5], 149, [7], 49, [3] pp.
[I] titelpagina
[III-V] dedicatie van Lamotius aan het
Hof van Holland en Zeeland, Den Haag
10-8-1613
[VI-X] dedicatie van Cowper
1-179 tekst van I
[2] titelpagina van II
[3-5] dedicatie van Cowper
1-149 tekst van II
[2] titelpagina van III
[4-7] dedicatie van Cowper
1-49 tekst van III
VUB (pl.242)
S T C 5919.5

8a

8a

II

III

94
8b
I

III. Bibliografie
4 o.

C/M(/J2A.Y4z2Aa.Zz4Aaa_Fff4
[XII], 179, [5], 149, [7], 49, [23] pp.

[I] titelpagina
[III-V] dedicatie van Lamotius aan het
Hof van Holland en Zeeland, Den Haag
10-8-1613
[VI-X] dedicatie van Cowper
1-179 tekst van I
[2] titelpagina van II
[3-5] dedicatie van Cowper
1-149 tekst van II
[2] titelpagina van III
[4-7] dedicatie van Cowper
1-49 tekst van III
[2-12] alfabetisch register
[12-13] register van de behandelde verzen
[14-18] register van Bijbelteksten
[20-23] register van kerkvaders
GAD (59 A 16)
STC, 5919.5

8b

8b

II

III

III. Bibliografie
9
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4°: * 4 " 4 "* 2 A-Z 4 Aa-Oo 4 Pp 2
[XX], 284, [16] pp.
[I] titelpagina
[III-V] dedicatie van Lamotius aan de
rekenkamer van Holland, Den Haag
30-7-1616
[VI-XVII] dedicatie van Cowper
[XVIII] drukfouten
1-284 tekst
[1-16] alfabetisch register
GAD (59 A 16)
STC, 5926
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III. Bibliografie

8°: ^ A - E V
[VIII], 87, [1] pp.
[I] titelpagina
[III-VII] dedicatie van Cowper
[VIII] Bijbelteksten
1-87 tekst
UBA (1044 G 38)
STC, 5927-5928

10b

8°: ' « A - E 8 ^
[VIII], 87, [1] pp.
[I] titelpagina
[III-VII] dedicatie van Cowper
[VIII] Bijbelteksten
1-87 tekst
H
STC, 5927-5928

III. Bibliografie
11a

8°: t 4 A 4 B - N 8 0 4
[VIII], [2], 206 pp.
[I] titelpagina
[III-VIII] voorrede van Cowper
[1] titel van 1
1-31 tekst van 1
33 titel van 2
35-73 tekst van 2
75 titel van 3
77-168 tekst van 3
169 titel van 4
171-206 tekst van 4
UBA (1156 K 15)
STC, 5936

11b

8°: A-N 8
[10], 197, [1] pp.
[1] titelpagina
[3-8] voorrede van Cowper
[9] titel van 1
1-30 tekst van 1
31 titel van 2
33-70 tekst van 2
71 titel van 3
73-161 tekst van 3
163 titel van 4
164-197 tekst van 4
H
STC, 5936
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12a

W. Cowper, De trivmphe eens christens, 1618, vertaald door Lamotius en uitgegeven door J. Cloppenburch te Amsterdam
H
(STC, 5937-5939)
Argumentatie
Het hier opgegeven exemplaar bevindt zich in een bundel waarvan de overige
traktaten dateren van 1618 en zijn uitgegeven door J. Cloppenburch te Amsterdam. Dit exemplaar is in tekst identiek met 12b.
Gegevens
Aan het opgegeven exemplaar ontbreekt het eerste blad. De bestaande gegevens
zijn:
8°: A 4 B-X 8
[8], 302, [8] pp.
[1] titelpagina
[3-5] dedicatie van Lamotius aan de rekenkamer van Holland, Den Haag
22-5-1618
[6-8] dedicatie van Cowper
1-125 tekst van 1
127 titel van 2
129-200 tekst van 2
201 titel van 3
203-210 dedicatie van Cowper
211-302 tekst van 3
[1-6] hoofdstukkenregister

HL Bibliografie
12b
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8°: A-S 8
[8], 273, [7] pp.
[1] titelpagina
[3-5] dedicatie van Lamotius aan de rekenkamer van Holland, Den Haag
22-5-1618
[6-8] dedicatie van Cowper
1-111 tekst van 1
113 titel van 2
115-177 tekst van 2
179 titel van 3
181-186 dedicatie van Cowper
187-273 tekst van 3
[1-5] hoofdstukkenregister
UBA (OK 73-107, 108,109)
(STC, 5937-5939)
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III. Bibliografie
8°: A-I8K2
[10], 136, [2] pp.
[1] titelpagina
[3-9] dedicatie van Cowper
[10] Bijbelteksten
1-136 tekst
UBA (1044 G 38)
STC,5919

13b

8°: A-I 8 K 2
[10], 136, [2] pp.
[1] titelpagina
[3-9] dedicatie van Cowper
[10] Bijbelteksten
1-136 tekst
H
STC, 5919

III. Bibliografie
14a
I

101

8°: A-N 8
[16], 186, [4] pp.
[1] titelpagina
[3-7] dedicatie van Lamotius aan de magistraat van Dordrecht
[9-16] dedicatie van Cowper
1-149 tekst van I
151 titelpagina van II
153-156 dedicatie van Cowper
157-186 tekst van II
UBA (1044 G 38)
(STC, 5917-5918, 5928.5-5930)

14a
Tï
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I

III. Bibliografie
8°: A-I 8 A-B 8
[12], 132, [4], 26, [2] pp.
[1] titelpagina
[3-6] dedicatie van Lamotius aan de magistraat van Dordrecht
[7-11] dedicatie van Cowper
1-132 tekst van I
[1] titelpagina van II
[2-4] dedicatie van Cowper
1-26 tekst van II
[1] colofon: Tot Vtrecht. By Abraham van
Herwijckl Boeck-vercooper by Sint Jans
Kerck-Hoff. Anno 1620.
UBA (1156 K 17, 16)
(STC, 5917-5918, 5928.5.-5930)

14b
II
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III. Bibliografie
15
I

8°: ' 8 A-L 8 M 2
[XVI], 86, [6], 27, [3], 27, [1], 28, [2] pp.
[I] titelpagina
[II] consent
[III-X] dedicatie van Lamotius aan de
rekenkamer van Holland, Den Haag
2-4-1619
[XI-XIII] dedicatie van Cowper
[XIV] Bijbelteksten
1-86 tekst van I
[1] titelpagina van II
[3-6] dedicatie van Cowper
1-27 tekst van II
[2] titelpagina van III
1-28 tekst van III
VUB (3 C 359)
/STC, 5943-594^

15

15

II

III
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III. Bibliografie
4°: M ** 2 A-Z 4 Aa-Ll 4 Mm 2
[XII], 266, [10] pp.
[I] titelpagina
[III-IV] dedicatie van Lamotius aan de
rekenkamer der Verenigde Provinciën,
Den Haag 29-7-1621
[V-XI] dedicatie van Cowper
1-266 tekst
[1-9] alfabetisch register
UBA (1743 H 9)
STC, 5931'

17

8°: ( / - ) 8 A-Z 8 Aa-Dd 8
[XVI], 432 pp.
[I] titelpagina
[III-XIV] dedicatie van Nienrode aan
Floris, graaf van Culemborg
[XV] voorrede
[XVI] overzicht van de hoofdinhoud
1-427 tekst
427-432 inhoudsregister
432 drukfouten
UBA (588 H 21)
CWBA,55)

III. Bibliografie
18

105

8°: A 4 A-P 8 Q 4
8, 247, [1] pp.
1 titelpagina
3-5 dedicatie van Lamotius aan de Staten
van Holland, Den Haag 20-10-1614
7 voorrede
1-5 overzicht van de leringen
7-25 tekst van 1
27-247 tekst van 2
VUB (4 C 308)
(STC, 6944.7-6945.6)

106
19

HL Bibliografie
8°: V 6 A-Y 8 Z 6
[VI], 183 ff.
[Ir.] titelpagina
[Ilr.-VIv.] dedicatie van Meusevoet aan
W. van Baersdorp
[VIv.] drukfouten
lr.-173v. tekst van 1
174r.-183v. tekst van 2
UBA (412 G 28)
(STC, 6968-6973)

19 variant

S

III. Bibliografie
20
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8°: A-L 8 M 4
92 ff.
Ir. titelpagina
lv. sonnet, ondertekend met Vvie weet
wanneer. l
2r.-3v. voorrede [van Downame]
4r.-92v. tekst
M
STC, 7147
1.

21

Zinspreuk van N. Biestkens; zie: Van Doorninck[II], 655.

4°: M*M***2A-Z4Aa>Yy4Zz6
[XX], 369, [3] pp.
[I] titelpagina
[III-VI] dedicatie van Lamotius aan de
Hoge Raad van Holland en Zeeland, Den
Haag 14-10-1619
[VII-XVI] dedicatie van J. Dyke
[XVII-XX] hoofdstukkenoverzicht
1-369 tekst
UBA (414 G 48)
(STC, 7398-7401.5)
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III. Bibliografie

4°: t 4A-C4
[VIII], [24] pp.
[I] titelpagina
[III-IV] dedicatie van I.S.P.G. aan de
predikanten van de classis Gorinchem
[V-VII] dedicatie van Gataker
[VIII] voorrede [van de vertaler]
[1-24] tekst
UBA (1206 D 32)
STC, 11675

23

8°: * 8 A-Z 8 Aa-Bb 8
[XVI], 399, [1] pp.
[I] titelpagina
[III-V] dedicatie van Lamotius aan de
magistraat van Den Haag, Den Haag
21-9-1615
[VI-XI] voorrede van Hayward
[XII-XVI] inhoudsregister
1-399 tekst
GBR (21 E 27)
(STC, 12985-12986)

III. Bibliografie
24

109

8°: * 8 " 2 A-M 8 N 4
[X], 99, [1] ff.
[Ir.] titelpagina
[Ilr.-Vr.] dedicatie van Lamotius aan de
magistraat van Amsterdam, 9-3-1618
[Vv.-Xr.] inhoudsoverzicht
lr.-99v. tekst
UBH (14 H 4) en H
STC, 13877

25 R. Linaker, Een seer troostelick Tractaetl tot verquickinghe der ghener die in hare
Conscientie benaut zijn, vertaald door Meusevoet en uitgegeven te Amsterdam
BT (TFK-A 14.207.7)
(STC, 15638-15639)
Argumentatie
De tekst van het hier opgegeven exemplaar komt geheel overeen met die van het
gelijknamige geschrift van Linaker, uitgegeven te Amsterdam in 1625 en vertaald
door Meusevoet.
Dit exemplaar is onderdeel van een bundel die nog de originele binding heeft en
waarvan de overige traktaten dateren van de periode 1600-1604 en zijn uitgegeven
te Amsterdam door L. Jacobszoon of door J. Cloppenburch.
De titelpagina van de druk van 1625 vermeldt: Ten derdemael oversien.
Gegevens
Het opgegeven exemplaar is incompleet. De bestaande gegevens zijn:
8°: [...]B-E8
[...]9-40 ff.
Op grond van het onder de argumentatie genoemde is het zeer waarschijnlijk dat
deze editie in de periode 1600-1604 werd uitgegeven door hetzij Jacobszoon, hetzij
Cloppenburch.
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III. Bibliografie
4°: * 4 ** 4 A-H 4 I 2 Aa-Zz 4 Aaa-Hhh 4
[XVI], 64, [4], 237, [11] pp. (tussen [4] en
1 bevindt zich een uitvouwbaar blad)
[I] titelpagina
[II] privilege
[II] drukfouten
[III-VI] dedicatie van Panneel aan de
magistraat van Middelburg, Middelburg
20-7-1600
[VII-X] dedicatie van Napier
[XI-XV] voorrede [van Napier]
[XVI] gedicht
l-[2] tekst van 1
[2-4] inhoudsregister
uitvouwbaar blad r.
schematisch inhoudsoverzicht
1 besluit van 1
2 schematisch overzicht van Openbaring
3-237 tekst van 2
[1-6] alfabetisch register
[7-9] verklaring van de vreemde woorden
[10] drukfouten
[10] colofon: Ghedruckt Tot Middelburgh/
by Symon Moulert, woonende op den Dam
inde Druckerije. M. VI. C.
VUB (XC.05996)
(STC, 18354-18355)

III. Bibliografie

26b
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8°: * 8 * M A-Z 8 Aa-Cc 8 Dd 4
[XXIV], 383, [41] pp.
[I] titelpagina
[III-VIII] dedicatie van Panneel aan de
magistraat van Middelburg, Middelburg
20-7-1600
[IX-XIVf dedicatie van Napier
[XV-XXIII] voorrede [van Napier]
[XXIV] gedicht
1-88 tekst van 1
89 besluit van 1
90-376 tekst van 2
377-383 narede van Napier
[2] titelpagina van: G. Thomson, Vierharmonien
[4-7] voorrede van Thomson
[8-36] tekst van Vier harmonien
[37-41] alfabetisch register
[41] colofon: Tot Middelbvrch, Ghedruckt
by Symon Moulert, Boeck-vercooperl woonende op den Dam/ inde Druckerije. Anno
1607.
UBL (1118 D 19)
(STC, 18354-18355)

26b variant

UBA (2404 C 2)
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III. Bibliografie
8°: * 8 " 4 A-Z 8 Aa-Cc 8 Dd 4
[XXIV], 382, [42] pp.
[I] titelpagina
[III-VIII] dedicatie van Panneel aan de
magistraat van Middelburg, Middelburg
20-7-1600
[IX-XIV] dedicatie van Napier
[XV-XXIII] voorrede [van Napier]
[XXIV] gedicht
1-88 tekst van 1
89 besluit van 1
90-376 tekst van 2
377-382 narede van Napier
[1] titelpagina van: G. Thomson, Vierharmonien
[3-6] voorrede van Thomson
[7-35] tekst van Vier harmonien
[36-40] alfabetisch register
[40] colofon: Tot Middelbvrgh. Ghedruckt
by Symon Moulert, Boeck-vercooper woonende op den Dam inde Druckerijel Anno
1607.
UBA (1049 E 5)
(STC, 18354-18355)

III. Bibliografie
27a
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8°: A-L 8 M 4
183, [1] pp.
1 titelpagina
2 hoofdstukkenoverzicht
3-5 dedicatie van Perkins
6 acrostichon, waarvan de eerste letters
der regels
SCHAGENINNOORDTHOLLANDTvormen l
6 Bijbeltekst
7-183 tekst
183 colofon: Ghedruckt VHaerleml by
Gillis Roomanl woonende in de Jacobiy
nestratel in de vergulde Parsse. Anno 1598.
UBA (974 G 10)
STC, 19696
1.

27b

Naar alle waarschijnlijkheid verborg Meusevoet
zich hierachter.

8°: A-M 8
190, [2] pp.
1 titelpagina
2 hoofdstukkenoverzicht
3-5 dedicatie van Perkins
6 acrostichon, waarvan de eerste letters
der regels
SCHAGENINNOORDTHOLLANDTvormen
6 Bijbeltekst
7-190 tekst
BT (TFK-A 14.207.7)
STC, 19743
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III. Bibliografie

27c

Argumentatie
De titelpagina van 27d vermeldt: Nu wederom ten vierdenmael oversien.
Gegevens
De overeenkomst van de bibliografische gegevens tussen 27b , 27d en 27e - afgezien van de drukfouten - doet voor deze editie hetzelfde beeld verwachten.
Wegens het parallel lopen van 27b en 27d enerzijds en 28b en 28d anderzijds voor
wat de jaren van uitgave en de uitgevers betreft, is het waarschijnlijk dat 27c uitkwam in het jaar van 28c, namelijk 1604, en wel bij J. Cloppenburch te Amsterdam.

27d

8°: A-M 8
190, [2] pp.
1 titelpagina
2 hoofdstukkenoverzicht
2-5 dedicatie van Perkins
6 acrostichon, waarvan de eerste letters
der regels
SCHAGENINNOORDTHOLLA ND T vormen
6 Bijbeltekst
7-190 tekst
SBH (71 K 27)
STC, 19743

III. Bibliografie
27e

115

8°: A-M 8
190, P f p p .
1 titelpagina
2 hoofdstukkenoverzicht
2-5 dedicatie van Perkins
6 acrostichon, waarvan de eerste letters
der regels
SCHAGENINNOORDTHOLLANDTvormen
6 Bijbeltekst
9-190 tekst
UBA (1241 H 20)
STC, 19743

28a

8°: A-G 8
111, [1] pp.
1 titelpagina
3-111 tekst
UBA (974 G 8) en H
(STC, 19742-19743)

116
28b

III. Bibliografie
8°: A-G 8
111, [1] pp.
1 titelpagina
3-111 tekst
VUB (XI.06083)
(STC, 19742-19743)

28c

8°: A-G 8
111, [1] pp.
1 titelpagina
3-111 tekst
UBA (334 C 16)
(STC, 19742-19743)

III. Bibliografie
2Kd

117

8°: A-G 8
111, [1] pp.
1 titelpagina
3-111 tekst
SBH(71K27)
(STC, 19742-19743)

28e

8°: A-G 8
112 pp.
1 titelpagina
2 gedicht, ondertekend met Veel Druck
tMijn g'luck. I.P.B.dr, 1
3-112 tekst
112 drukfouten
112 colofon: 'tAmsterdam. Ghedruckt ten
huyse van Ian Evertsz. Kloppenburgh,
Boeckverkooper op't Water. Anno 1620.
UBA (1241 H 20)
(STC, 19742-19743)
1. Zinspreuk van J. van de Venne; zie: BB, reg.

118
29a

III. Bibliografie
8°: A-F 8
91, [5] pp.
1 titelpagina
3-6 voorrede van Perkins
7-67 tekst van 1
68-91 tekst van 2
[1] schema
UBA (974 G 9)
(STC, 19758-19761)

29b

8°: A-F 8
91, [5] pp.
1 titelpagina
3-6 voorrede van Perkins
7-67 tekst van 1
68-91 tekst van 2
[1] schema
UBA (334 C 17)
(STC, 19758-19761)

III. Bibliografie
29c

8°: A-F8
91, [5] pp.
1 titelpagina
3-6 voorrede van Perkins
7-67 tekst van 1
68-91 tekst van 2
[1] schema
UBA (1078 G 21)
(STC, 19758-19761)

119

120
30a

III. Bibliografie
8°:A-B 8 C 4
39,[l]pp.
1 titelpagina
3 voorrede van Perkins
4 Bijbelteksten
5-39 tekst
UBA (974 G 9)
(STC, 19685-19686)

30b
Argumentatie
De titelpagina van 30c vermeldt: Nu wederom ten derdemael oversien.
Gegevens
De overeenkomst van de bibliografische gegevens tussen 30a , 30c en 30d maakt
het uiterst waarschijnlijk dat deze gegevens ook voor deze editie gelden.
Wegens het parallel lopen van 30a, 30c en 30d enerzijds en 31a, 31c en 3ld anderzijds voor wat de jaren van uitgave en de uitgevers betreft, is het waarschijnlijk dat
30b uitkwam in het jaar van 31b, namelijk 1601, en wel bij L. Jacobszoon te Amsterdam.

III. Bibliografie
30c

8°: A-B 8 C 4
39, [1] pp.
1 titelpagina
3 voorrede van Perkins
4 Bijbelteksten
5-39 tekst
H
(STC, 19685-19686)

30d

8°: A-B 8 C 4
39, [1] pp.
1 titelpagina
3 voorrede van Perkins
4 Bijbelteksten
5-39 tekst
UBA (1078 G 20)
(STC, 19685-19686)

121

122

III. Bibliografie

31a

8°: A8B4
24 pp.
1 titelpagina
3-24 tekst
UBA (974 G 9)
(STC, 19752-19754.3)

31b

8°: A8B4
24 pp.
1 titelpagina
2-24 tekst
BT (TFK-A 14.207.7)
(STC, 19752-19754.3)

III. Bibliografie
31c

8°: A 8 B 4
24 pp.
1 titelpagina
3-24 tekst
H
(STC, 19752-19754.3)

31d

8°: A 8 B 4
24 pp.
1 titelpagina
3-24 tekst
SBH (71 K 27)
(STC, 19752-19754.3)

123

124
31e

III. Bibliografie
8°: A8B4
24 pp.
1 titelpagina
2 gedicht, ondertekend met Veel Druck
„Mijn g'luck. I.P.B.drA
3-24 tekst
VUB (XI.06075)
(STC, 19752-19754.3)
1.

Zinspreuk van J. van de Venne; zie: BB, reg.

III. Bibliografie
32a

8°: A-D 8 E 4
70, [2] pp.
1 titelpagina
3-4 voorrede van Perkins
5-70 tekst
UBA (976 H 33)
(STC, 19688-19689.5)

32b

8°: A-D 8
64 pp.
1 titelpagina
3-4 voorrede van Perkins
5-64 tekst
UBA (618 F 51)
(STC, 19688-19689.5)

125

126
32c

III. Bibliografie
8°: A-D 8
64 pp.
1 titelpagina
3-4 voorrede van Perkins
5-64 tekst
UBA(1078G'25)
(STC, 19688-19689.5)

32d

8°: A-D 8
64 pp.
1 titelpagina
3-4 voorrede van Perkins
5-64 tekst
VUB (XI.06075)
(STC, 19688-19689.5)

III. Bibliografie
33a

127

8°: A-B 8
31, [1] pp.
1 titelpagina
3-10 tekst van 1
10-15 tekst van 3
16-24 tekst van 4
24-31 tekst van 2 *
UBA (976 H 33)
(STC, 19752-19754.7)
1.

33b

Blijkens de latere edities is de volgorde van de onderdelen hier verkeerd. Daarom is in dit geval
voor een afwijkende nummering gekozen.

8°: A 8 B 4
24 pp.
1 titelpagina
2-7 tekst van 1
8-13 tekst van 2
13-17 tekst van 3
17-24 tekst van 4
UBA (Broch. 1242-1)
(STC, 19752-19754.7)

128
33c

III Bibliografie
8°: A 8 B 4
24 pp.
1 titelpagina
2-7 tekst van 1
8-13 tekst van 2
13-17 tekst van 3
17-24 tekst van 4
UBA (1078 G 24)
(STC, 19752-19754.7)

33d

8°: A 8 B 4
24 pp.
1 titelpagina
2-7 tekst van 1
8-13 tekst van 2
13-17 tekst van 3
17-24 tekst van 4
H
(STC, 19752-19754.7)

III. Bibliografie
34a

8°: A-G 8 H 4
[6], 118, [2] pp.
[1] titelpagina
[3-5] dedicatie van Perkins
[6] schema van Filippensen 3:7
1-118 tekst
BT (TFK-A 14.207.7)
(STC, 19757-19757.5)

34b

8°: A-F*G4
103, [1] pp.
1 titelpagina
3-5 dedicatie van Perkins
6 schema van Filippensen 3:7
7-103 tekst
UBA (334 C 15)
(STC, 19757-19757.5)

129

130

34c

III. Bibliografie
8°: A-F^G4
103, [1] pp.
1 titelpagina
3-5 dedicatie van Perkins
6 schema van Filippensen 3:7
7-103 tekst
SBH (71 K 27)
(STC, 19757-19757.5)

34d

8°: A-F*G4
103, [1] pp.
1 titelpagina
3-5 dedicatie van Perkins
6 schema van Filippensen 3:7
7-103 tekst
VUB (XI.06075)
(STC, 19757-19757.5)

III. Bibliografie
35a

8°: A-I^G 4
103, [1] pp.
1 titelpagina
2 acrostichon, ondertekend met Sis quod
esse velis.; de eerste letters van de regels
vormen
IOHANNICRVSONIOVDERLINGTN^
3-103 tekst
UBA (976 H 33)
(STC, 19752-19754.7)
1.

35b

131

De zinspreuk was van J. Cruso, die toentertijd ouderling van de Nederlandse vluchtelingengemeente te Norwich was.

8°: A - ^ F 4
88 pp.
1 titelpagina
2 acrostichon, ondertekend met Sis quod
esse velis.; de eerste letters van de regels
vormen
IOHANNICRVSONIOVDERLINGTN
3-88 tekst
UBA (1078 G 23)
(STC, 19752-19754.7)

132
35c

III. Bibliografie

8°: A - E ¥
88 pp.
1 titelpagina
2 acrostichon, ondertekend met Sis quod
esse velis.; de eerste letters van de regels
vormen
IOHANNICRVSONIOVDERLINGTN
3-88 tekst
VUB (XI.06075)
(STC, 19752-19754.7)

36a

8°: A-D 8
61, [3] pp.
1 titelpagina
3-6 voorrede van Perkins
7-61 tekst
B
STC, 19728

III. Bibliografie
36b

8°: A-C 8 D 4
56 pp.
1 titelpagina
3-6 voorrede van Perkins
7-56 tekst
UBA (1078 G 26)
(STC, 19728)

36c

8°: A-C 8 D 4
56 pp.
1 titelpagina
3-6 voorrede van Perkins
7-56 tekst
UBA (1241 H 20)
STC, 19728

133

134
37a
I

III. Bibliografie
8°: * 6 A-Z 8 Aa-Nn 8 A-F 8 G 4 A-E 8
[VI], 288, 52, 39, [1] ff. (tussen 1 en 2 van
het laatste traktaat komt een uitvouwbaar
blad voor)
[Ir.] titelpagina van I
[Hr.-VIv.] dedicatie van Meusevoet aan
de Staten-Generaal, Schagen 4-4-1603
Ir. Latijns gedicht van C. Hillenius
lv. gedicht van J. Viverius
2r.-288r. tekst van I
Ir. titelpagina van II
2r.-52r. tekst van II
Ir. titelpagina van III
uitvouwbaar blad r. schematische verklaring
2r.-34v. tekst van III-1
35r.-39r. tekst van III-2
VUB (XI.00192)
(STC, 19703-19705, 19657-19663, 1970019702a.5)

37a

37 a

II

III

III Bibliografie
37b

135

8°:* 8 A-Z 8 Aa.Gg 8 Hh 10 Ii 8 a-e 8 f 6 aa.dd 8 ee 4
[VII], 251, [8], 46, 35, [1] ff.
[Ir.] titelpagina van I
[Iv.] privilege
[Ilr.-VIv.] dedicatie van Meusevoet aan
de Staten-Generaal, Schagen 4-4-1603
[Vllr.] Latijns gedicht van C. Hillenius
[VIIv.] gedicht van J. Viverius
lr.-251r. tekst van I
[lr.-4v.] register van Bijbelteksten
[5r.-8r.j alfabetisch register
Ir. titelpagina van II
2r.-46r. tekst van II
Ir. titelpagina van III
2r.-v. schematische verklaring
3r.-31r. tekst van III-1
31v.-35v. tekst van III-2
UBA (1091 F 34)
(STC, 19703-19705, 19657-19663, 1970019702a.5)

37b

37b

II

III

136

III Bibliografie

37c

8°: \ • 8 A-Z 8 Aa-Gg 8 Hh 10 Ii8Sa-e8f 6 aa-dd8
ee 4
[VII], 251, [8], 46, 35, [1] ff.
[Ir.] titelpagina van I
[Iv.] privilege
[Ilr.-VIv.] dedicatie van Meusevoet aan
de Staten-Generaal, Schagen 4-4-1603
[Vllr.] Latijns gedicht van C. Hillenius
[VIIv.] gedicht van J. Viverius
lr.-251r. tekst van I
[lr.-4v.] register van Bijbelteksten
[5r.-8r.j alfabetisch register
Ir. titelpagina van II
2r.-46r. tekst van II
Ir. titelpagina van III
2r.-v. schematische verklaring
3r.-31r. tekst van III-1
31v.-35v. tekst van III-2
UBA (1913 F 29)
(STC, 19703-19705, 19657-19663, 1970019702a.5)

37c

37c

II

III

III. Bibliografie
38a

137

8°: A-Z 8 Aa-Kk 8
[16], 508, [4] pp.
[1] titelpagina
[3-8]
voorrede van Boot, Utrecht
3-3-1604
[9-12] voorrede van Perkins
[12] Bijbeltekst
[13-14] inhoudsregister
1-480 tekst [van I]
481-508 tekst van Een corte Vermaninge
BT (TFK-A 14.210)
NUC, CCCCLI, 32

138
38b
I

III. Bibliografie
8°: A-Z 8 Aa-Tt 8 Uu 4
342, [1] ff.
Ir. titelpagina
lv. privilege
2r.-3v. dedicatie van Perkins
4r.-v. voorrede van Perkins
5r.-v. hoofdstukkenoverzicht
6r.-197r. tekst van I
198r.-212r. tekst van eene vermaninghe
212r. titelpagina van II
212v. voorrede [van Perkins]
213r.-286r. tekst van Eene Vvaerschouwinghe tegen de Afgoderye der laetster tyden
286v.-342v. tekst van II
UBA (422 F 44)
(STC, 19735.8-19737, 19763.5-19764)

38b
II

III. Bibliografie
39a

139

8°: A-L 8 M 4
[1], 87, [1] ff.
[Ir.] titelpagina
[lv.] sonnet, ondertekend met Wie weet
wanneer. *
lr.-87v. tekst
BT (TFK-A 14.207.7)
STC, 19735.6
1.

39b

Zinspreuk van N. Biestkens; zie: Van Doorninck[II], 655.

8°: A-I8K4
[l],57ff.
[Ir.] titelpagina
[lv.] sonnet, ondertekend met Wie weet
wanneer.
lr.-57v. tekst
SBH (71 K 27)
STC, 19735.6

140
39c

III. Bibliografie
8°: A-K 8 L 2
[l],81ff.
[Ir.] titelpagina
[lv.] sonnet, ondertekend met Wie weet
wanneer.
lr.-81r. tekst
GBR (50 F 21)
STC, 19735.6

39d

8°: A-I 8 K 4
[1], 75 ff.
[Ir.] titelpagina
[lv.] sonnet, ondertekend met Wie weet
wanneer.
lr.-75v. tekst
UBA (1029 C 2)
STC, 19735.6

III. Bibliografie
40a

141

8°: A-I 8 K 10
164 pp.
1 titelpagina
3-164 tekst
164 colofon: Ghedruckt tot Haerlem, By
Gillis Roomanl woonende op het Marcktveltl inde gulde Parsse. Anno 1605.
VUB (XI.06066)
(STC, 19747.5-19747.7)

40b

8°: A-K 8
160 pp.
1 titelpagina
3-160 tekst
160 colofon: Ghedruckt tot Amstelredam.
By Dirck Troost/ wonende op t'Rockin
inden eenighen Troost. 1610.
UBA (1020 G 33)
(STC, 19747.5-19747.7)

142
41a

III. Bibliografie
8°: a 4 A-I 8 K 10
[VIII], 156 pp.
[I] titelpagina
[III-VII] inhoudsregister
[VIII] sonnet, ondertekend met Elck sijn
beroep.
1-156 tekst
156 colofon: Gedruckt tot Haerlem, By
Gillis Roomanl woonende op het Marcktveltl in de vergulde Parsse. Anno 1605.
VUB (XI.06066)
STC, 19751.5

41b

8°: A-K 8
[6], 154 pp.
[1] titelpagina
[3-5] inhoudsregister
[6] sonnet, ondertekend met Elck zijn
beroep.
1-154 tekst
UBA (215 G 2)
STC, 19751.5

III. Bibliografie

42a

143

8°: * 8 " 4 A-Z 8 Aa-Dd 8
[XXIV], 426, [6] pp.
[I] titelpagina
[III-X] voorrede van Ruyl, Zevenhoven
2-1-1606
[XI-XX] schematisch inhoudsoverzicht
[XXI] sonnet, ondertekend met CV.
Hoop'In Leet Licht Enich.1
[XXII-XXIII] gedicht, ondertekend met
Fide datur vita. 2
[XXIV] gedicht, ondertekend met Christi
ghenaa es ons open. 3
1-413 tekst van 1
413-426 tekst van 2
426 drukfout
[1] gedicht van J. van Hale
[2] sonnet, ondertekend met De doodt
doet leven.4
UBA (2772 G 40)
(STC, 19655a-19656.5)
1.
2.
3.
4.

In deze ondertekening licht de naam van C. van
Hille junior op.
Zinspreuk van F. de.Vry; zie: Van Doorninck[II],
180, waar De Viy evenwel ten onrechte als medicus wordt aangemerkt.
Anagram van Pieter Ianssoon Schaghen; vgl.:
Strengholt[I], 11-12.
Zinspreuk van J. Viverius, zie: Van Doorninck[II],
120.

144
42b

III. Bibliografie
8°: **8A-Z8Aa8
[XVI], 367, [2] pp.
[I] titelpagina
[III-VI] voorrede van Ruyl, Zevenhoven
2-1-1606
[VII-XVI] schematisch inhoudsoverzicht
1-355 tekst van 1
355-367 tekst van 2
[1] gedicht van J. van Hale
[2] sonnet, ondertekend met De doodt
doet leven.
NBenB
(STC, 19655a-19ó56.5)

III. Bibliografie
43a

8°: A-I 8
71, [1] ff.
Ir. titelpagina
2r.-3r. dedicatie van Perkins
3v. schematisch inhoudsoverzicht
4r.-71r. tekst
71v. drukfouten
VUB (XI.06066)
(STC, 19735-19735.2)

43b

8°: A-I 8
71, [1] ff.
Ir. titelpagina
2r.-3r. dedicatie van Perkins
3v. schematisch inhoudsoverzicht
4r.-71r. tekst
UBA (1020 G 33)
(STC, 19735-19735.2)

145

146
44

III. Bibliografie
8°: A 6 B-Z 8 Aa-Xx 8
[6], 343, [1] ff.
[Ir.] titelpagina
[2r.-4v.] dedicatie van Meusevoet aan F.
de Vry en J. Bogaert
[5r.-6v.] gedicht van J. Viverius
lr.-343r. tekst
H
STC, 19680

45a
Argumentatie
De titelpagina van 45b vermeldt: Tweeden Druck. Bovendien is de voorrede gedateerd 5-12-1607.
Gegevens
Alle geschriften van Teellinck, zowel eigen werk als vertalingen, zijn - voor zover
bekend - tot en met 1617 uitgekomen bij A. van den Vivere te Middelburg. Met aan
zekerheid grenzende waarschijnlijkheid was de genoemde derhalve de uitgever
van deze editie. Op grond van de datum der voorrede is het jaar van uitgave te
stellen op waarschijnlijk 1607 of anders 1608.
Gezien de overeenkomst van de bibliografische gegevens tussen 45b en 45c - afgezien van de colofon van 45c - is het niet onwaarschijnlijk dat de gegevens van deze
editie daarmee corresponderen.

III. Bibliografie
45b

147

8°: A-E 8
[6], 73, [1] pp.
[IJ titelpagina
[3-6] voorrede van Teellinck, 5-12-1607
1-73 tekst
UBG (Th. 1502)
(STC, 19752-19754.7)

45c

8°: A-E 8
[6], 73, [1] pp.
[1] titelpagina
[3-6] voorrede van Teellinck, 5-12-1607
1-73 tekst
[1] colofon: Tot Vtrecht, Gedruckt by
Abraham van HerwijckAo 1619.
UBA (1241 H 20)
(STC, 19752-19754.7)

148
46
I

III. Bibliografie
8°: A-P 8 A 2 A-U 8 X 6 A-M 8 N 1 0
237, [3], [IV], 331, [1], 211, [1] pp.
1 titelpagina
3-9 dedicatie van Meusevoet aan C. Hillenius en P. Ruyl, Schagen 1-7-16061
10-237 tekst van I
[1-3] inhoudsregister van I
[I] titelpagina van II
[III-IV] gedicht, ondertekend met Fide
Datur Vita.2
1-331 tekst van II
1 titelpagina van III
3-211 tekst van III
H
(STC, 19669-19670)
1.
2.

46

46

II

III

Gezien de titelpagina's zal dit jaartal een drukfout
zijn.
Zinspreuk van F. de Vry, zie: Van Doorninck[II],
180.

III. Bibliografie
47

149

8°:

A-E¥
[8], 77, [3] pp.

[1] titelpagina
[3-7] voorrede [van De Vry]
1-56 tekst
.57-77 tekst van: F. de Vry, Cort Begrijp
BL (1568/6926) en H
BLC, CCLV, 34

48

8°: A 4 A-X 8 Y 6 B-X 8 Y 4
[IV], 174, [1], 165, [1] ff.
[Ir.] titelpagina
[Ilr.-IVv.j dedicatie van Meusevoet aan
de magistraat van Amsterdam, Schagen
21-2-1610
lr.-174v. tekst
lr.-165v. tekst van: G. Downame, Twee
boecken van den Antichrist
VUB (XI.06111)
(STC, 19732-19732a)

150
49

III. Bibliografie
8°: A - 0 8 P 4
229, [3] pp.
1 titelpagina
3-9 dedicatie van Meusevoet aan J. Laurentius, Schagen 25-4-1610
11-68 tekst van 1
69-193 tekst van 2
194-229 tekst van 3
UBA (1029 C 2)
STC, (19706.5, 19733-19733a), 19722

50

8°: A-F 8
[2], 93, [1] pp.
[1] titelpagina
1-93 tekst
93 colofon: t'Amstelredam. Ghednickt by
Gerrit Hendericksz van Breughel/ inde
Raemsteechl inden vergulden brandewijnketel
UBA (1078 G 22)
(STC, 19706.5-19706.7)

III. Bibliografie
51

151

8°: A-I 8 K 12
168 pp.
1 titelpagina
3-13 dedicatie van Perkins
15-168 tekst
UBA (215 G 1)
STC, 19750

52
I

8°* A-X^A-R^S^
[8], 99, [6], 26, [1], 20, 8 ff.; 277, [3] pp.
[Ir.] titelpagina
[2r.-6v.] dedicatie van Perkins
[7r.] voorrede van de vertaler
lr.-99v. tekst van I
[lr.-3v.] alfabetisch register van I
[3v.-5r.j inhoudsregister van I
[5v.] drukfouten
[6r.j titelpagina van II
lr.-26r. tekst van II
[Ir.] titelpagina van III
lr.-20v, tekst van III
Ir. titelpagina van IV
2r.-8r. tekst van IV
1 titelpagina van Tractaet Vande Ongodlijcke Toover-const
3-9 inhoudsopgave van Tractaet Vande
Ongodlijcke Toover-const
11-277 tekst van Tractaet Vande Ongodlijcke Toover-const
UBA (2475 E 36)

152

III. Bibliografie

52

52

II

III

52
IV

III. Bibliografie
53
I

153

8°: ^ A - Z ^ a - G g ^ a a - S s s 8 ; 4°: A-L 4
[IV], 239, [2], 135, [9] ff.; [4], 83, [1] pp.
[Ir.] titelpagina
[Ilr.-IVr.j dedicatie van Meusevoet aan
de gecommitteerde raden van de admiraliteit van West-Friesland
[IVv.] gedicht, ondertekend met De Doot
doet Leven.1
lr.-239v. tekst van I
[2r.] titelpagina van II
lr.-135v. tekst van II
[2r.-5r.] register van I
[5r.] korte inhoudsopgave van I
[5v.] drukfouten in I
[6r.-8v.] registers van II
[8r.] drukfouten in II
[1] titelpagina van Harmonie
[3-4] voorrede van J. Panneel
1-83 tekst van Harmonie
UBA (1031 F 11)
STC, 19677.5-19678, (19724-19724.3)
1.

53
II

Zinspreuk van J. Viverius, zie: Van Doorninck[II],
120.

154
54
I

54
II

III. Bibliografie
8°: A 4 A-L 8 A-D 8 E 6 A-B 8 C 2 A-B 8 C 4 A-C 8
D 4 A-B 8
[IV], 87, [1], 38, 14, [1], 20, 27, [1], 15, [1]
ff.
[Ir.] titelpagina
[Iv.] traktatenoverzicht
[Ilr.-IVv.] dedicatie van Meusevoet aan
de gecommitteerde raden der admiraliteit te Amsterdam
lr.-40v. tekst van I
41r. titelpagina van Een tractaet Van de
Christelijcke Billickheydt
42r.-64v. tekst van Een tractaet Van de
Christelijcke Billickheydt
65r. titelpagina van Een Geval der Conscientie
65v. voorwoord [van Perkins]
66r.-87r. tekst van Een Geval der Conscientie
Ir. titelpagina van II
lv. hoofdstukkenoverzicht
2r.-38r. tekst van II
Ir. titelpagina van III
2r.-14v. tekst van III
Ir. titelpagina van Wilhelmi
Perkinsi
Onderrichtinghe van het mis-bniycken der
Prognosticatien
2r.-20v. tekst van Wilhelmi
Perkinsi
Onderrichtinghe van het mis-bruycken der
Prognosticatien
Ir. titelpagina van IV
2r.-27r. tekst van IV
Ir. titelpagina van V
2r.-15v. tekst van V
[Ir.] drukfouten
UBA (2795 D 47)
STC, 19677-19677.3, 19751, 19649
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54
III

54
V

54
IV
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156
55
I
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4
8°:
A-Z 8 Aa-Pp 8 Qq 4 AA-RR 8
AAa-RRr 8 SSs 4
[VIII], 1148, [20] pp.

[I] titel
[III] titelpagina
[IV] register van werken
[V-VII] dedicatie van J. Lydius aan het
huis van Nassau en Oranje, Oudewater
21-4-1615
[VIII] sonnet, ondertekend met Wie
weet wanneer.1
[VIII] gedicht van J. van Hale
1-6 dedicatie van Meusevoet aan de
Staten-Generaal, Schagen 4-4-1603
7-213 tekst van I
215-251 tekst van II
253-254 schematische verklaring van III
255-278 tekst van III-l
279-282 tekst van III-2
283-289 tekst van IV
291-301 tekst van V
302-305 tekst van: F. de Vry, Cort begrijp
307-325 tekst van VI
327-337 tekst van VII
339-343 schematisch inhoudsoverzicht
van VIII
345-420 tekst van VIII-1
421-423 tekst van VIII-2
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425-458 tekst van Een tractaet, Christelijck ende duydelijck verhandelende de
Maniere ende het Vervolch der Predestinatie Gods [= IX]
459-466 tekst van X
467-502 tekst van XI
503-567 tekst van XII
568-571 tekst van eene vermaninghe
573-598a tekst van Eene Vvaerschouwinghe tegen de Afgoderye der laetster tyden
598a-616 tekst van XIII
617 titelpagina van XIV
619-621 dedicatie van Meusevoet aan F.
de Vry en J. Bogaert
622-624 gedicht van J. Viverius
625-886 tekst van XIV
889 titelpagina van XV
891-1148 tekst van XV
[1] narede van J. Cloppenburch
[2-20] alfabetisch register
UBA(347B3)
STC,
(19703-19705,
19657-19663,
19700-19702a.5), 19722; NUC, CCCCLI,
32; STC, (19655a-19656.5),
19750,
(19735.8-19737, 19763.5-19764), 19680,
(19722-19723)
1.

Zinspreuk van N.
Doorninck[II], 655.

Biestkens;

zie:

Van

158
55
XIV

III. Bibliografie

III. Bibliografie
55
XV
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8o.(a)4(b)4(c)4(d)2B.z8Aa.Zz8Aaa.Hhll8
**A***A****A
•4**4

[XIV], 420, [4], [XVI] ff.
[Ir.] titelpagina
[Ilr.-Vv.] dedicatie van Meusevoet aan de
gecommitteerde raden der Staten van
Holland
[VIr.-v.] dedicatie van Rogers
[VlIr.-XIVr.] voorrede van Rogers
[XIVv.] sonnet
lr.-420r. tekst
420v.-[3v.] overdenking in dichtvorm van
Rogers
[3v.] colofon: Tot Haerlem, Ghedruckt by
Herman Theuniszoon Kranepoell Boeckdrucker woonende in de langhe Veer-straet.
Anno 1620.
[Ir.-IIr.] hoofdstukkenoverzicht
[IIv.-XVv.] inhoudsregister
UBA(533A14)
(STC, 21215-21218)

57

8°: ^ 8 * 8 A - Z 8 A a 8
[XXXII], 403, [1] pp.
[I] titelpagina
[III-VI] dedicatie van Lamotius aan de
Staten van Holland, Den Haag 19-3-1621
[VII-XIII] dedicatie van Smith
[XIV-XVI] voorrede van Smith
[XVII-XXX] register van de leringen
1-403 tekst
H
STC, 22842.5
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58a

161

4°: A-M 4
[8], 87, [1] pp.
[1] titelpagina
[3-4] dedicatie van Hexham aan E. Conway, Dordrecht 7-9-1611
[5-7] dedicatie van Tuke
[8] drie Latijnse gedichten van E. Smith
1-87 tekst
KB (Pflt. 1901)
STC, 24309
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8°: A 4 B-K 8 L 4
[8], 149, [3] pp.
[1] titelpagina
[3-4] dedicatie van Hexham aan E. Conway, Dordrecht 7-9-1611
[5-8] dedicatie van Tuke
[8] drie Latijnse gedichten van E. Smith
1-149 tekst
149 colofon: Tot Amstelredam Ghedrucktl
by Albert Heyndricksz Bou-Meester. Anno
1614.
UBA (1066 G 27)
STC, 24309

58b variant

UBA (588 H 21) en H
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8°: A-I 8
[144] pp.
[1] titelpagina
[3-19] dedicatie van Teellinck aan de proponenten en de christelijke gemeenten
der Verenigde Nederlanden, Haamstede
6-2-1609
[21-142] tekst
VUB (XI.06104)

60

8°: * 8 A-U 8
[XVI], 322, [2] pp.
[I] titelpagina
[III-VIII] voorrede van J. Maunsel
[IX-XIV] hoofdstukkenoverzicht
[XV] drukfouten
1-322 tekst
UBH (35 H 15) en H
STC, 26077
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4. Identieke gedeelten

onderdeel van 42-1 = 37-11
52-1 = 51
52-IV= 33-4
54-IV = onderdeel
54-V - onderdeel
55-1,11,111 = 37
55-IV= 49-3
55-V= 47
55-VI = onderdeel
55-VII = onderdeel
55-VIII = 42
55-X = 52-111
55-XI = 57
55-XII,XIII = 38
55-XIV= 44
onderdeel van 55-XV = 49-3

van 44
van 38-1

van 44
van 38-1

5. Register van vertalers
Boot, E.:
Breen, G. van:
Hexham, H.:
Lamotius, J.:
Manglerius, E.:
Meusevoet, V.:

38a
54-V
58
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 21, 23, 24, 57
54-IV, 55-VI, VII,XI
3, 4, 19, 20, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38b,
39, 40, 41, 43, 44, 46, 48, 49, 50, 53, 54-1,11,111; 55-I,II,III,IV,
XII,XIII,XIV,XV\ 56, 60
Nienrode, P.:
17
Panneel, M.:
26
Ruyl, P.:
42, 55-VIII
Schuttenius, E.:
1
Spiljardus, J. ( = I.S.P.G.): 22
Swaef, J. de:
2
Teellinck, W.:
45, 59
Vry, F. de ( = F.D.V.):
47, 55-V
Wallesius, J.:
55-IX,X
Wedaeus, A.:
5
onbekend:
57, 52 ; de titelpagina van 57 geeft aan dat een Engels
edelman de vertaler was.

1.

Dit register dankt zijn ontstaan aan de -al dan niet juiste- opgaven in de vertalingen zelf.
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6. Register van drukkers1
Andrieszoon, J. (Delft):
Boumeester, A. (Amsterdam):
Breughel, G. van (Amsterdam):
Buck, H. de (Amsterdam):
Casteleyn, V. (Haarlem):
Claeszoon, Z. (Leiden):
Cloppenburch, J. (Amsterdam):
Gaubisch, V. (Amsterdam):
Guyot, Chr. (Leiden):
Haestens, H. van (Leiden):
Hellen, H. van der (Middelburg):
Herwijck, A. van (Utrecht):
Jacobszoon, L. (Amsterdam):
Kranepoel, H. (Haarlem):
Moulert, S. (Middelburg):
Rooman, A. (Haarlem):
Rooman, G. (Haarlem):
Tournay, J. (Ènkhuizen):
Troost, D. (Amsterdam):
Walles, D. (Steenwijk):
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8,9, 10, 13, 15, 16,21,57
58b
50
34a
3
4
27d, 27e, 28e, 30c, 31e, 32c, 32d, 37b, 52
31b
27b, 33a, 35a, 36a
51
2
14b, 17, 45c
32b, 33b, 37a
56
26
54-11
27a, 28d, 29c, 30d, 3ld, 40a, 41a, 42a, 46
33c, 44
40b, 49
la

Bijzonderheden:
G. van Breughel:

In het overzicht van het leven en het werk van G. van Breughel
zoekt men 50 tevergeefs.

Z. Claeszoon:

In de lijst van Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot
1700 komt Claeszoon voor zonder vermelding van plaats en met
als enig jaartal 16233. Hieraan kan nu 1620 worden toegevoegd, in
welk jaar de plaats van werkzaamheid Leiden was.

J. Cloppenburch: Burger verklaart dat aan de zaak van Cloppenburch geen drukkerij verbonden schijnt te zijn geweest 4 . Wat Burger tot deze uitspraak beweegt, is onduidelijk. In ieder geval is zij in strijd met
gegevens van deze bibliografie. Hieruit blijkt dat Cloppenburch
wel degelijk een eigen drukkerij heeft gehad. Dit geldt ten minste
voor de periode 1604-1620.
L.Jacobszoon:

1.
2.
3.
4.
5.

Ook betreffende Jacobszoon beweert Burger dat die geen eigen
drukkerij bezat 5 . Deze bibliografie wijst evenwel het tegendeel uit.

Dit register is samengesteld op grond van de uitdrukkelijke vermelding van de drukker op de titelpagina
en/of in de colofon.
Van Leuvensteijn, 3-7.
Gruys/de Wolf, 21.
Moes/Burger, III, 334.
Moes/Burger, II, 312.

166

III. Bibliografie
Toch is Burgers bewering in het geval van Jacobszoon wel te begrijpen. De drie drukken die in deze paragraaf onder Jacobszoon
worden vermeld, dateren alle van 1603, het jaar waarin hij stierf.
Op de titelpagina's van alle andere en eerdere edities die bij hem
zijn uitgekomen, wordt vermeld dat deze werken voor hem, en dus
niet door hem zijn gedrukt.
Alles wijst erop dat Jacobszoon in zijn sterfjaar de beschikking
over een eigen drukpers heeft gekregen. Wellicht is deze door zijn
opvolger Cloppenburch van hem overgenomen.

A. van Herwijck:

De vertaler van 27geeft in zijn opdracht te kennen dat de drukker,
Van Herwijck, hem dit werk in handen heeft gegeven, opdat hij het
zou vertalen ten dienste van alle vroome eenvoudige luydenl die de
salicheydt harer Zielen liefhebben. Aangezien 77 een geschrift van
volledig piëtistische aard is, mag hieruit de conclusie worden
getrokken dat Van Herwijck persoonlijk bij het opkomende Nederlandse Piëtisme betrokken is geweest.

7. Register van uitgevers .
Andrieszoon, J. (Delft):
Brandt, M. (Amsterdam):
Brewster, G. (Leiden):
Cloppenburch, J. (Amsterdam):

7, 8, 9, 10, 13, 15, 16, 21, 57
2
19
3, 11, 12, 14, 20, 251, 27c, 27d, 27e, 28c, 28d,
28e, 29b, 29c, 30c, 30d, 31c, 31d, 31e, 32c,
32d, 33c, 33d, 34b, 34c, 34d, 35b, 35c, 36b,
36c, 37b, 37c, 38b, 39a, 39b, 39c, 39d, 40a,
40b, 41a, 41b, 42a, 42b, 43a, 43b, 44, 45c, 46,
47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56
Colijn, M. (Amsterdam):
5
Helmichszoon, A. (Gorinchem):
22
Jacobszoon, L. (Amsterdam):
251, 27a, 27b, 28a, 28b, 29a, 30a, 30b, 31a,
31b, 32a, 32b, 33a, 33b, 34a, 35a, 36a, 37a
Laurenszoon, H. (Amsterdam):
4, 17, 19, 60
Marcus, J. (Amsterdam):
la, lbl
Meuris, A. (Den Haag):
18, 24
Migoen, A. (Rotterdam):
23
Moulert, S. (Middelburg):
26
Orlers, J./Cloucq, A./Maire, J. (Leiden): 51
Plasse, C. van der (Amsterdam):
58b
Schilders, R. (Middelburg):
38a
Vivere, A. van den (Middelburg):
26b, 45a, 45b, 59
Wachter, J. (Amsterdam):
58b
Waesberghe, J. van (Rotterdam):
6
Waters, J. (Dordrecht):
58a
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Bijzonderheden:
J. Cloppenburch: Deze uitgever heeft persoonlijk een register vervaardigd op de
enige foliant in deze bibliografie: 55. In zijn aan het register voorafgaande narede geeft hij aan dat in deze uitgave de principale
hooft-artijckelen der Christelijcker religie, tegen de Papisten ende
andere vvedersprekers der gereformeerde leere grondelick ende rondelick verhandelt werden. Hij heeft het register samengesteld dienende principalick dejonghe studenten ende andere naerstighe yveraers, de vvelcke van controversiale punten hier sullen vinden t'gene
datsy soecken om het selve in alle hare propositeyten, ende disputen
te moghen ghebruycken. Cloppenburch doet zich hier derhalve
kennen als een vurig voorstander van de gereformeerde leer 1 .
Op grond van Cloppenburchs typering van Meusevoet als "lieve
medebroeder" mag er een intieme relatie tussen beiden worden
aangenomen. Hierbij zou een gemeenschappelijke (voor)liefde
voor het Piëtisme wel eens niet het minst belangrijke element kunnen zijn geweest.
L. Jacobszoon:

Meusevoet schrijft als vertaler van 49 in zijn opdracht aan een van
de zonen van Jacobszoon, namelijk J. Laurentius, het volgende:
Ons ende velen duysenden is wel bekendt hoe groot de liefde der
waerheyt ende den yver in der godsalicheyt in uwen Grootvader ende
in uwen Vader saligher memorie gheweest hebben: Van welcke de
eene in alle ghetrouheyt ende met groote lanckmoedicheyt vele jaren
langh in de heerlijcke ende groote gemeente van Amsterdam, het Ouderlingschap ende de andere het Diaconschap, met loffder vromen,
bedient hebben. Deze passage uit de pen van een groot bevorderaar van het Nederlandse Piëtisme, Meusevoet, wijst erop dat
deze in Jacobszoon een geestverwant heeft gevonden.

H. Laurenszoon:

Deze uitgever en zoon van de voorgaande draagt een gedeelte van
de oplage van 4 op aan de diakenen van Amsterdam ter gedachtenis aan de broederlijke liefde die er onder hen was toen hij
zelf diaken was.Inmiddels is hij nu ouderling geworden. Hij heeft
voor dit doel geen beter werkje kunnen vinden dan het onderhavige. Dit behelst seerprofijtelijck ende heylsaeme betrachtinghen.
Gezien de volledig piëtistische aard van 4 openbaart Laurenszoon
zich hier in het spoor van zijn vader als een aanhanger van het Piëtisme.

1.

Vgl.: NNBW, I, 612.
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8. Chronologisch register
1598:
27a
1599:
1600:
1601:
1602:
1603:
1604:
1605:
1606:
1607:
1608:
1609:
1610:
1611:
1612:
1613:
1614:
1615:
1616:
1617:
1618:
1619:
1620:
1621:
1622:

28a, 29a, 30a, 31a
26a, 32a
30b, 31b, 33a, 34a, 35a
27b, 28b, 36a
32b, 33b, 37a
20, 27c, 28c, 29b, 30c, 31c, 34b, 34c, 38a, 39a, 39b
37b, 38b, 39c, 40a, 41a
36b, 42a, 43a
26b, 32c, 33c, 35b, 44, 45a
27d, 28d, 29c, 30d, 31d, 46
43b, 47, 59
36c, 40b, 41b, 42b, 48, 49, 50
37c, 51, 52, 58a
7a, 33d, 35c, 53
8a, 26c
17, 18, 27e, 32d, 54, 58b
5, 23, 55
9, 34d, 39d
7b, 8b, 19, 45b
10a, 11a, 12a, 13a, 14a, 24
6, 7c, 15, 21, 45c
la, 4, 14b, 28e, 31e, 56
3, 10b, 11b, 12b, 13b, 16, 57
1b, 2, 3, 22, 60

onbekend: 25
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IV. VERTALINGEN

1.1. L. Bayly, The practise of pietie1
Lewis Bayly, wiens geboortejaar onbekend en wiens geboorteplaats onzeker is, bracht
het na zijn studie in Oxford tot hofprediker. In 1616 werd hij aangesteld tot bisschop
van Bangor. Mede wegens zijn puriteinse opvattingen werd hij verscheidene keren
aangeklaagd en zelfs eenmaal gevangen gezet. Hij overleed op 26-10-1631.
Zijn wereldnaam heeft Bayly te danken aan zijn enige geschrift The practise of pietie2.
Dit werk, waarvan de oudst bekende editie, de tweede, van 1612 dateert, genoot in
Engeland een buitengewone populariteit. De uitgave van 1821 noemt zich de 74ste
editie, terwijl in 1842 nog een druk verscheen 3 . In 1629/1630 kwam een vertaling in het
Wels uit, waarvan zes edities het licht zagen.
Niet alleen in Engeland, maar ook ver daarbuiten heeft dit geschrift een geweldige
opgang gemaakt. In 1625 verscheen de eerste editie van de Franse vertaling. Hiervan
zijn zestien uitgaven bekend 4 . In het Duits kwam het werk voor het eerst in 1628 uit.
Van deze versie zagen 31 drukken het licht, gedeeltelijk bedoeld voor een gereformeerd en gedeeltelijk gericht op een luthers publiek 5 . In het Tsjechisch verscheen in
1630 een vertaling van J.A. Comenius 6 , waarvan zes drukken bekend zijn. Het Hongaarse translaat zag in 1636 het licht, gevolgd door vijf heruitgaven in de zeventiende
eeuw en door één herdruk in 1936. De vertaler, P. Medgyesi 7 , had in zijn in 1632
verschenen Scala coeli - ondanks de Latijnse titel een boek in het Hongaars - reeds
hele gedeelten van Bayly's geschrift geciteerd 8 . De Zweedse overzetting kwam in 1643
uit*.
Puriteinen in Amerika publiceerden in 1665 te Cambridge in Massachusetts een door
J. Eliot 10 vervaardigde en verkorte vertaling in de taal van de in die streek wonende
Indianen, twintig jaar later herdrukt. In 1668 werd het boek in het Rhaeto-Romaans
vertaald, waarvan twee herdrukken bekend zijn. Voorts verscheen Bayly's werk in
1720 in Italiaanse overzetting.
In geen andere vertaling werd dit geschrift zo vaak uitgegeven als in het Nederlands.

1. Bij de weergave van de Engelse titels wordt de schrijfwijze van STC aangehouden.
2. Het werk is uitvoerig beschreven door: Lang[III], 186-203; M. Schmidt[I], 224-251; Stranks, 35-63; Peschke,
65-81.
3. Z.v. deze en de volgende gegevens: STC, 1601.5-1624, B 1475-1505; BLC, XXII, 47-49; NUC, XL, 633-637;
CWBA, 24.
4. Ascoli, 312 nr.1338.
5. Beck[II], 183 n.3; Leube, 167-168 n.6; Welti, 258-259 n.44; Wallmann[II], 17-18.
6. Z.v.h.: Blekastad.
7. Z.v.h.: Csaszar.
8. Esze; vgl.: Ban, 77.
9. Hellekant, 34-36.
10. Z.v.h.: Rooy, 156-241.
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De eerste Nederlandse editie dateert van 1620. Daarna volgden de drukken elkaar
bijna in hetzelfde tempo als in Engeland op. Het waren er minstens 49 1 .
Wie de genoemde aantallen optelt, komt tot het ongelooflijke totaal van 197 drukken.
Het werkelijke aantal kan worden geschat op ruim 200. Dit is een aantal dat voor
iedere tijd ontzag en verbazing wekt, maar zeker voor die tijd. Op The pilgrim's progressvzn Bunyan na is Bayly's werk het verst verbreide en meest uitgegeven Engelse
piëtistische geschrift.
Het is niet verwonderlijk dat dit boek grote invloed heeft uitgeoefend. Bekend is dat
een exemplaar van The practise of pietie een van de weinige bezittingen was die de
vrouw van Bunyan bij haar trouwen meebracht en dat Bunyan zelf door het lezen
ervan diepgaand is beïnvloed. Een aantal liederen van de Nederlandse piëtistische
dichter W. Sluiter 2 bevat duidelijk herinneringen aan of zelfs bewerkingen van Bayly's
geschrift3. Spener schrijft in zijn autobiografie dat zijn godsdienstige ontwikkeling ten
zeerste is bepaald door Bayly's boek 4 . Ook A.H. Francke heeft er in zijn jeugd invloed van ondergaan 5 . In Hongarije was het aan de vertaling van dit werk te danken
dat zich een puriteinse leefwijze en moraal ontwikkelden, die lange tijd bleven voortleven. De conclusie van een Hongaarse onderzoeker, Esze, namelijk dat Bayly's traktaat buiten Engeland in Hongarije de meeste invloed heeft uitgeoefend 6 , is echter in
het licht van het voorgaande niet te handhaven. Tekenend voor de gezaghebbende
positie die The practise of pietie in de zeventiende eeuw innam, is dat J. Dury bij zijn
pogingen om tot eenheid onder de protestanten te komen het tot de bindende geloofsbeginselen wilde hebben gerekend.
1.2. De practycke ofte Oeffeninghe der Godtzaligheydt
Dit geschrift zet in met de dringende aansporing het niet te lezen tenzij met het vaste
voornemen om oprecht de godzaligheid te gaan beoefenen. Terstond wordt deze stelling gerelativeerd door de raad het niettemin toch - met het oog op een eventueel
spoedige en onverhoopte dood - te lezen. Aan de beoefening van de godzaligheid
liggen de kennis van God en die van zichzelf ten grondslag. Ondertussen is de inhoud
van het geschrift met behulp van een schema kort aangegeven.
Eerst worden op dogmatische wijze het wezen, de personen en de eigenschappen
Gods behandeld. Dit gedeelte mondt uit in pastorale vermaningen en aansporingen,
met zelfs een mystiek aandoende aanroeping van God.
Hierop volgt in de vorm van een meditatie de schildering der ellendigheid van de mens
die niet met God in Christus is verzoend. Deze ellendigheid, die zowel betrekking
heeft op de ziel als op het lichaam, wordt onderscheiden in die in het leven, in die in
de dood en in die na de dood. De beschrijving kan niet somberder en uitzichtlozer
zijn.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

la-b, FATY, 145-177; CWBA, 24; Amst. 1628,1635; Utr. 1636,1655,1659,1666; D.H. 1666; Dordr. 1666.
Z.v.h.: Blokland.
Blokland, 34-38.
WallmannfH], 48-49.
Peschke, 65.
Esze, 46; vgl.: Ban, 77.
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Contrastrijk laat Bayly hierna de staat van een wedergeborene in alle drie genoemde
standen zien. Hoge tonen worden door hem aangeslagen om enigermate de heerlijkheid van het nieuwe leven aan te geven. Opmerkelijk is dat de beschrijving van het
hemelleven aanmerkelijk uitvoeriger is dan die van het helleleven. De schrijver bespreekt de hemelse zaligheid in vier punten: 1. de plaats van de vreugde; 2. het voorwerp van de vreugde; 3. de voorrechten van de uitverkorenen aldaar; 4. de vruchten
die uit deze voorrechten voortvloeien.
Vervolgens komt een korte overpeinzing over de wijze waarop men deze kennis van
God en van zichzelf op zichzelf moet toepassen, welke uitloopt op een dringende
bezwering aan de onboetvaardige zondaars zich te bekeren.
Voordat de auteur aan de behandeling van de praktijk der godzaligheid zelf begint,
laat hij zeven beletselen die de mens tegenhouden, de revue passeren. Het eerste
beletsel bestaat hierin dat men een verkeerde uitleg geeft van Bijbelteksten en van
grondbeginselen van de christelijke religie. Hierbij gaat Bayly onder andere in tegen
de gedachte dat men zichzelf kan bekeren wanneer men wil, tegen het uitstellen van
de bekering, tegen het zonder meer op zichzelf toepassen van beloften die slechts
boetvaardigen gelden, tegen het verachten van de uitwendige vormen der godsdienst,
tegen het feit dat men zonden deugden noemt en deugden zonden, en vooral tegen het
normaal vinden en het goedpraten van zonden en van onheiligheid. Op uitvoerige
wijze en vanuit verschillende gezichtshoeken wordt de noodzaak van goede werken
beklemtoond.
Het tweede beletsel wordt gevormd door het slechte voorbeeld dat adel, vooraanstaanden en hooggeplaatsten geven. De derde hindernis is het opmerken en het misbruiken van de lankmoedigheid Gods. De vierde hinderpaal is het ongefundeerd en
vermetel steunen op Gods barmhartigheid. Als vijfde beletsel noemt Bayly verkeerd
gezelschap. Het zesde struikelblok is de gedachte dat de beoefening der godzaligheid
iets droefgeestigs is. De hoop op en de verwachting van een lang leven is de laatste belemmering.
Aanbeland bij zijn eigenlijke onderwerp bespreekt de auteur eerst de praktijk der
godzaligheid van het privé-leven. Drie fasen brengt hij hierin aan: 's morgens, overdag
en 's avonds.
Wie bij het ontwaken met God begint, blijft van veel ongerechtigheid verschoond. Met
God beginnen wil zeggen alles op de vroege morgen, zoals ontwaken, stralen van de
zon, hanengekraai en aankleden, in geestelijk licht zien. Dit geestelijk licht is, zoals
Bayly het uitwerkt, overwegend eschatologisch van aard. De eerste concrete daad van
godzaligheid op een dag is het lezen van een hoofdstuk uit het Woord en het mediteren daarover, waarbij de persoonlijke toepassing een hoofdelement is. Bayly raadt aan
dit 's middags en 's avonds te herhalen. In één jaar kan men op deze wijze de Bijbel
doorlezen. Vervolgens zende men in de rechte gestalte des harten het morgengebed
tot de Heere in de hemel op. De schrijver geeft een voorbeeld van zo'n morgengebed.
Dit zet in met schuldbelijdenis en gaat over tot het vragen om vergeving en om kracht
ten einde heilig en godzalig te leven, vervolgens dankt het voor de ontvangen zaligheid
en voor de verkregen aardse en tijdelijke zegeningen, smeekt het om de zegen des
Heeren voor de nieuwe dag, doet het voorbede voor Gods ganse kerk, voor protes-
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tantse koninkrijken, koninklijke hoogheden en overheden1, voor allen die in lichamelijke of geestelijke nood verkeren en voor hen die worden vervolgd om de naam en
de zaak des Heeren. Tenslotte komen de bede om een spoedige wederkomst en het
Onze Vader. De lengte van het gebed zij ongeveer een kwartier. Is men traag tot
bidden, dan moet men maar een korter gebed opzenden. Weer volgt een voorbeeld,
dat bestaat in een verkorting van het vorige gebed. Nooit mag men zonder gebed aan
het werk gaan. Hoe weinig tijd men ook heeft, in ieder geval bidde men, al is het dan
maar een zeer kort gebed, waarvan ook weer een voorbeeld wordt gegeven.
Hierna geeft Bayly korte regels voor wat betreft gedachten, woorden en werken om
evenals Henoch met God te wandelen.
Voordat men zich 's avonds ter ruste begeeft, overdenke men de dag, belijde men zijn
zonden en ga men niet slapen voordat men met God en mensen is verzoend. Wanneer
men een hoofdstuk heeft gelezen, doe men zijn avondgebed, waarin men zijn zonden
belijdt, om vergeving bidt, om bijstand des Geestes tot betering des levens smeekt,
dankt voor de ontvangen weldaden, om rust en bescherming voor de nacht vraagt,
voorbede doet en tenslotte zichzelf en al de zijnen in de hoede des Heeren beveelt. Er
volgt een voorbeeld van een verkorte vorm hiervan. Het ontkleden en het naar bed
gaan zie men in geestelijk licht. Bij het ontkleden denke men aan de laatste dag, waarop men gans ontbloot zal zijn. Het bed is symbool van het graf.
Het tweede terrein waarop de godzaligheid dient te worden beoefend, is het huisgezin. De heer des huizes heeft met name in geestelijk opzicht een taak ten aanzien van
zijn personeel (dienstboden). De ware godsdienst houdt voor gezin en land de belofte
van zegen in.
's Morgens roept de huisvader vóór of na de particuliere devotie het gezin bijeen, leest
een hoofdstuk of laat dat lezen, spreekt, indien de tijd het toelaat, enige toepasselijke
woorden en gaat dan geknield voor in gebed. Van het laatste wordt een voorbeeld
gegeven.
Vóór de middag- en avondmaaltijd houde men zich bezig met mediterende gedachten
aangaande Gods vaderlijke voorzienigheid en barmhartigheid. Er volgen enige voorbeelden van gebeden vóór het eten.
's Avonds komt het gezin weer bijeen, wordt er een hoofdstuk gelezen en een psalm
gezongen. Hier geeft Bayly allerlei regels voor het zingen van psalmen. Tevens geeft
hij aan welke psalmen bij bijzondere gelegenheden kunnen worden gezongen. Na het
psalmgezang valt men op de knieën en gaat de huisvader voor in het avondgebed,
waarvan een voorbeeld wordt gegeven.
De Kerk is het volgende terrein waarop de godzaligheid wordt beoefend. Dit gebeurt
op de sabbatdag. Dat Christus deze dag van de zevende naar de eerste dag van de
week heeft verzet, toont de schrijver met vier bewijsredenen aan. Voorts stelt hij dat
het sabbatgebod in de Tien Geboden niet ceremonieel, maar moreel, derhalve altijd
en voor iedereen geldend is. Hiervan geeft hij een uitvoerige argumentatie in tien pun-

1.

Hier worden in dit gebed - zoals eveneens in de volgende gebeden - ook de Staten-Generaal, de Prins van
Oranje en het gehele huis van Nassau genoemd. Wie hier een bijzondere band van Bayty met de Nederlanden vermoedt, komt bedrogen uit als hij de Engelse tekst raadpleegt: ze worden daar niet vermeld. Het
blijken derhalve eigenmachtige inlassingen en aanpassingen van de vertaler te zijn. Zij geven een beeld van
de wijze waarop Schuttenius zijn taak als translateur opvatte.
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ten, waarvan één de grote betekenis van de sabbatjaren in de gewijde en ongewijde geschiedenis alsmede in de natuur laat zien.
De heiliging van de sabbat, door Bayly beschouwd als
de Moeder van de gantsche Religie, ende van de goede disciplijn der Kercken^,

bestaat in een stringent rusten van de dagelijkse werkzaamheden en in het doen van
die dingen die tot het geestelijk leven behoren, welke worden onderscheiden in daden
vóór, tijdens en na de samenkomst van de gemeente van Christus. Op zaterdagavond
bereide men zich reeds voor op de sabbat, 's Nachts hebbe men geen geslachtsgemeenschap. Op de sabbat sta men vroeg op. Bayly geeft een morgengebed voor de
sabbat en geestelijke gedachten voor het naar de kerk gaan. Vervolgens komen er
allerlei aanwijzingen op welke wijze men zich tijdens de kerkdienst behoort te gedragen.
Terugkerend naar huis overdenke men het gehoorde en thuis gekomen valle men op
de knieën neer om in een gebed een zegen over de preek af te smeken. Voor de middagmaaltijd nodige men naar vermogen een of meer arme(n) uit om mee te eten. Na het
eten neme men met zijn hele gezin de preek door en, als de tijd het toelaat, nog een
stuk van de catechismus. Op dezelfde wijze als bij de morgendienst ga men 's avonds
naar de kerk. Vóór of na het avondeten - afhankelijk van de tijd van het jaar en het
weer - wandele men het veld in en gedenke men de scheppingsmacht en -wijsheid, de
onderhouding, de lankmoedigheid en de goedheid des Heeren. Als er iemand ziek is,
zoeke men die op. Geoorloofde werken op de sabbat zijn die welke betrekking hebben
op de dienst des Heeren, werken van barmhartigheid en van liefde, en noodzakelijke
werken, 's Avonds beëindige men de sabbat met een persoonlijk avondgebed en daarna met de avondgodsdienstoefening in gezinsverband.
Na de gewone praktijk der godzaligheid komt nu de extraordinaire beoefening van de
godzaligheid aan bod. Deze bestaat uit vasten en feesten.
Het goddelijk of religieus vasten is persoonlijk of publiek.
Van het persoonlijk vasten is God Zelf de Auteur. De tijd van dit vasten ligt in de wil
van een christen. Het uiterlijk vasten bestaat - voor zover mogelijk - in: zich onthouden
van wereldse werkzaamheden, niet eten, zich niet kostbaar en sierlijk kleden, niet lang
slapen en zich onthouden van alle uiterlijke lusten. Het innerlijk vasten kent twee
onderdelen: boete en gebed. De boete is onder te verdelen in berouw over begane
zonden en betering des levens. Het berouw bestaat uit innerlijk zuchten over de zonde, bewenen van zijn ellendige staat en ootmoedig belijden van de zonden. De betering des levens wordt gevormd door het devoot gebed en devote werken. Bij de laatste
gaat de schrijver uitvoerig in op het aalmoezen geven. Het doel van het vasten is het
vlees aan de geest te onderwerpen, met meer heiligheid God te zoeken en te dienen,
alsmede de oordelen Gods te ontgaan.
Een openbaar vasten wordt verordend door de overheid, de Kerk of een gemeente en
vindt in de kerk plaats.
De behandeling van de feesten wordt geheel bepaald door het Avondmaal. Er zijn
vele bijbelse en historische feesten, maar het grootste is het Avondmaal. Uitvoerig zet

1. 283.
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Bayly uiteen wat er vóór, tijdens en na het Avondmaal moet worden gemediteerd en
gedaan.
God eist een voorbereiding. Deze bestaat in het overdenken van de waardigheid van
het sacrament, van de onwaardigheid van zichzelf en van de middelen waardoor men
een waardig ontvanger kan worden. De waardigheid van het Avondmaal wordt uitgemaakt door de majesteit van Degene Die het heeft ingesteld, door de hoge waarde van
de onderdelen ervan en door de voortreffelijkheid van de doeleinden ervan, die zeven
in getal zijn.
Eigen onwaardigheid leert men kennen door zichzelf te onderzoeken aan de hand van
de Tien Geboden. Er volgt een gebed, waarin uitvoerig de zonden voor Gods aangezicht worden beleden. De middelen waardoor men het sacrament waardig kan ontvangen, zijn met betrekking tot God: kennis, geloof en boetvaardigheid, en met betrekking tot de naaste: liefde.
Tijdens de Avondmaalsbediening past slechts meditatie naar aanleiding van de elementen, met daartussenin een alleenspraak.
Na de bediening moet men dingen doen in de kerk en thuis. In de kerk betreft het
zaken die de mens afzonderlijk aangaan alsmede zaken die hem samen met de gehele
gemeente raken. Wat het eerste betreft, zorge men ervoor dat men Christus in een rein
en heilig gemoed doet wonen, dat men de Heere dankbaar is voor de genoten weldaden - hierbij is een gebed gevoegd - en dat men Hem in heiligheid des levens zal
dienen. Samen met de gemeente doet men openbare dankzegging, geeft men voor de
armen en ontvangt men de zegen. Thuis gekomen bezie men of men waarachtig Christus in het sacrament heeft ontvangen - kenmerkend hiervoor is het ophouden van de
zonden - , kere men niet weder tot zondigen en verlange men naar volgende Avondmaalsdiensten.
Het laatste van de praktijk der godzaligheid betreft ziekte en dood. Wie ziek wordt,
bedenke dat dit van God komt wegens de zonde, onderzoeke zichzelf, belijde in het
gebed zijn zonden en vrage om genade. Bayly geeft een voorbeeld van zo'n gebed.
Daarna make men zijn testament of vernieuwe het met hulp en raad van een godzalig
predikant en van een eerlijk rechtsgeleerde. In dit verband geeft de auteur de dringende raad om, als men vermogend is, reeds in de tijd der gezondheid zijn testament
te maken en om, als men kinderen heeft, deze reeds bij zijn leven zijn bezit - in redelijkheid althans - te schenken. Men mag het niet van doktoren en medicijnen verwachten. Er wordt een voorbeeld van een gebed bij het innemen van een medicijn gegeven.
Hierna volgen tien meditatieve gedachten over het doel van de aanvechtingen die de
Heere over Zijn kinderen doet komen; voorts vijf meditatieve gedachten na het opstaan van het ziekbed, met hieraan verbonden een dankgebed.
Wie de dood ziet naderen, bedenke hoe genadig God met hem heeft gehandeld, van
welke ellende de dood hem zal bevrijden en welk profijt de dood hem zal geven. Er
volgt een gebed ter voorbereiding op de dood.
Nu komen er meditatieve overdenkingen voor hen die wanhopen bij het naderen van
de dood. De volgende gevallen worden pastoraal besproken: 1. satan kwelt de consciëntie meer bij het naderen van de dood dan in het leven; 2. satan zegt dat er geen
geloof is omdat er geen gevoel van het geloof is; 3. satan houdt de grootheid, de veel-

IV. Vertalingen

175

heid en de zwaarwichtigheid van de zonden voor; 4. satan zegt dat Gods barmhartigheid een mens niet aangaat, omdat zijn zonden groter zijn dan die van anderen; 5.
satan houdt een mens diens beloften voor die deze bij zijn bekering heeft gedaan,
maar die hij niet is nagekomen; 6. satan zegt dat, nu de zonden toenemen, men moet
wanhopen.
Hierna geeft Bayly een handleiding voor hen die zieken bezoeken. Deze omvat een
lijst van vragen die men de stervende moet stellen, een voorbeeld van een gebed voor
de zieke en een reeks geschikte hoofdstukken uit de Bijbel om te lezen.
Voorts worden er achtereenvolgens gegeven: zeven vertroostingen wanneer men niet
meer bestand is tegen de pijnen, drie vertroostingen tegen de vrees voor de dood en
zeven heilige gedachten en droeve verzuchtingen van een zieke die in stervensnood is.
De zieke moet tenslotte een godzalige en getrouwe predikant laten roepen. Die zal
een gebed doen en zal na gedane zondenbelijdenis en ongeveinsde boetvaardigheid
de zondenvergeving uitspreken, waarna de zieke het Avondmaal zal ontvangen. Tenslotte volgen een gebed dat de stervende zelf bidt als hij sterft en een gebed dat de
gelovigen dan rondom hem bidden.
Vervolgens komt de praktijk der godzaligheid voor wat het martelaarschap betreft,
kort ter sprake, wat uitloopt op een vergelijking tussen de Romeinenbrief en de
rooms-katholieke leer, waarbij 26 verschilpunten worden genoemd.
Het geschrift eindigt met een samenspraak tussen de gelovige ziel en haar Zaligmaker
aangaande de krachtige verdiensten van Zijn bitter lijden en sterven, en tenslotte met
een alleenspraak over het lijden van Christus1.
1.3. Verwerking
Het aanzienlijk aantal citaten en verwijzingen bij Bayly heeft voor het overgrote deel
betrekking op kerkvaders en middeleeuwers - vooral Bernardus - , enkele malen op
Luther2, terwijl Perkins één keer wordt geciteerd3. Calvijn komt viermaal voor4: in het
kader van de sabbat, waar hij wordt geciteerd5 en in het kader van het Avondmaal,
waar naar hem wordt verwezen6; voorts wordt hij met citaten als kroongetuige aangehaald voor wat betreft de protestantse biecht en het Avondmaal voor zieken7.
Het feit dat Bayly Calvijn op dogmatisch belangrijke momenten citeert, gecombineerd
met de waarde die hij aan hem toekent, vormt een aanwijzing in welke theologische
traditie hij staat8. De inzet van zijn geschrift doet sterk aan de Institucie van de Geneefse reformator denken: de kennis van God en de kennis van de mens. Bayly kent

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

In de door mij geraadpleegde Engelse ed., London 1695, eindigt het geschrift met het gebed van de stervende en met dat van de omstanders. Wat in de Ned. vertaling volgt, ontbreekt daar.
155,489,524.
529.
In de Engelse ed.1695 wordt hij in het kader van het Avondmaal twee keer meer aan de kant aangehaald:
322, 323.
283.
383.
Resp. 523 en 528.
Vgl.: Stranks, 36,40.
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de indeling van de mensheid in twee klassen: verkorenen en verworpenen. Zijn opvatting over het Avondmaal vertoont een sterk calvinistische kleur. Zijn pleiten voor
maandelijkse viering van dit sacrament wijst in dezelfde richting.
De calvinistische theologie mag dan wel het dogmatisch raam van dit geschrift zijn,
maar zij vormt slechts het achtergronddecor. Op de voorgrond staat de piëtistische
vormgeving van het dagelijks leven. Heiliging van het aardse bestaan, waarbij aan het
lezen van en het mediteren over het Woord en aan het gebed de voornaamste rollen
worden toebedeeld, is het doel. Opmerkelijk in de visie van Bayly op de praktijk der
godzaligheid is de waarde die hij toekent aan het huisgezin, de sabbat, het vasten en
het Avondmaal.
Het piëtisme van Bayly bezit een mystieke gloed. De voorkomende directe aanspraak
tot God, de overdenkingen, de alleenspraken en de tweespraak tussen de ziel en
Christus aan het eind van het geschrift zijn typisch mystieke verschijnselen, terwijl ook
inhoud en toon ervan getuigen van een van de wereld afgetrokken, innig verborgen
leven met God. De negatieve kijk op dit leven en op het lichaam, alsmede de zweem
naar ascese en - niet te vergeten - het in geestelijk licht plaatsen van gewone werkzaamheden als opstaan, aankleden, uitkleden en naar bed gaan, hangen hiermee samen. Er is een sterk eschatologische gerichtheid, die vooral wordt gevuld met het
motief van sterven en rekenschap afleggen. De verwantschap tussen Bayly's mystiek
en die van de Middeleeuwen dringt zich als vanzelf op. Zelf zegt hij hiervan in zijn
dedicatie aan prins Charles:
I have endeavoured to extract (out of the chaos of endless controversies) the old Practice of true Piety, which
flourished before these Controversies were hatched^.

Bayly is een calvinistische piëtist met een sterk middeleeuws mystieke inslag2.
De praktijk der godzaligheid wordt door Bayly heel concreet uitgewerkt in praktische
voorschriften, waarmee hij voorheeft het dagelijks leven te ordenen in een godsdienstige structuur. Schematisme is hem hierbij niet vreemd.
In 1 gaat het om de mens en zijn daden, maar dan wel om de mens onder God, die in
afhankelijkheid van Hem moet leven.
G. Voetius 3 , die in 1642 zorgde voor een opnieuw bewerkte tekst van de Nederlandse
vertaling, zag zich genoodzaakt bij sommige passages aantekeningen te plaatsen. Deze
dienden volgens zijn voorrede tot naerder verstand, opmerkingen^ maar soms ook tot
waerschouwinge der eenvoudigen.
Dit laatste betreft het terrein waarop in de Nederlanden de scheiding viel tussen remonstranten en contraremonstranten. Als met de regelmaat van de klok keert het
thema van de voorwaardelijkheid der belofte Gods en der zondevergeving terug. Het
gaat dan om de condities van boetvaardigheid en geloof4. Op zichzelf zegt dit niets,
daar ook aan contraremonstrantse zijde deze accentuering voorkomt, zoals bij Perkins en W. Teellinck. Als er tevens op een voor contraremonstranten aanvechtbare
wijze over de verantwoordelijkheid van de mens en het aanbod van genade en op

1.
2.
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4.

Vert.: Ik heb ernaar gestreefd om (uit de chaos van eindeloze geschillen) de oude praktijk der ware godzaligheid te halen, die bloeide voordat deze geschillen werden uitgebroed.
Vgl.: O'Connor, 206-208.
Z.v.h.: Duker.
31, 39, 71,129-130,149,228, 248, 269, 339-340, 351,482.
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remonstrantse wijze over het kruislijden van Christus wordt geschreven, wordt het
echter anders. Voor wat het eerste betreft, stelt Bayly:
Dat Godt nimmermeer jemant verlaten heeft/ ten zy dat jemant Godt te voren verlaten hadde/ als het in de
exempelen van Cain/ Saul/ Achitopel/ Ahazia/ Judas blijcket1.

Even verderop poneert hij dat God zowel aan Kaïn als aan Judas Zijn genade aanbood
en dat, als ze die hadden aangenomen, God hun had vergeven:
Hy aenboot Cain syne ghenade (die sijn onschuldighe broeder vermoorde) wanneer ghy vroom zijt, zo zijt
ghy aenghenaem, als ofte hy woude seggen: So ghy uwe nydigheyt ende boosheyt verlaten/ ende u my uyt een
gelovige ende verslagen Herte opofferen wilt/ ghy ende u offer sal oock my aengenaem wesen/ also dede hy
oock Judas (die hem so verraderlijck over-leverde) noemende hem een vrient/ een soete name der liefte/
ende doen Judas hem kussen woude/ hy consenteerde vrywillich met den Mondt (daer nimmermeer eenich
bedroch in gevonden was) te kussen de verradersche Lippen/ daër dat Adderen vergift onder verborgen was.
Hadde Judas dat woordt (vrient) uyt de mondt Christi also ghenomen/ ghelijck Benhadad dat woort
(broeder) uyt de mondt Achabs aennaem/ sonder twijffel soude Judas den Godt Israels vele barmhertiger
gevonden hebben/ als Benhadad den Koninck Israels vontA

Voetius tekent bij deze passage aan:
Het is wat duysterlijck ende onseeker gesproken ende bewesen,^at Godt Cain ende Iudas zijne ghenade
aenboot^.

Slechts in één geval ziet Voetius zich genoodzaakt de toevlucht te nemen tot het uiterste middel: rigoureuze weglating. In de desbetreffende passage schrijft Bayly dat
Christus bij het laatste oordeel de verworpenen zal herinneren aan: de pynen die hy
voor u gheleden heeft*. Voetius verwijst in zijn aantekening hierop naar het tweede
artikel van de Dordtse Leerregels5.
Zijn er derhalve enerzijds enige licht remonstrantse tendensen aantoonbaar, anderzijds is er bij Bayly het begrippenpaar "uitverkorenen en verworpenen"6, terwijl men
ook een uitverkiezingspassage als de volgende moeilijk contraremonstrantse gevoelens kan ontzeggen:
O de vrye/ eeuwighe/ onveranderlijcke verkiezinghe Godes! Hoe zere zijn de Zielen om Godt lief te hebben
verbonden/ de-welcke uyt sijn loutere goede wille ende welbehaghen haer ghelievet ende verkoren heeft/ eer
sy eenich goet ofte quaet ghedaen hadden!^.

Op een andere plaats wordt de natuurlijke mens iedere geestelijke mogelijkheid ontzegd en wordt gesteld dat Gods werk voorkomend is:
Ende dewyle o Heere/ gelijck ghy oock wetet/ dat des menschen doen niet en staet in syner gewelt, ende en
staet in niemants macht, hoe hy wandele ofte synen ganck rechte, ten zy dan zake dat ghy hem eerst ghenade
tot bekeeringhe gheveA

Die zelfde voorkomendheid wordt geleerd als hij stelt dat God ook aan hen die dat
niet begeerden, Zijn barmhartigheid aanbood en schonk:
Ja hy aenboot ende gaf sijn barmhertigheyt velen/ die-se nimmermeer begeerden (alleene door sijn eygen
barmhertigheyt ende harer ellendigheydt bewogen zijnde)^.

Hier is het voorwaardelijke duidelijk weggevallen.

1. 482.
2. 484-485.
3. 484. Hier wordt de ed.1651 geciteerd.
4. 68.
5. 71.
6. 32,94.
7. 95-96.
8. 229.
9. 483.
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Conclusie is dat Bayly een contraremonstrantse calvinist was, ook al was een zekere
spanning niet afwezig. In dit verband is het opmerkelijk dat zijn Nederlandse vertaler
Schuttenius - ten onrechte - van remonstrantse gevoelens werd verdacht.
Er rest nu voor wat Bayly's theologie betreft, één zaak: zijn behoren tot de Engelse
Staatskerk. Wie hierover iets uit 1 te weten wil komen, moet goed zoeken. Het resultaat is mager. Slechts twee keer worden de bisschoppen genoemd 1 . Voorts verdedigt
Bayly enige heiligendagen:
Onse Kerck van Engelant heeft wel alle superstitieuse ende Afgodische feest-dagen wechgedaen/ ende alleene weynighe heylighe daghen behouden/ tot de eere Godes alleene ende tot ruste der Dienstboden Deut.
5.14. Hoewel dat het oude ghebruyck ons gedwonghen heeft de oude namen der feest-dagen tot een politijck
onderscheyt te ghebruycken/ ghelijck Lucas de namen van Castor en Pollux ghebruyckt heeft Act. 28.11.
ende de Christenen de name Fortunatus 1. Cor. 16.17. Mercurius ofte Hermes Rom. 16.14. ende de Joden
van Mardocheus dach 2. Mach. 15.37.2.

Tenslotte vindt hij dat men zich ter zake van bidden, zingen, knielen, zitten, staan in
de kerk en dergelijke moet voegen naar de gewoonte van de Kerk waartoe men behoort:
Biddet dan wanneer de Kercke biddet/ zinget wanneer de Ghemeynte zingt/ ende in uwe knielen/ staen/
zitten/ ende derghelijcke indifferente ceremoniën (tot wechneminghe der ergernisse/ tot vermeerderinge
der liefte/ ende tot ghetuychenisse van uwe gehoorsaemheyt) voeget u na de maniere der-selvighe ghemeynten/ daer in ghy levet A

In samenhang met de praktische gerichtheid bezit dit geschrift het karakter van eenvoud: iedereen kan het lezen. Dat de schrijver - getuige de niet-sporadische verwijzingen naar en citaten van kerkvaders en andere auteurs - zijn geleerdheid niet geheel
verbergt, doet hieraan geen afbreuk.
De stijl is over het algemeen direct op de lezer betrokken. Er komen pastorale gedeelten voor met bewogen en doordringende vragen. Voorts is de stijl erg wisselend, naar
gelang de aard van het gedeelte: betogend, beschrijvend, onderrichtend, waarschuwend, biddend, mediterend, alleensprekend, samensprekend enzovoorts. Met name
in de beschrijving van de twee staten met de daaraan verbonden standen excelleert zij
in levendigheid, zeggingskracht en dramatiek. Bayly bereikt dit door de ziel sprekend
tot het lichaam in te voeren, waarbij vaak van dramatische uitroepen en aanspraken
gebruik wordt gemaakt, door een suggestief taal- en woordgebruik en door het op
verbluffende wijze bespelen van het klavier van de contrastvorming.
Genoemde eenvoud, directe betrokkenheid, bonte mengeling van stijlvormen, levendigheid, zeggingskracht en dramatiek vormen - na de inhoud en de praktische toepasbaarheid - de sleutel tot het verstaan van de geweldige populariteit van dit geschrift.
Zonder meer behoort 1 tot categorie A.
2.1. P. Baynes, A helpe to true happinesse
Paul Baynes werd in Londen geboren en studeerde in Cambridge, waar hij tot fellow
werd gekozen. Hij maakte een ingrijpende bekering mee en werd Perkins' opvolger
als lecturer in de St. Andrews-gemeente te Cambridge. Wegens non-conformistische
opvattingen werd hem zijn lectureship ontnomen. Daarna was hij, in armoedige om1. 186,521.
2. 301.
3. 326-327.
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standigheden levend, voor velen een geestelijke leidsman. Hij stierf in 1617 te Cambridge. Als een der eersten in Engeland bestreed hij Arminius en diens leer 1 .
Het eerste in het Nederlands vertaalde geschrift van Baynes is A helpe to true happinesse2, uitgekomen in 1618. Dit vormt een uitgebreide uitwerking van een catechismus
die volgens de voorrede aan de cfiristelijke lezer, welke in de Nederlandse vertaling
ontbreekt, reeds lange tijd bestond en vaak was gedrukt. Dezelfde bron geeft aan dat
Baynes met zijn werk de gezinscatechese beoogde.
Het boek kan niet bogen op een grote populariteit: in het Engels kwam het driemaal
uit 3 , terwijl het in het Nederlands bij één uitgave in 1622 bleef.
2.2. Een hvlpe Tot ware salicheyt
De aan dit werk ten grondslag liggende catechismus bestaat uit vier onderdelen, elk
met tien vragen en antwoorden. Deze laatste ontvangen uitvoerige behandeling in de
vorm van aenmerckingen, ghebruycken, teghenwerpingen en antwoorden.
Het eerste onderdeel beschrijft de ellende waarin ieder mens van nature verkeert.
Door de zonde en de straf op de zonde is de staat van ieder natuurlijk mens zeer
ellendig. Daarom mag men daarin geen enkele gerustheid kennen. De wet, waardoor
het hart wordt verslagen en verbroken wegens de zonden, gaat aan het evangelie vooraf. Christus is alleen gezonden tot hen die hun zonden gevoelen. De mate hiervan kan
verschillen. Zonde wordt omschreven als elke breuk van Gods wet. Er wordt nadruk
op gelegd dat niet alleen stelen en liegen, maar ook zich niet bekeren en niet geloven
zonde is, ja dat ook uitwendige godsdienst, waarbij het hart verre van God blijft, zonde
is.
Gezien de straf op de zonde en de Persoon tegen Wie wordt gezondigd, namelijk de
almachtige, heilige en rechtvaardige God, is de zonde het allerergste en het allergruwelijkste op deze wereld. De klacht is dat men de zonden niet haat, maar dat men tot
een sodomietische onbeschaamdheid is gekomen. Men moet de zonden trachten uit
te zuiveren.
In deze staat van ellende moet de mens zijn ellende bewenen en zich haasten om eruit
te geraken. Ernstig wordt enerzijds gewaarschuwd voor valse gerustheid en zorgeloosheid, anderzijds voor overdrijving en openbaar vertoon van boetvaardigheid. Uitvoerig keert Baynes zich tegen uitstel.
De mens kan zich niet zelf uit deze ellendige staat verlossen. Bovendien heeft hij drie
vijanden, die hem daarin proberen te houden: vlees, duivel en wereld. De auteur roept
op tot verloochening van eigen wijsheid, wil en genegenheden.
In het tweede onderdeel komt het middel ter sprake dat God tot 's mensen verlossing
heeft verordineerd.
De enige hulp voor een mens is te vinden in Christus Jezus, Die, mens geworden, de
wet heeft volbracht door het dragen van de straf waarmee de wet dreigt en door het
vervullen van de gehoorzaamheid die de wet eist, en Die aan de gerechtigheid van

1.
2.
3.

Kendall[I], 94-95.
Dit geschrift wordt besproken door: Lang[III], 132-140.
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God heeft voldaan door volkomen aan de wil van God onderworpen te zijn. In dit
kader klaagt de auteur herhaaldelijk over de onaandoenlijkheid en de hardheid van 's
mensen hart. Uit Christus' dood en lijden vloeit de verlossing van de zonde en van de
straf daarop voort. De vruchten van Zijn rechtvaardigheid en gehoorzaamheid zijn de
gunst van God en de eeuwige zaligheid.
Het middel waardoor een mens hulp vindt, is het ware geloof in Christus. Dit geloof
is de persoonlijk gerichte heilszekerheid, waarbij behalve het verstand de wil is betrokken. In de gelovige kan de zekerheid gepaard gaan met twijfel. God gebiedt ieder
mens te geloven. Het geloof is een gave Gods door het werk van Zijn Geest via de
prediking van Zijn Woord. Scherp stelt Baynes zich op tegen onkunde en tegen alle
goedpraten van het niet naar de kerk gaan.
Het derde onderdeel gaat over de wijze waarop de verlosten moeten leven.
De weldaden van Christus zijn alleen het deel van hen die waarlijk geloven, niet van
hen die een dood geloof hebben. Er zijn veel soorten dood geloof:
Sommige zijn blinde verwaentheden/ die aerdich geconterfeyt zijn; sommighe zijn historiale overtuyginghen
aengaende de waerheydt van d'Artijckelen der Religie/ sonder eenich bysonder vertrouwen: sommige zijn
verlichtinghen in de poincten des Evangeliums^.

Men moet zijn geloof beproeven. Wie dit nooit doet, geeft er blijk van geen waar
geloof te bezitten.
Het ware geloof wordt gekend aan de vruchten en in het bijzonder aan de bekering. Is
de bekering als vrucht van het geloof de eigenlijke bekering, toch kent Baynes ook een
bekering vóór het geloof: de wettische bekering. De eigenlijke bekering is een droefheid om de zonde die God vertoornt, voortkomende uit de liefde Gods. Zij behoort
niet tot het wezen van het geloof, maar dient tot verzekering van de consciëntie. Hierbij dient wel te worden bedacht dat de mate van de droefheid kan verschillen.
Baynes omschrijft de bekering als de verandering van het hart die een verbeterd leven
voortbrengt. Hij onderscheidt drie veranderingen: 1. in de eerste bekering voorafgaande aan het geloof; 2. in de heiligmaking; 3. van de uiterlijke wandel. Er zijn er niet
velen die de ware bekering kennen. De verandering van de ware bekering komt voornamelijk voort uit het persoonlijk gevoelen van de genade Gods in Christus. De auteur
klaagt over geestelijke zorgeloosheid.
In de Heilige Schrift wordt de verandering van de ware bekering een nieuwe creatuur
of schepping genoemd. Deze nieuwe creatuur bestaat in een goddelijke natuur, die
God in de mens schept. Hierbij gaat God op verschillende wijzen te werk. De een
bekeert Hij in één keer, een ander geleidelijk. De smart in de wedergeboorte is ook
bij iedereen niet gelijk. Sommigen beseffen terstond dat de bekering in hen begint,
anderen niet.
De tekenen van de nieuwe creatuur zijn: 1. kennis van de Vader; 2. liefde tot de heiligen; 3. strijd tegen de overblijvende verdorvenheid; 4. nieuwe begeerten, werken en
woorden, welke laatste bestaan in de tale Kanaans.
De ware bekering komt tot uitdrukking in het pogen zich in woorden en daden van alle
kwaad te onthouden en zich in het goede te oefenen. De bekering geschiedt niet volmaakt, maar men moet wel naar de volmaaktheid staan. Dit laatste gebeurt als de

1.
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middelen die God daartoe heeft gegeven, naarstig worden gebruikt. Allerlei uitvluchten hiertegen worden bestreden en ontzenuwd.
Het vierde onderdeel handelt over de middelen van het leven der heiligmaking.
De openbare middelen zijn het gehoor des Woords, het gebruik der sacramenten en
het gezamenlijk bidden.
Bij de behandeling van de Doop richt Baynes zich scherp tegen een uitwendige Doopen verbondsopvatting. Van hieruit spoort hij ten zeerste aan om te komen tot geloof.
Op de vraag wie de sacramenten recht gebruiken, wordt ten antwoord gegeven: diegenen die daardoor dagelijks in het geloof en in de nieuwheid des levens worden gesterkt. Deze weldaad ontvangen door het Avondmaal alleen zij die met kennis, geloof,
bekering en liefde komen. Men heeft er daarom op toe te zien dat men voorbereid
komt.
De bijzondere middelen zijn:
Lesen/ ende bidden/ alleene/ ende met andere; onse huysgesinnen te onderwijsen/ op goede dinghen te
dencken/ malcanderen te vermanen/ ende te vertroosten/ ende te waken over onse eyghen weghen/ volgens
het woort.1.

Steeds wekt de schrijver op om de genoemde zaken in praktijk te brengen, daarbij
wetend dat een mens dat van zichzelf niet kan en aansporend om te zien naar Hem
Die klaar staat dat in een mens tot stand te brengen.
2.3. Verwerking
De theologie van 2 is zowel voor wat de eraan ten grondslag liggende catechismus
betreft als voor wat Baynes' uitwerking hiervan aangaat, onmiskenbaar calvinistisch.
Maar dan wel calvinistisch in een bepaalde zin, namelijk in antropologische zin. De
mens, de gelovige, Gods werkingen aan en in hem, zijn activiteit in de heiliging, zijn
belevingswereld vormen het leidend motief en principe. Is dit al in veel sterkere mate
dan bij de Heidelbergse Catechismus het geval met de in 2 voorkomende catechismus,
nog nadrukkelijker geldt dit van Baynes' uitwerking hiervan. Zo plaatst hij de behandeling van de bekering, waarmee het derde onderdeel van zijn boek bijna geheel is gevuld, in het kader van de persoonlijke heilsverzekering. Dit werk concentreert zich
zowel op de geestelijke ervaring van de gelovige als op de praktijk der godzaligheid,
waarin de middelen een belangrijke plaats innemen. Een ander kerngegeven van dit
geschrift is dat het doorlopend strijd voert met bestaande misvattingen en wantoestanden in de gemeenten, zoals valse rust, geestelijke zorgeloosheid, openbaar vertoon en geestelijke overdrijving, verachting van de middelen, onkunde en uitwendige
verbonds- en sacramentsopvatting. Hiermede hangt samen Baynes' veelvuldig spreken over "waar geloof" en "ware bekering", waarvan hij de kenmerken opsomt zodat
men zichzelf kan onderzoeken.
Bepalend voor Baynes' theologische opvattingen is de tegenstelling wet - evangelie, en
wel in heilsordelijk verband. Beide zijn het werk van de Heilige Geest. Hierin zijn ze
één. Het grote verschil bestaat echter daarin dat de wet de voorbereiding is van het
evangelie. De Heilige Geest doet met de wet niet anders dan een mens veroordelen,
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in de schuld brengen en doden, zodat deze een geschikt voorwerp wordt voor het
eigenlijke, namelijk de bediening van het evangelie. Bij dit laatste wordt aan de mens
het geloof geschonken waardoor deze deel krijgt aan Christus. Baynes maakt onderscheid tussen een wettische bekering en een bekering die uit het geloof voortkomt. De
eerstgenoemde duidt hij verscheidene keren aan met "eerste bekering".
De ware bekering bestaat als een nieuwe creatuur of schepping in een goddelijke
natuur, die God in een mens schept. In deze zin bedoelt de auteur het ook als hij het
erover heeft dat men de goddelijke natuur deelachtig moet worden. Dit is geen mystiek in de diepste zin des woords waarbij het onderscheid tussen Schepper en schepsel
wegvalt, maar heeft betrekking op het herstel van het beeld Gods in de mens.
Het geloof is een eis van God aan ieder mens. Baynes omschrijft het geloof als vertrouwen op Gods getrouwe belofte, waarmee hij de zekerheid in het geloof centraal
stelt. Bij het ware geloof vindt de persoonlijke toeëigening van het heil plaats.
In het geheel van de persoonlijke heilsweg wordt een essentiële plaats toegekend aan
de droefheid, de verslagenheid en de tranen om de zonde. Zij zijn de vruchten van de
werking der wet. Maar dat niet alleen: ook van de evangelische bekering vormen zij
een wezenlijk bestanddeel. In samenhang met het feit dat de auteur zijn uitgangspunt
in de geloofservaring neemt, beklemtoont hij keer op keer dat er verschil in mate en
in diepte van beleving is.
Een laatste basisgegeven van dit geschrift is de onafgebroken oproep tot geestelijke
en praktische werkzaamheid. Baynes leert de absolute doodsstaat van een mens van
nature. In de mens zijn geen geestelijke mogelijkheden aanwezig. Wat er aan geestelijk goed in de mens komt, is als werking van Gods Geest louter genadegave. Anderzijds is de mens, geschapen naar Gods beeld, ten volle verantwoordelijk. Op de meest
paradoxale wijze spreekt de auteur zijn lezers hierop aan.
Ter completering van het geheel moeten worden genoemd: de aanwezigheid van de
uitdrukking "tale Kanaans"1 en het vermelden van roken als zonde 2 . Zo nu en dan
richt het betoog zich tegen de leer van de Rooms-katholieke Kerk3.
Voor wat de stijl aangaat, wordt dit werk gekenmerkt door eenvoud. Veelzeggend is
het dat er slechts één citaat - aan de kantlijn - voorkomt, en wel van Bernardus4. Wat
de leesbaarheid voorts bevordert, is dat dit geschrift enorm veel vergelijkingen bevat.
Een enkele keer wordt de betogende toon doorbroken. Bij de beschrijving van de drie
vijanden van een mens: vlees, duivel en wereld, worden de eerste twee ingevoerd terwijl zij zich met vragen tot de mens richten5.
Enerzijds zal het geschrift er zelf enigermate debet aan zijn dat het in de Nederlanden
zo weinig ingang vond. Voor praktisch gebruik waren de uitweidingen van Baynes over
de antwoorden te uitvoerig. Anderzijds zijn de oorzaken in omstandigheden te zoeken
die geheel buiten het werk zelf stonden. In de eerste plaats was de aan dit geschrift
ten grondslag liggende catechismus in de Nederlanden niet bekend, laat staan inge-
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burgerd; om de tegenovergestelde reden waren verklaringen van de Heidelbergse Catechismus vaak een succes. In de tweede plaats was dit geschrift niet het enige van dit
genre dat in die tijd verscheen. Een ander voor gezinscatechese bestemd boek van
dezelfde opzet was het tweedelige Huys-boecxken (1619,1621) van W. Teellinck.
Baynes' werk hoort thuis in categorie A.
3.1. T. Brightman, Apocalypsis apocalypseos
Thomas Brightman aanschouwde in 1562 het levenslicht en studeerde in Cambridge,
waar hij in 1584 fellow werd. Hij koesterde puriteinse denkbeelden. Aan zijn vriendschap met J. Osborn was het te danken dat hij in 1592 predikant te Hawnes werd. In
1607 stierf hij onverwachts.
Twee jaar na de dood van Brightman verscheen zijn uitleg van Openbaring in het
Latijn te Frankfort 1 . Het geschrift sloeg goed aan 2 . In 1612 kwam een herdruk uit. In
de periode 1611-1644 verscheen het boek vijfmaal in het Engels. Vier van deze vijf
uitgaven zagen opvallenderwijs in de Nederlanden het licht. Tenslotte komt dit geschrift voor in de verzamelde werken van Brightman - Engelse tekst en editie - , 1644.
Het is de Brightman-onderzoekers 3 tot nu toe ontgaan dat er van dit werk ook een
Nederlandse vertaling uit 1621/1622 bestaat. Volgens Reesink moet tevens een Franse
editie in 1609 het licht hebben gezien 4 .
3.2. Een Grondighe ontdeckinghe [...] over de gantsche Openbaringe Iohannis des
Apostels
Brightman draagt zijn geschrift op aan de Gereformeerde Kerken van Groot-Brittannië, Duitsland en Frankrijk, die hij aanspreekt met "bruid van Christus". Hij schrijft
dat God niet alleen vroeger heeft gesproken door dromen en gezichten, maar dat Hij
dat nog steeds doet wanneer Hij Zijn dienstknechten verlicht. Brightman zelf heeft
van Godswege een bijzondere openbaring ontvangen, namelijk dat er spoedig een
zeer zware bezoeking over de gehele christelijke wereld zal komen en dat er brieven
in Openbaring zijn gericht aan die Gereformeerde Kerken aan wie hij deze verklaring
opdraagt, om ze voor die bezoeking te waarschuwen. Deze bezoeking volgt op grote
verachting van de godsdienst, bespotting van het Woord, grote zorgeloosheid en eergierigheid van de herders, en het geheel ongebonden en slechte leven van alle mensen.
De schrijver zegt dat het meer dan tijd is alle onreinheid weg te werpen, die men zich
door veel te langdurige zorgeloosheid heeft vergaderd. Na de bezoeking zal een heerlijke tijd voor de bruidskerk aanbreken. Allereerst zal Rome ten val worden gebracht,
daarna zullen de Turken ten ondergaan en zal de bekering der Joden plaatsvinden.
De auteur geeft dit werk ook met het oog op de Rooms-katholieke Kerk uit. Hij wordt
hiertoe bewogen door mededogen met de velen in die Kerk die onwetend van de waar-
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heid, de antichrist nog als God aanbidden, en door toorn tegen de jezuïeten, van wie
hij F. Ribera met name noemt. Deze bestaan het commentaren op Openbaring te
schrijven, waarin zij willen aantonen dat de Paus de antichrist niet is.
Het geschrift zelf bestaat in een uitvoerige uitleg van Openbaring, geschoeid op een
historische leest. Brightman verdeelt dit Bijbelboek in drieën: a. hoofdstukken 1-3; b.
hoofdstukken 4-5; c. hoofdstukken 6-22.
In de hoofdstukken één tot en met drie staan de zeven brieven aan de gemeenten
centraal. Deze hebben behalve op de gemeenten aan wie ze zijn gericht, betrekking op
achtereenvolgende perioden uit de kerkgeschiedenis vanaf Christus tot op de tijd van
Brightman:
Efeze: apostelen - Constantijn
Smyrna: Constantijn - Gratianus, 382
Pergamus: Gratianus - 1300
Thyatire: 1300 -1520
Sardis: Lutherse Kerk in Duitsland
Filadelfia: Gereformeerde Kerken van Zwitserland, Genève, Frankrijk, Holland en Schotland
Laodicea: Kerk van Engeland.
Zoals de gemeenten in ligging paarsgewijze corresponderen, zo komen de door hen
betekenende perioden overeen: Thyatire - Pergamus, Sardis - Smyrna, Filadelfia Efeze. Laodicea staat geheel op zichzelf. Enerzijds is dit uiting van de hoop dat er
voor de Engelse Kerk een bijzondere bestemming is weggelegd, anderzijds keert de
auteur zich zeer uitvoerig en levendig tegen alles wat deze Kerk onderscheidt van de
continentale Gereformeerde Kerken. De Engelse Kerk moet komen tot een volkomen
reformatie. De kerkregering, de ambten alsmede met name de geestelijken, de kerkelijke ceremoniën en de plaats die de beneficiën innemen, vormen het doelwit van zijn
kritiek. De rol die gunst en geld spelen bij het verkrijgen van kerkelijke posten en
inkomsten en het feit dat er van tucht weinig of geen sprake is, alsmede de omstandigheid dat de tucht niet in handen van de plaatselijke predikanten ligt, zijn voor hem
onaanvaardbaar.
In de hoofdstukken vier en vijf wordt een beschrijving van de staat der ware kerk van
alle eeuwen en plaatsen gegeven.
In het derde onderdeel, beginnend bij hoofdstuk zes, vinden de gang en de gebeurtenissen van de kerkgeschiedenis hun plaats. Er zijn drie reeksen van zeven. Het eerste
lid van een nieuwe reeks valt samen met het laatste lid van de vorige reeks. Eerst
komen de zeven zegelen. Zij hebben betrekking op de periode van 97 na Christus tot
en met Constantijn.
In hoofdstuk acht begint de reeks van de zeven bazuinen, die de tijd van Constantijn
tot en met koningin Elizabeth van Engeland beslaan. De vliegende engel (8:13) ziet op
paus Gregorius de Grote. De nedervallende ster (9:1) is zowel Mohammed als paus
Bonifatius III. De sprinkhanen hebben in het oosten betrekking op de Saracenen en
in het westen op de monniken. In hoofdstuk twaalf zien zowel het kind dat wordt
gebaard als Michael op Constantijn. De twee beesten uit hoofdstuk dertien zien respectievelijk op de geestelijke en de wereldlijke macht van het pausschap. De twee
hoornen van het tweede beest vertegenwoordigen Pepijn en Karel de Grote. De drie
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engelen uit hoofdstuk veertien beginnen circa 1300 op te treden en zijn: J. Wyclif1, J.
Hus 2 en Luther. De graanoogst ziet op Duitsland in 1530. De wijnoogst heeft betrekking op Engeland: de eerste engel is T. Cromwell3 en de tweede is T. Cranmer4.
In hoofdstuk vijftien komt de reeks van de zeven fiolen, beginnende in 1560. De eerste
fiool dateert Brightman 1553, de tweede 1564, de derde 1581 en de vierde heeft betrekking op zijn eigen tijd. De laatste drie fiolen zien op de toekomst: de vijfde op de
verwoesting van Rome, de zesde op de terugkeer der Joden naar Jeruzalem en hun
bekering, de zevende op Armageddon. De hoer uit hoofdstuk zeventien is Rome vanaf
de tijd van Constantijn en het beest is de Paus.
De antichrist, zowel de Turken als de Paus, zal op twee fronten worden verslagen. In
het westen zullen de protestanten de Roomse antichrist ten onder brengen; dit zal of
in de gebieden van de Gereformeerde Kerken öf in Engeland plaatsvinden. In het
oosten zullen de Joden, nadat zij circa 1650 (val van Rome) in hun land zullen zijn
teruggekeerd, de draak ( = de Turken) vernietigen. In de periode 300-1300 is de draak
gebonden: het eerste duizendjarige rijk. Daarna is hij ontbonden. Hier begint het
tweede duizendjarige rijk. Met Gog worden de Turken bedoeld en met Magog de
Scythen. Door de overwinning van de Joden zal de Turkse heerschappij omstreeks
1690 een einde nemen. De opstanding aan het eind van hoofdstuk twintig duidt op de
wederoprichting van de Joodse natie. Na de overwinning op de vijanden zal er voor
Gods volk een ongestoord zalige staat op aarde zijn. Het nieuwe Jeruzalem zal dan op
aarde aanbreken. De hoofdstukken eenentwintig en tweeëntwintig hebben volgens
Brightman betrekking op de aarde. Tenslotte zal het nieuwe Jeruzalem worden opgetrokken van de aarde in de hemel.
3.3. Verwerking
In 3 geeft Brightman een historische uitleg van het laatste Bijbelboek. Voor zover
Openbaring betrekking heeft op het verleden, geeft hij in de gewone historie alsmede
in de kerkgeschiedenis aan op welke personen en zaken de gegevens van Openbaring
slaan. Vanuit deze historische opvatting van het laatste Bijbelboek weet hij allerlei
zaken van de toekomst aan te kondigen: een grote bezoeking; een heerlijke tijd voor
de kerk op aarde; de val van Rome; de ondergang van de antichrist, die in het westen
de Paus en in het oosten de Turken is; de bekering der Joden en hun terugkeer naar
het land der belofte.
De uitleg wordt voor een belangrijk deel bepaald door Brightmans bestrijding van de
jezuïtische commentaren op Openbaring, waarin wordt gesteld dat de Paus de antichrist niet kan zijn. Dit geschrift getuigt van een felle antipapistische gezindheid.
Brightmans eigen positie wordt duidelijk als hij over de Calvinistische Kerken opmerkt:

1.
2.
3.
4.

Z.v.h.: Workman.
Z.v.h.: Vischer.
Z.v.h.: C. Firth.
Z.v.h.: Ridley.
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Nu/ belanghende de waerheydt der Leere/ waer is zy zuyverder ende meer ongheschent/ selfs inde gantsche
Weerelt. [...] Zy en houdt oock niet alleenlyck de Leere der Godtzalicheydt vry van verdervinghe/ maer sy
levert oock over in schrift/ ende oeffeninghe in Pracktijcke/ die ernstighe maniere van regieringhe/ waer
door de Menschen deelachtich der Zaligheyt ghemaect worden. 1.

De calvinistische leer is ook de bron waaruit het in dit werk steeds weerkerende begrippenpaar "uitverkorenen - verworpenen" opwelt.
Brightman is echter meer dan calvinist alleen, hij is puritein. Zijn verklaring van
Openbaring is uiting van niet slechts zijn geloof, maar ook zijn beleving dat de Heilige Geest de gelovige op onmiddellijke wijze verlicht en openbaringen schenkt. Dit is
niet alleen in het verleden gebeurd door middel van dromen en gezichten, maar vindt
nog steeds plaats. Aldus verantwoordt de auteur zich in zijn opdracht over het schrijven van dit werk. Ook in het geschrift zelf laat hij blijken dat hij zich geleid weet door
de Heilige Geest 2 .
De houding van Brightman ten opzichte van de zichtbare Kerk(en) is kritisch. Vooral
zijn eigen Kerk, de Anglicaanse Kerk, moet het ontgelden. Hij ziet haar afgeschaduwd
als de gemeente van Laodicea. Het kenmerk van beide is de lauwheid. Van de Engelse
Kerk heet het:
Sy en is niet koudt/ overmidts dat zy belijdt/ de ghesonde/ zuyvere/ ende oprechte Leere der Saligheydt [...]
Maer heet en is zy niet/ als welkers uyterlycke regieringhe/ alsnoch ten meestendeele Antechristelyck ende
Roomsen is. In de graden van Kerckelijcke lieden; inde verkiesinghen ende ordinantien/ ende de gantsche
bedieninghe der Kerckelycke Censuren A

Hoewel hij zich fel tegen de nog overgebleven verdorvenheden in zijn Kerk keert, wil
Brightman anderzijds niets weten van afscheiding. Christus Zelf is nog in deze Kerk
aanwezig in Woord en sacrament. Wil men dan heiliger zijn dan Hij? De opdracht in
deze situatie is tot een volkomen reformatie te komen4. Deze reformatie moet worden
voltrokken naar het voorbeeld van de eerste christelijke kerk5. Zijn de andere Gereformeerde Kerken meer gereformeerd dan de Engelse, toch is er ook op hen genoeg
aan te merken. Men vindt daar evenmin heiligheid des levens6.
Voorts is er de puriteinse kijk op de verhouding Kerk - Staat7.
Een karakteristieke puriteinse trek van dit werk is tenslotte de belangstelling voor de
Joden. Diverse stukken uit de laatste hoofdstukken van Openbarig, zoals de zesde
fiool in hoofdstuk zestien, caput negentien en de opstanding aan het eind van hoofdstuk twintig, worden in samenhang met een identieke uitleg van Daniël beschouwd als
slaande op de Joden en de Joodse natie.
Brightman onderscheidt een eerste en een tweede roeping of opstanding der Joden8.
De eerste opstanding zal plaatsvinden direct na de ondergang van Rome, die door
Brightman circa 1650 wordt verwacht. Rome houdt immers de bekering der Joden
tegen 9 . Als de belemmering van Rome is weggenomen, zullen de Joden in beginsel tot

1. 62r.b.
2. 51r.a.
3. 74v.b.
4. 94r.a.
5. 27r.a.
6. II, 34v.
7. 233r.
8. II,55r.,22v.
9. II, 21r.a.
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het geloof in Christus worden bekeerd en naar het oude land der belofte en naar
Jeruzalem terugkeren. Dit is de zesde fiool.
De tweede opstanding zal plaatsvinden na de ondergang van zowel de Paus in het
westen als de Turken in het oosten, die beide de antichrist vormen. De Joodse natie
zal weer worden opgericht en de Joden zullen geheel tot Christus worden bekeerd. Dit
is de zevende fiool.
Ondanks talloze verwijzingen naar andere - vaak oude - geschriften, is het betoog
helder en doorzichtig. Dat men het grote verband vaak kwijtraakt, komt door de uitgebreidheid van de uitleg en door de excursen die worden gemaakt.
Gezien de weinige piëtistische elementen vindt 3 zijn plaats in categorie D.
4.1. J. Brinsley, The true watch
Van John Brinsley is niet veel bekend. Na zijn studie te Cambridge in de tachtiger
jaren bediende hij het Woord en hield hij school te Ashby-de-la-Zouch. Zijn non-conformistisch standpunt was er debet aan dat hij beide posten in 1619 of 1620 moest
opgeven. Daarna werd hij lecturer te Londen. Hij was getrouwd met een zuster van
Hall. Bijna al zijn geschriften zijn onderwijskundig van aard.
Het enige theologische, stichtelijke traktaat van Brinsley is The true watch, dat een
zeer gecompliceerde wordings- en uitgavegeschiedenis heeft. In 1606 zag het eerste
deel het licht, in 1607 het tweede, terwijl in 1622 het derde deel verscheen, in 1624
gevolgd door het vierde deel. Er verschenen vijf edities van het eerste deel, twee drukken van het tweede deel en negen edities van de combinatie van beide delen. Ook het
derde deel beleefde een heruitgave 1 . De enige taal waarin dit boek werd vertaald, is
het Nederlands. Deze vertaling kwam in 1620 uit.
4.2. De ware wacht ende Regel des levens
Brinsley maakt in de dedicatie duidelijk dat hij dit werk aan Henry, graaf van Huntingdon opdraagt uit dankbaarheid voor de door deze bewezen weldaden. Hij vraagt hem
één uur per week dit boekje te lezen en te gebruiken als een spiegel waarin zijn zonden
openbaar komen en als een kaart om daarnaar zijn levensgang te richten.
In de voorrede aan de christelijke lezer schrijft Brinsley dat hij dit werk heeft gemaakt
met het oog op hen in de christelijke gemeenten die niet in een goede staat of stand
leven. Hierbij heeft hij gebruik gemaakt van geschriften van diverse godgeleerden,
maar inzonderheid van twee, namelijk een traktaat van R. Greenham 2 over de troost
voor een bedrukte consciëntie 3 en Perkins' werkje over de boetvaardigheid 4 . In zijn
voornemen dit werk te schrijven is Brinsley versterkt door twee zaken. Enerzijds
merkte hij hoe de godzalige predikanten alle mensen bij alle gelegenheden opriepen
tot boetvaardigheid, zelfonderzoek en bekering tot de Heere. Anderzijds was er het
verwijt van roomse zijde dat de protestantse godsdienst een zaak van vleselijke vrijheid was, terwijl de roomse religie er een van heiligheid was.
1.
2.
3.
4.

STC, 3775-3788, B 4733.
Z.v.h.: Emerson, 144-148.
STC, 12319.
D.st., 285-287.
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Brinsley richt zich allereerst tot hen die zich in het diensthuis van de Rooms-katholieke Kerk bevinden met de oproep het antichristelijke daarvan in te zien en die te verlaten. Vervolgens waarschuwt hij allen die de gemeenschap met de Kerk hebben opgezegd uit onvrede met bestaande dwalingen en wantoestanden. Wegens de innerlijke
gemeenschap hen "broeders" noemende, spoort hij hen aan terug te komen van het
pad van hun dwalingen en weder te keren tot de gemeenschap der Kerk. De godzaligen in de Kerk roept hij op zich te benaarstigen met meer beleid de weg des levens te
bewandelen en te leren allermeest hen lief te hebben die hierop het heiligst wandelen.
Alle onenigheden zulen dan verdwijnen. Ook de lezer van dit geschrift krijgt de raad
er één uur per week in te lezen.
In een volgend stukje toont Brinsley de noodzaak van zelfonderzoek in zeven punten
aan. Daarop volgen een gebed voor zelfonderzoek en een overdenking, bestaande in
een serie Bijbelteksten.
De eigenlijke inhoud van het geschrift zet in met de stelling dat men vóór alle andere
zaken moet staan naar de zekerheid van Gods gunst. Het middel tot deze zekerheid is
het zelfonderzoek naar boetvaardigheid en geloof. Daar deze laatste deels door de
wet en deels door het evangelie zijn teweeggebracht, moet men zich aan de hand van
zowel de Tien Geboden als de Twaalf Artikelen onderzoeken. Dit onderzoek naar de
wedergeboorte richt zich op alle onderdelen van de mens: verstand, memorie, wil,
gemoed, consciëntie en lichaam.
Het zelfonderzoek vinde plaats als voorbereiding op de sabbat, op de ontvangst van
de sacramenten, op het vasten, alsmede ten tijde van een zware bezoeking en vooral
bij het naderen van de dood. De geschikte plaats voor het zelfonderzoek is daar waar
men het meest is afgezonderd. Om dit onderzoek te stimuleren wijst Brinsley op: 1. de
ellende waarin iedere zonde de mens brengt; 2. het feit dat de zonden door de omstandigheden waaronder zij worden bedreven, erger worden; 3. de zegen Gods die op een
heilige wandel volgt.
Nadat er nog enige regels voor het zelfonderzoek zijn gegeven, volgt de spiegel der
wet. Per gebod wordt gedetailleerd stilgestaan bij de dingen die men moet nakomen
en de zaken waar men zich voor heeft te wachten.
In het kader van het vierde gebod worden de plichten onderscheiden in: vóór, tijdens
en na de diensten. Bij het vijfde gebod worden successievelijk de plichten aangewezen
van: 1. magistraten; 2. onderdanen; 3. bijzonder begaafden in uit- of inwendig opzicht;
4. dienaren van de Kerk; 5. kerkelijke gemeente jegens de herder; 6. mannen; 7. vrouwen; 8. ouders; 9. kinderen; 10. meesters; 11. dienstboden; 12. schoolmeesters; 13.
scholieren.
Na de Tien Geboden komen de Twaalf Artikelen als de spiegel van het evangelie.
Brinsley legt er de nadruk op dat de weldaden waarover het in de Twaalf Artikelen
gaat, de mens persoonlijk aangaan als Christus in hem is en dat het geloof uit de
werken moet blijken. De wijze waarop de onderdelen van de artikelen worden behandeld, is steeds dezelfde: eerst komt de geloofsinhoud, vervolgens de daaruit voortkomende troost en tenslotte de zekerheid die spruit uit het persoonlijk gevoelen en ervaren van de geloofs- en troostinhoud. Het geheel is geconcentreerd op het persoonlijk
geloofsleven. Ter verdere aansporing tot zelfonderzoek sluit dit gedeelte met de aanwijzing van twaalf profijtelijkheden van zelfonderzoek.
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Tot slot geeft Brinsley antwoord op zestien vragen die verband houden met het voorgaande. Kort samengevat komen de antwoorden op het volgende neer: 1. zonder gevoel van zonde en van geestelijke armoede is er geen gezonde hoop op de zaligheid;
2. evenzo is het met iemand die volhardt in de zonde; 3. alleen zij die zich beijveren
heilig te leven, mogen zijn getroost met de gedachte dat God hen zal verhoren; 4.
kinderen Gods vervallen in de genade doordat: a. zij, zich metende met andere mensen, zich inbeelden dat hun staat goed genoeg is; b. zij de middelen verzuimen; c. zij
een grote zonde hebben begaan of er nog in leven zonder boetvaardigheid; 5. de leer
van de onveranderlijkheid Gods in Zijn liefde mag geen voorwendsel zijn voor het
minder nauw nemen met de heiligheid des levens; 6. door zelfbeproeving, belijdenis
der particuliere zonden, bede om vergeving en zelfopoffering aan God kan men het
gevoel van Gods gunst wederkrijgen en de wegneming of heiliging van Zijn oordelen
ontvangen; 7. van Gods gunst mag men zijn verzekerd als men tracht als een gehoorzaam kind al de geboden des Heeren te doen; 8. velen geraken nooit tot de zekerheid
van Gods gunst, of omdat zij zich er niet op toeleggen die te verkrijgen, of omdat zij
menen dat het onmogelijk is die te bereiken, of omdat zij zich tevreden stellen met een
algemene hoop; 9. een oprecht christen kan de zekerheid missen in geval van melancholie, in geval van geestelijke verlating en aanvechting, en - wat het meest voorkomt
- wanneer men meer ziet naar zichzelf dan naar Christus; 10. het beste middel om te
komen tot de sterke zekerheid van Gods gunst is de dagelijkse praktijk van de beproeving van eigen geestelijke staat, maar dan zo dat men van eigen onvolmaaktheid afziet
naar de volmaaktheid van Christus; 11. ook de sacramenten zijn middelen tot vermeerdering van de zekerheid; men moet bezig zijn met zijn eigen Doop; 12. ter voorbereiding op het Avondmaal bedenke men: a. de noodzaak van de voorbereiding; b.
dat men ongeveinsd behoort te begeren naar al de geboden Gods gedurende het hele
leven te wandelen; c. de betekenis van de tekenen en de handelingen; d. dat men
hongerig en dorstig moet zijn om te komen; 13. tijdens de bediening van het Avondmaal trachte men zijn hart te brengen tot een inwendig gevoelen van de uitwendige
handelingen; 14. zelfonderzoek naar de door het Avondmaal gewerkte vermeerdering
van blijdschap en troost is het werk dat na de bediening moet plaatsvinden; 15. er zijn
acht bijzondere middelen om de mens tegen de zonde te behoeden; 16. er zijn vijf
middelen om altijd een goede consciëntie te behouden.
4.3. Verwerking
Voor Brinsley is het belangrijkste voor een mens de zekerheid van Gods gunst. Het
middel om tot deze zekerheid te komen is zelfonderzoek, in verband waarmee hij een
spiegel der wet, aan de hand van de Tien Geboden, en een spiegel des evangelies, aan
de hand van de Twaalf Artikelen, geeft. Het gaat hem om de groei van het christelijk
leven, zowel uitwendig als inwendig. Hij geeft heel praktische en gespecificeerde
voorschriften voor de heiliging van het leven. Tevens richt hij zich op het innerlijk
geloofsleven, waarbij hij grote waarde toekent aan het gevoel en de beleving. Evenals
de heiligmaking vormen zij bronnen waaruit de zekerheid opkomt.
Brinsley legt er telkens de nadruk op dat de zekerheid ten diepste niet is gefundeerd
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in de mens, maar in Christus. Bij alle noodzakelijke zelfbeproeving zie men van eigen
onvolmaaktheid af naar de volkomenheid van Christus.
Er worden in dit werkje de namen van in het totaal drie theologen genoemd: N. Byfield1, Greenham en Perkins 2 . Deze drie puriteinen zijn volledig bepalend geweest
voor de inhoud ervan.
Het behoeft verder geen betoog dat 4 tot categorie A behoort.
5.1. E. Bunny, A booke of christian exercise, appertaining to resolution
Edmund Bunny werd in 1540 geboren en studeerde in Oxford. Zijn vader bestemde
hem voor de rechten, maar zelf koos hij de theologie, met als gevolg dat hij werd
onterfd. In 1565 werd hij fellow. Vijfjaar later stelde de aartsbisschop van York, E.
Grindal 3 , hem aan tot zijn hofprediker, tot onderdeken van York en tot predikant van
Bolton Percy. Als onderdeken trad hij negen jaar later terug. Hij gevoelde het als zijn
roeping als een reizend prediker stad en land af te gaan en overal het Woord te verkondigen. In 1619 overleed hij.
Zijn naam is niet zozeer verbonden aan zijn eigen geschriften als wel aan de door hem
geleverde bewerking van een andermans werk, namelijk Thefirst booke of the christian
exercise, appertayning to resolution van de jezuïet R. Parsons 4 . Een puritein die een
jezuïtisch geschrift bewerkte!
De geschiedenis van A booke of christian exercise, appertaining to resolution is echter
nog gecompliceerder en interessanter 5 . Aan het traktaat van Parsons ligt namelijk nog
weer een ander geschrift ten grondslag. Dit betreft het werk van de Spaanse jezuïet G.
Loarte dat in de Engelse vertaling van 1579 de titel The exercise of a christian life 6
draagt. Dit stichtelijke geschrift bevat een hoeveelheid materiaal dat is bestemd voor
meditaties en gebeden voor iedere dag van de week alsmede voor allerlei gelegenheden. Parsons vulde dit werk aan met eigen stichtelijk materiaal, waardoor het
drie- tot viermaal zo omvangrijk werd als eerst: Thefirst booke of the christian exercise,
appertayning to resolution, 15827.
In weerwil van het rooms-katholieke karakter van Parsons' boek kon Bunny zich zo
goed vinden in het geheel ervan als zijnde een ernstige aansporing het wereldse te
verlaten en het hemelse te betrachten, dat hij het met behulp van weglatingen, veranderingen en soms kritische aantekeningen in gereformeerde zin omwerkte en uitgaf8.
Op het punt van de godzaligheid des levens wist Bunny zich één met Parsons en hij
verheugde zich erover dat binnen het Rooms-katholicisme zulke boeken werden geschreven en gelezen. Zo verscheen in 1584 A booke of christian exercise, appertaining
to resolution.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

139.
3.
Z.v.h.: Collinson[II].
Z.v.h.: Parish.
Z.v. het volgende: WhitefI], 143-149; Hagedorn, 110-120.
STC, 16641.5.
STC, 19353.
Deze corrigerende methode van uitgeven was een gewoon verschijnsel in Engeland: White[I], 147.
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Bunny's omwerking van Parsons' geschrift genoot een zeer grote populariteit in Engeland. De bibliografieën vermelden van het werk 32 edities1.
De inhoud van A booke ofchristian exercise, appertaining to resolution miste zijn uitwerking niet. Allereerst was er de bekering van de toneelschrijver en losbol R. Greene. Deze meest sensationele bekering van die eeuw was het gevolg van het lezen van
Bunny's uitgave. In de tweede plaats was dit geschrift het middel waardoor R. Baxter2
op vijftienjarige leeftijd diepgaande en onuitwisbare indrukken en overtuigingen van
zonde ontving3.
Er is één editie in het Wels uit 1684 bekend4. Ook in de Nederlanden was de populariteit van de vertaling omgekeerd evenredig met die van het origineel in Engeland: het
bleef bij één uitgave in 1615.
Met het ene boek is niets aan de hand, met het andere alles. Zonder overdrijving kan
dit laatste van het hier behandelde geschrift worden gezegd. Wat is namelijk het
geval? Omstreeks 1611 benutte de Engelse koopman Emanuel Thomson, die lid was
van de in Stade zetelende Merchant Adventurers, tijdens een handelsverblijf in Danzig zijn ledige tijd met het overzetten van Bunny's geschrift uit het Engels in de Duitse
taal. Hij verschool zich achter de naam Emanuel Sonthom en gaf het werk een geheel
nieuwe titel mee: Güldenes Kleinot der Kinder Gottes, Frankfort 1612. Misschien heeft
O. Casmannus5 bemiddeld tussen de vertaler en de uitgever. In de Gereformeerde
Kerk van Duitsland bleef het bij deze ene uitgave.
Door een onbekende theoloog is dit geschrift in lutherse zin omgewerkt en van deze
bewerking zijn niet minder dan 43 drukken bekend. Bovendien werd het werk in het
Zweeds vertaald6. Om het verhaal nog ingewikkelder te maken: er verscheen ook een
Nederlandse vertaling met twee drukken onder de titel Het Gulden Kleynood der Kinderen Godes7. In feite zag Bunny's werk dus drie keer in het Nederlands het licht.
A booke ofchristian exercise mag - gezien de 81 drukken die bekend zijn - met recht
een van de meest invloedrijke puriteinse werken worden genoemd.
De ontstaans- en uitgavegeschiedenis van dit geschrift toont aan dat het Piëtisme zich
niet houdt aan confessionele grenzen. Bunny's boek begon als een Spaans jezuïtisch
geschrift, het werd een puriteins werk, vervolgens kwam het op het vasteland als een
gereformeerd geschrift op de markt en het eindigde als een luthers succesboek.
5.2. De Bekeeringhe
In het eerste hoofdstuk van het eerste deel wordt als doel van 5 aangegeven:
om te leeren een Christen in naem/ hoe hy mach werden een oprecht Christen in der daedt/ ten alderweynichsten in de bekeeringe des hertens tot GodtA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

STC, 19355-19360.7,19363-19367,19368.5-19370,19372-19375,19376.5,19379.
Z.v.h.: Keeble.
Watkins, 123-126.
STC, B 5473a.
Z.v.h.: Mahnke[I]; [II].
Wallmann[II], 18-20; Höltgen. Voor het Zweedse translaat uit 1635 zie: Hellekant, 23-33.
FATY, 1733; Amst. 1642.
1.
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Hiertoe worden in het eerste deel allerlei redenen tot de bekering uiteengezet, terwijl
in het tweede deel de beletselen van de bekering uit de weg worden geruimd. De
auteur roept een ieder op tot het lezen van zijn geschrift, ook al heeft men er geen zin
in.
In hoofdstuk twee wordt de noodzakelijkheid van het overdenken van eigen geestelijke staat voor het voetlicht gebracht. Het nalaten van dit overdenken brengt bij velen
teweeg dat er geloofskennis wordt gevonden zonder beleving en gevoel.
Hoofdstuk drie toont het doel aan waartoe de mens is geschapen, namelijk het dienen
van God. Alle voornemen en arbeid die aan dit doel voorbijschieten, zijn verloren
moeite en ijdelheid. De mens mag slechts zoveel van het geschapene begeren als dienstig is tot de dienst Gods. Men onderzoeke zichzelf op deze punten. Wie zijn tijd en
leven besteedt aan het dienen van God is gelukzalig; wie dit niet doet, loopt regelrecht
het verderf tegemoet, tenzij hij zich tijdig bekeert. De auteur klaagt erover dat vele
naamdragende christenen tot de laatste categorie behoren. Hij roept op tot zelfonderzoek en tijdige bekering. Het hoofdstuk eindigt met een gebed.
Het dienen van God bestaat volgens het vierde hoofdstuk uit zowel het schuwen en het
tegenstaan van het kwade als het doen van het goede. De schrijver laat hier - wat hij
eerder in het geschrift ook reeds heeft gedaan - zien dat het vroeger veel beter was
dan nu. Heden ten dage zijn er veel naamchristenen. Ook nu volgt een oproep tot
zelfonderzoek.
In hoofdstuk vijf komt ter sprake dat men rekenschap van zijn leven voor God heeft
af te leggen. De schrijver wijst op de verschrikkingen waaronder God de wet heeft
afgekondigd, op de strenge straffen op overtreding van de wet, op de woorden en de
gelijkenissen van Christus. Er is tweeërlei oordeel: een particulier bij de dood en een
generaal op de oordeelsdag. Afschrikwekkend wordt het laatste in alle onderdelen
geschilderd. Er volgen een oproep tot zelfonderzoek en tot haastige bekering en een
klacht dat er weinigen zijn die het laatste oordeel in de zin van de verdoemenis zoeken
te voorkomen.
De auteur laat in hoofdstuk zes de rechtvaardigheid van het strenge oordeel Gods zien
gelet op het onverdraaglijk ongelijk dat God door iedere zonde wordt aangedaan. Dat
de zonde met een eeuwige straf wordt geboet, komt doordat Gods haat tegen het
kwade oneindig is en omdat Hij de oneindige Majesteit is. De vreselijkheid van het
oordeel Gods moet de mens afschrikken van de zonde en tijdig tot bekering brengen.
In het zevende hoofdstuk laat de schrijver de grootheid van de zonde zien in het licht
van de majesteit Gods en van de natuurlijke en geestelijke weldaden Gods, waarmee
tevens dan het strenge oordeel Gods wordt gerechtvaardigd. Dit hoofdstuk mondt uit
in een gebed waarin de ondankbaarheid wordt beleden en God om genade wordt
gevraagd om Hem tot eer te leven.
In hoofdstuk acht wordt gesteld dat de dag des doods ook voor de meest verharde
mens een dag vol verschrikkingen is. Er wordt hierbij gewezen op: 1. de smarten van
het sterven; 2. de scheiding van allen die dierbaar zijn en van alles wat lief is; 3. de
gedachte aan de toekomst zowel voor wat het lichaam als voor wat de ziel betreft. Het
gedeelte eindigt met de oproep tot bekering zonder uitstel.
In het negende hoofdstuk komen de straffen en de pijnen aan bod die de zondaar na
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dit leven wachten. Deze straffen zijn verschrikkelijk, pijnlijk en onverdraaglijk. De hel
wordt in alle weerzinwekkendheid getekend. Behalve de pijn van de straffen aan lichaam en ziel wordt daar ook de pijn gevonden van het verlies van het aangezicht en de
heerlijkheid van de Schepper, alsmede de worm der consciëntie. Het hoofdstuk sluit
met de ernstige aansporing zich nu en zonder uitstel te bekeren.
Hoofdstuk tien beschrijft de heerlijke en uitnemende beloning na dit leven voor hen
die God oprecht dienen. Zij bestaat in een hemels, eeuwig en zalig koninkrijk. De
zaligheid in de hemel betreft zowel de ziel als het lichaam. De zaligheid van de ziel is
ten diepste het aanschouwen van God. Vervolgens wordt uitgebreid stilgestaan bij de
vreugde in de hemel, waarop de auteur zijn lezers jaloers wil maken.
Het tweede deel gaat over de beletselen van de bekering.
Hoofdstuk één handelt over de door velen gekoesterde mening dat het leven van de
godzaligheid hard en moeilijk is. Al ware dit zo, dan had men nog - gelet op het gewicht van de zaak - over te gaan tot bekering. Het is echter niet zo. De genade Gods
heeft zo'n krachtige uitwerking in de ziel dat wat te voren zwaar was, licht wordt. De
oorzaken dat het juk van Christus zacht is, zijn: 1. Christus als Helper; 2. liefde tot
God; 3. bijzonder licht des verstands; 4. inwendige vertroosting; 5. gerustheid der
consciëntie; 6. zekerheid des vertrouwens; 7. geestelijke vrijheid; 8. vrede en gerustheid des gemoeds; 9. verwachting van de beloning hiernamaals. Het hoofdstuk eindigt
met een dringende oproep tot bekering, waarbij wordt gewaarschuwd voor grote tegenstand in het begin en waarbij een krachtige aanpak voor het begin wordt bepleit.
In het tweede hoofdstuk komen vervolging, kruis en verdrukking als tweede beletsel
naar voren. Vier dingen laat de auteur zien. Allereerst dat wie zalig zal worden, verdrukking en kruis heeft te verdragen. Ten bewijze hiervan dienen woorden en voorbeelden uit de Heilige Schrift. In de tweede plaats wordt uiteengezet met welk doel
God de Zijnen verdrukking geeft: 1. tot vermeerdering van de toekomende heerlijkheid; 2. tot aftrekking van de liefde der wereld; 3. tot medicijn om gebreken te genezen; 4. tot een voorbehoedmiddel tegen toekomende zonden; 5. tot voorkoming van
de toekomende straf; 6. tot beproeving; 7. tot het nodig hebben van Gods hulp en
verlossing; 8. tot betoning van Gods macht en liefde in de verlossing; 9. tot vermeerdering van de vreugde na de verlossing; 10. tot dankzegging aan God over de verlossing; 11. tot verkloeking in het dienen van God; 12. tot oefening van de christelijke
deugden; 13. tot vervolmaking van het geloof.
In de derde plaats worden de redenen tot troost in verdrukking beschreven. Behalve
de genoemde dertien zaken zijn ze: 1. verdrukking komt van God; 2. Hij legt niet meer
op dan men kan dragen; 3. in verdrukking wordt men de eer van Christus deelachtig;
4. verdrukking is een teken van verkiezing; 5. God is met de Zijnen in verdrukking.
Ten vierde wordt behandeld op welke wijze men tijdens de verdrukking dient te handelen: 1. zich verheugen of ten minste geduldig zijn; 2. tot God bidden; 3. kloekmoedig
zijn op grond van een vast vertrouwen in God; 4. zich voornemen standvastig te blijven.
Het laatste punt wordt zeer uitvoerig aan de hand van het Woord behandeld.
In hoofdstuk drie wordt als derde beletsel de liefde tot deze wereld besproken. Als
uitgangspunt wordt de gelijkenis van het zaad genomen. In de eerste plaats maakt de
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auteur met Prediker duidelijk dat al de dingen van deze wereld ijdelheid zijn. Als de
bijzondere ijdelheden van het leven noemt hij: 1. eergierigheid of grootsheid des levens; 2. gierigheid; 3. vleselijke genietingen. Tot de eergierigheid of grootsheid des
levens rekent hij: a. ijdele roem en glorie; b. lust en liefde tot wereldse hoogheid, eer
en waardigheid; c. het van adel zijn; d. wereldse wijsheid; e. lichamelijke schoonheid;
f. praal met mooie kleding. Ten tweede zijn de dingen van deze wereld bedrog, omdat
zij niet geven wat zij beloven. In de derde plaats zijn zij stekende doornen. In de vierde
plaats vertegenwoordigen zij ellende, bestaande in kortheid, ontevredenheid, geestelijke blindheid, oneindig veel verleidingen, lichtvaardigheid in het zondigen en dergelijke. Ten vijfde brengen zij de mens om door hem van het geestelijk leven te beroven.
In de zesde plaats gaat het om de vraag op welke wijze men de zaken van deze wereld
zonder schade voor zichzelf en tot voordeel van zichzelf kan gebruiken. Hiervoor zette
men zijn gedachten op de hemelse zaken en vergadere men zich een schat in de hemel.
Het vierde beletsel van de bekering bestaat volgens hoofdstuk vier in het terugvallen
op Gods barmhartigheid. Men mag echter Gods barmhartigheid niet losmaken van
Zijn rechtvaardigheid. Wie op de barmhartigheid Gods hoopt terwijl hij in de zonde
blijft voortleven, doet dit tevergeefs. Gods barmhartigheid is juist een reden voor bekering.
De auteur geeft aan de hand van vele voorbeelden uit de Schrift ter overdenking de
strengheid Gods in het straffen der zonden juist in het leven der Zijnen. Het vertrouwen op de barmhartigheid moet daarom altijd vergezeld gaan van de vrees voor Gods
gerechtigheid. De oprechte vreze des Heeren haat en laat het kwade en doet het
goede.
In het vijfde hoofdstuk is het uitstellen van de bekering het onderwerp. Het is een van
de allerergste en meest voorkomende listen van de satan. Door de bekering uit te
stellen denkt men dat deze later gemakkelijker zal zijn, terwijl het omgekeerde het
geval is. Uitstel is voorts de grofste ondankbaarheid jegens God als de Gever van alle
goed. De auteur ontzenuwt de kracht van het voorbeeld van de moordenaar aan het
kruis. Deze vormt een uitzondering. Bovendien zijn van 's mensen kant gezien sterfbedbekeringen twijfelachtige zaken. Als de Heere nu oproept tot bekering, stelle men
deze niet uit, want men weet niet of Hij nog een volgende keer zal roepen en of Hij
nog een andere keer zal verhoren.
In hoofdstuk zes worden nog drie andere beletselen van de bekering behandeld: traagheid, onachtzaamheid en verstoktheid van hart. Onder de onachtzaamheid worden de
heimelijke atheïsten behandeld. Zij spreken nog wel met hun mond over God, maar
verloochenen Hem metterdaad. Alles kan er bij hen mee door. De schrijver klaagt
erover dat atheïsme in deze zin een veel voorkomend kwaad is.
Verstoktheid van hart is een bijna ongeneeslijke ziekte en is de deur die toegang geeft
tot de verwerping. God eist een gebroken en nederig hart.
Aan het eind van het eerste boek gekomen, geeft de auteur als zijn voornemen te
kennen in twee volgende boeken het rechte beginsel van en de volharding in de bekering te behandelen1. Het werk eindigt met een dringende oproep tot bekering zonder
uitstel.

1.

Zover is het echter nooit gekomen: Hagedorn, 111.
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5.3. Verwerking
De Bekeeringhe is een piëtistisch geschrift van de eerste orde en is daarom onder categorie A te rangschikken. Heel het boek is erop gericht om van naamchristenen daadchristenen te maken, maar dan in die zin dat aan de uiterlijke bekering de bekering
van het hart ten grondslag ligt. In feite is het één dringende en ernstige oproep de
zonden te haten en te laten en in alle heiligheid en godzaligheid des levens tot eer van
de Heere te handelen en te wandelen. De oproep tot bekering gaat gepaard met een
waarschuwing voor uitstel. Men bekere zich tijdig en dat is heden.
De weg tot de bekering is gelegen in de overdenking of meditatie. In belangrijke mate
gaat deze over eigen geestelijke staat, waarvoor zelfonderzoek een onmisbare voorwaarde is.
In samenhang met het veelvuldig gebruik van het woord "naamchristenen" keren twee
zaken steeds in dit geschrift weer. Allereerst het uitgangspunt van de schrijver dat er
weinig echte christenen zijn. Het zijn er weinigen die zalig worden. In de tweede
plaats klaagt de auteur erover dat het vroeger beter was dan nu. Er was toen veel meer
geloof en godzaligheid dan heden.
Bunny's werk is doortrokken van de loodzware ernst van het komende eindgericht en
van de eeuwigheid. Men moet zijn aardse bestaan laten bepalen door zijn bestemming
in de eeuwigheid na de dood. Tijdens het leven moeten de ogen voortdurend zijn
gevestigd op het goddelijke gericht op de jongste dag. Uitvoerig wordt de strengheid
van de straffen Gods op de zonde door de schrijver gerechtvaardigd. De verschrikkingen van de hel en de vreugden van de hemel worden aangrijpend getekend.
Aan het eind van het boek worden de heimelijke atheïsten beschreven. Met woorden
belijden zij dat er een God is, maar met daden bewijzen zij het tegengestelde. Zij zijn
het ook die beweren dat de verschillen tussen de religies van niet veel belang zijn of
dat die verschillen uitsluitend geleerden aangaan. Zij voegen zich voorts geheel naar
elke uiterlijke omstandigheid.
Iets wat in dit geschrift herhaaldelijk naar voren komt, is het onderscheid tussen de
verwerving en de toepassing van de zaligheid door Christus. De eerste is algemeen en
geldt alle mensen, de tweede is bijzonder en heeft slechts betrekking op de uitverkorenen. Christus heeft ook de zielen der onwedergeborenen duur gekocht1, maar
alhoewel hy 'trantsoen gheworden is in't generael voor allen/ nochtans hy en heeft de weldaedt daer van niet
allen medeghedeelt/ maer den sodanigen alleen/ op wekken het sijne Godtlijcke majesteyt ghelieft heeft die
te besteden.^.

Het meest bijzondere van 5 is dat het - ondanks en na Bunny's omwerking - nog een
sterk rooms-katholiek karakter vertoont. Er wordt gesproken over "vasten"3 en "kastijding van het lichaam"4, over "bidden tot de heiligen"5. Elders wordt op rooms-katholieke wijze over de werking van de sacramenten gehandeld, terwijl ervan wordt
uitgegaan dat er meer dan twee zijn6. Nog opvallender komt het oorspronkelijke kli-

1.
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5.
6.

40.
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maat uit in het spreken - het gehele werk door - over "goede werken" en "een deugdzaam leven" en over - vaak gekoppeld aan de goede werken - "beloning"1. Voorts
wordt gesteld dat de goede mens door het wederstaan van de zonde dagelijks toeneemt in de genade bij God2, terwijl de schrijver op een andere plaats uitgebreid
beschrijft dat men de genade van God kan verliezen3.
Het is verwonderlijk dat er zoveel rooms-katholieke karakteristica door de gereformeerde beugel van Bunny konden. En niet alleen van Bunny, maar ook - gezien het
aantal uitgaven - van tienduizenden protestanten in Engeland. Blijkbaar was hun verwantschap met de devotie van dit geschrift zo groot dat zij de dogmatisch bedenkelijke zaken door de vingers zagen.
Hier en daar plaatst Bunny aan de kantlijn kritische opmerkingen over de tekst. Soms
betreffen deze typisch rooms-katholieke inzichten, soms ook andere zaken. Wanneer
het heet:
de verborgen oordelen van Gods eewige verkiesinge die daer onseker zijn voor ons,

corrigeert Bunny dit met:
Roepinge ende rechtveerdichmakinghe zijn seer clare ende gewisse tekenen daer vanA

Als de auteur een voorbeeld uit het tweede boek der Makkabeeën geeft, reageert
Bunny met:
Welc boec is niet een deel der Canonijcksche schrift: nochtans dit exempel can even wel waer zijn/ vermits
sodanige stantvasticheyt is dickwils in den kinderen Godts ghevonden A

Voorts staat hij kritisch tegenover de meermalen voorkomende stelling dat na de zondeval in de hemel de mens in de plaats van engelen is geschapen6, alsmede tegenover
de visie dat de gezaligden in de hemel het genot hebben van het aanschouwen van hun
bloedverwanten7.
Het geheel van dit boek is aantrekkelijk om te lezen. Er is een bonte mengeling van
stijlvormen. De gebruikelijke wij-vorm wordt vaak doorbroken door de ik-vorm. Kunnen er enkele directe Godsaanspraken worden gesignaleerd8, het aantal directe aanspraken tot de lezer(s) is legio: weerde broeder, lieve broeder, Christen mensch, lieve
Christen, weerde vrient, beminde heser, weerde broeders. Tweemaal wordt een hoofdstuk geëindigd met een gebed 9 en één keer komt tussendoor in de tekst een alleenspraak van wroeging voor10. De schrijver verduidelijkt zijn bedoeling vaak met beelden en vergelijkingen.
De veel voorkomende vormen van de werkwoorden "spreken" en "zeggen" wijzen op
een preek-achtergrond van de tekst of althans der desbetreffende gedeelten van de
tekst.
In 5 wordt geregeld geciteerd uit en verwezen naar kerkvaders, terwijl in geval van
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een Bijbelcitaat heel vaak de Latijnse tekst van de Vulgaat aan de vertaling voorafgaat.
Behalve de inhoud zal de stijl het zijne hebben bijgedragen tot de populariteit in Engeland. Dat het werk in de Nederlanden geen noemenswaardige ingang heeft gevonden, zal ongetwijfeld voornamelijk zijn veroorzaakt door de behouden rooms-katholieke trekken, die zeker in de tijd waarin de remonstrantse twisten al op hun hoogst
waren, door de Nederlandse piëtisten niet over het hoofd konden worden gezien.
6.1. N. Byfield, The paterne of wholsome words
Nicholas Byfield werd in 1579 als zoon van de predikant R. Byfield geboren. Na zijn
studie te Oxford werd hij lecturer in Chester. In 1615 nam hij de ambtsbediening te
Isleworth op zich, waar hij op 8-9-1622 overleed. In de geschiedenis is hij met name
door zijn puriteinse opvattingen over de sabbat bekend geworden.
The paterne of wholsome words is een van Byfields meest succesvolle geschriften. In
Engeland kwamen er zeven edities van de pers, de eerste in 16181. De Nederlandse
vertaling uit 1619 beleefde twee herdrukken 2 .
6.2. Een formvlier der ghezonde woorden
De opzet van dit traktaat is: 1. uit de Heilige Schrift die waarheden te halen die voor
de zaligheid noodzakelijk zijn om te geloven; 2. deze waarheden concreet aan te tonen
met schriftuurlijke bewijsplaatsen; 3. de nuttigheden van deze fundamentele waarheden aan te wijzen. Iets is een fundamentele waarheid ofwel beginsel als het aan drie
voorwaarden voldoet: 1. het wordt met zoveel woorden uitdrukkelijk in de Schrift
geleerd; 2. het is van den beginne geweest en in alle tijden geloofd; 3. het is onmisbaar
om te worden geloofd.
De beginselen die nu door Byfield worden behandeld, betreffen achtereenvolgens:
Heilige Schrift, God, schepping, Gods voorzienigheid, staat der onnozelheid van de
mens, 's mensen zondeval, zonde, straf op de zonde, staat der genade, Christus, Christus' mensheid, Christus als Middelaar, Christus' profetisch ambt, Christus' priesterlijk
ambt, verzoening van de zonde, Christus' voorbede, Christus' koninklijk ambt, kerk,
rechtvaardigmaking, heiligmaking, opstanding, laatste oordeel en heerlijkheid van de
hemel.
Aangaande de Heilige Schrift zijn er twee beginselen: 1. zij is het ware Woord van
God; 2. zij is volmaakt. Er zijn vier beginselen omtrent God: 1. er is één God; 2. Hij is
heerlijk in Zijn natuur; 3. Hij is drie in personen; 4. Hij is één in wezen. Het leerstuk
van de schepping kent vijf beginselen: 1. de wereld heeft een begin; 2. zij is door God
geschapen; 3. alles is uit niets gemaakt; 4. God heeft alles door Zijn Woord alleen
gemaakt; 5. alle dingen waren bij de schepping goed. Er zijn zeven beginselen die met
Gods voorzienigheid hebben te maken: 1. God weet altijd alle dingen; 2. God onderhoudt en regeert de wereld; 3. de voorzienigheid betreft alle dingen; 4. God zorgt het
meest voor de mens; 5. het goed of het kwaad dat een mens overkomt, gaat niet buiten
de voorzienigheid om; 6. God doet in de hemel en op de aarde al wat Hem behaagt;
1.
2.

STC, 4226-4231, B 6389.
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7. Gods heerschappij is eeuwig. Betreffende de eerste staat van de mens zijn er twee
beginselen: 1. God schiep de mens naar Zijn beeld; 2. dit beeld bestaat voornamelijk
uit kennis, heiligheid en gerechtigheid. De beginselen van de zondeval zijn: 1. Adam
en Eva zijn heel spoedig gevallen; 2. het verlies van de zaligheid is alleen aan hun eigen
zware zonde te wijten; 3. door hun zonde zijn alle mensen bezoedeld en beroofd van
de heerlijkheid Gods. Er zijn vier beginselen omtrent de zonde: 1. alle mensen hebben
gezondigd; 2. 's mensen natuur is van de geboorte aan besmet met de zonde; 3. de
gehele natuur van de mens is besmet; 4. behalve de erfzonde heeft ieder mens veel
gruwelijke dadelijke zonden. Ten aanzien van de straf op de zonde luidt het beginsel
dat alle mensen in hun natuurlijke staat uiterst ellendig zijn.
De beginselen die betrekking hebben op de verkiezing, zijn: 1. God heeft een verkiezing gemaakt; 2. deze verkiezing vond plaats vóór de grondlegging van de wereld; 3.
niet alle mensen zijn uitverkoren; 4. de oorzaak van de verkiezing is de vrije genade
Gods; 5. Gods verkiezing is onveranderlijk. De goddelijke natuur van Christus kent
één beginsel: Hij is waarachtig God. De menselijke natuur van Christus heeft vier
beginselen: 1. Hij is waarachtig mens; 2. Hij is ontvangen van de Heilige Geest; 3. Hij
is uit een maagd geboren; 4. beide naturen zijn verenigd in één Persoon. Er zijn vijf
beginselen die op het middelaarschap van Christus zien: 1. er is maar één Middelaar;
2. de oorzaak van de zaligheid in Zijn bemiddeling is genade; 3. Zijn bemiddelen is
van het begin tot het einde der wereld; 4. zonder Zijn bemiddeling kan niemand zalig
worden; 5. door Hem is een nieuw verbond met God gemaakt. De volgende beginselen
hebben met het profetisch ambt van Christus te maken: 1. in Hem zijn alle schatten
van wijsheid en kennis; 2. Hij alleen openbaart de waarheid uit de boezem van de
Vader; 3. Hij heeft Zelf onder de mensen geleerd; 4. Hij heeft de ganse raad Gods
geopenbaard; 5. de kerkelijke ambten zijn met Zijn gezag bekleed; 6. de kracht van de
leer hangt van Hem af; 7. Zijn profetisch werk gaat alle naties aan.
Het priesterlijk ambt van Christus onderscheidt Byfield in: a. gehoorzaamheid; b. verzoening; c. voorbede. Omtrent de gehoorzaamheid zijn er vier beginselen: 1. Christus
is zonder zonde geweest; 2. Hij heeft de gehele wet van God volkomen volbracht; 3.
Hij heeft de wet plaatsvervangend volbracht; 4. Zijn gerechtigheid is eeuwigdurend.
De verzoening heeft als beginselen: 1. het lijden was naar het besluit van God; 2. het
lijden was plaatsvervangend; 3. door het lijden van Christus is God bevredigd en zijn
al de zonden der Zijnen verzoend; 4. al het lijden dat noodzakelijk was, heeft Christus
eens voor altijd ondergaan; 5. Zijn lijden is genoegzaam voor de zonden der gehele
wereld; 6. Hij heeft de ergste dingen geleden. Betreffende de voorbede zijn er drie
beginselen: 1. Christus doet ter rechterhand Gods voorbede; 2. er is in de hemel geen
andere voorbidder dan Christus; 3. Zijn voorbede is eeuwig. Het koninklijk ambt van
Christus heeft zeven beginselen: 1. Hij is opgestaan, opgevaren ten hemel en zit ter
rechterhand Gods; 2. Hij is door God tot Hoofd der kerk gesteld met alle macht; 3.
Hij is gesteld tot Wetgever der kerk en tot Rechter der gehele wereld; 4. Zijn regering
strekt zich over alle volkeren uit; 5. Zijn koninkrijk is geestelijk en hemels; 6. Hij zal
bij Zijn volk zijn tot de voleinding der wereld; 7. Zijn koninkrijk is eeuwig.
De beginselen van de kerk zijn: 1. zij is afgezonderd van de wereld en verzameld door
de stem van Christus; 2. zij is één; 3. zij is onlosmakelijk verbonden met haar Hoofd;
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4. zij is heilig; 5. zij is algemeen; 6. zij is strijdend; 7. zij is onoverwinnelijk. Omtrent
de rechtvaardigmaking zijn er deze beginselen: 1. alle mensen hebben gezondigd en
staan schuldig; 2. door de werken is er geen rechtvaardigmaking; 3. de rechtvaardigmaking vindt plaats door de toerekening van Christus; 4. zij wordt iemands deel door
het geloof; 5. het geloof is een gave van God; 6. niet alle mensen hebben het geloof; 7.
er is maar één geloof waardoor de uitverkorenen worden gerechtvaardigd; 8. wie is
gerechtvaardigd, heeft vrede met God en vergeving van al zijn zonden. De heiligmaking kent vijf beginselen: 1. wie God rechtvaardigt, heiligt Hij ook; 2. heiligmaking is
sterven aan de zonde en opstaan tot nieuwheid des levens; 3. tenzij men wederom
wordt geboren, kan men het koninkrijk Gods niet ingaan; 4. de heiligmaking is Gods
gave en werk in Christus; 5. in dit leven is de heiligmaking onvolkomen.
De beginselen van de opstanding zijn: 1. de doden zullen lichamelijk opstaan en worden verenigd met hun zielen; 2. de lichamen van alle mensen zullen worden opgewekt;
3. de lichamen die zullen opstaan, zullen dezelfde van voorheen zijn; 4. de opstanding
wordt werkelijkheid op de jongste dag. Er zijn zeven beginselen betreffende het laatste oordeel: 1. er zal een algemeen oordeel zijn; 2. Christus zal in de menselijke natuur
Rechter zijn; 3. alle mensen zullen worden geoordeeld; 4. alle verborgen zaken zullen
openbaar worden; 5. het oordeel vindt plaats op de jongste dag, die echter niemand
bekend is dan God alleen; 6. het oordeel zal rechtvaardig zijn; 7. het oordeel zal naar
der mensen werken zijn. De heerlijkheid van de hemel kent de volgende beginselen:
1. zij is onuitsprekelijk groot; 2. zij is eeuwig; 3. zij is een vrije genadegave van God; 4.
zij wordt alleen verkregen door de uitverkorenen.
De nuttigheden van de beginselen vallen uiteen in: onderwijzing, bestraffing, beproeving en vertroosting. Deze zaken worden toegepast op zowel de uiterlijke levenshandel en -wandel als het zieleleven. In omvang neemt de behandeling van de nuttigheden
meer ruimte in beslag dan de weergave van de beginselen en hun schriftuurlijke argumenten.
6.3. Verwerking
De opzet van Byfield met dit werk is om een eenvoudige en begrijpelijke uiteenzetting
te geven van de fundamentele waarheden der Heilige Schrift. De wijze waarop hij dit
doet, wordt bepaald door twee zaken. Allereerst geeft hij bewijsplaatsen uit de Bijbel
van de beginselen. In de tweede plaats geeft hij aan wat de zeggingskracht van de
beginselen is voor zowel het uiterlijk als het innerlijk geloofsleven. Byfield wil kennis
van de waarheid aankweken, maar met kennis alleen is hij niet tevreden. De kennis is
middel om tot het doel te komen, namelijk de beleving van de waarheid en de praktijk
der godzaligheid. Het hoofdaccent ligt heel duidelijk op de nuttigheden van de beginselen.
De geloofsleer van 6 hoort thuis in de calvinistische traditie. Byfield kent een eerste
plaats toe aan de verkiezing, spreekt vaak over "uitverkorenen" en legt nadruk op de
soevereiniteit en de onveranderlijkheid van God en op het eenzijdige van het handelen Gods in het werk van de toepassing. De kleur van deze calvinistische geloofsleer
is piëtistisch.
Dit geschrift kan het best in categorie A worden geplaatst.
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7.1. W. Cowper, The anatomie of a christian man
William Cowper aanschouwde als zoon van de koopman J. Cowper in 1568 te Edinburgh het levenslicht. Hij studeerde in St. Andrews. In 1583 ging hij in Engeland aan
een school lesgeven. Driejaar later toegelaten tot het predikantschap, trad hij in 1587
in Bothkennar in dienst. In 1595 verwisselde hij deze plaats voor Perth. In de periode
1596-1608 woonde hij zes van de negen synoden der Schotse Kerk bij. Terwijl hij in
1606 een van de 42 predikanten was die het protest tegen de bisschoppelijke organisatie ondertekenden, wijzigde zijn opstelling in dezen zich twee jaar later geheel. In 1612
liet hij zich zelfs tot bisschop van Galloway wijden. Tevens werd hij deken van de
koninklijke kapel. Op 16-2-1619 stierf hij.
The anatomie ofa christian man, dat als eerste van Cowpers werken in het Nederlands
werd vertaald, is in het Engels vier keer verschenen, voor het eerst in 1611 1 . Het aantal
van tien uitgaven van de Hollandse vertaling stijgt hier ver bovenuit 2 . De eerste druk
hiervan dateert van 1612. Behalve in het Nederlands werd het traktaat in het Frans
overgezet 3 .
7.2. Anatomie
In de voorrede betoogt Cowper dat hij in dit geschrift het beeld geeft van een christen
zoals God, Die hem het best kent, dat geeft in Zijn Woord. Daarbij blijkt dat er niets
zeldzamer is dan een christen, ook al is er tegenwoordig niets algemener dan de christelijke naam. Omdat vrijwel iedereen, zelfs losbollen, zich tooien met de naam "christen", gaat men denken dat het een gemakkelijke zaak is christen te zijn en dat men een
goed christen is, ook al leeft men naar eigen goeddunken. Zo wordt de Kerk gevuld
met bastaard- en schijnchristenen. Deze moeten het leren zichzelf tijdig te onderzoeken.
Zij die in hun levensuitingen hun wedergeboorte willen doen blijken, vinden in dit
geschrift een goed richtsnoer.
Cowper verklaart niets te hebben ontleend aan het werk van Casmannus: De novo
homine. Dit geschrift werd in Schotland bekend toen Cowper zijn werk reeds op papier had staan.
Dat zijn geschrift allesbehalve volledig is, erkent hij volmondig. Toch is het beter iets
te schrijven dan niets.
De voorrede loopt uit op de oproep zich aan het in dit werk ontworpen beeld van een
christen te toetsen. Vindt men overeenstemming, dan danke men de Heere; voldoet
men er niet aan, dan bidde men Hem om Zijn heiligmakende genade.
Het boek is onderverdeeld in drie delen. Elk deel telt een aantal hoofdstukken. Ieder
hoofdstuk kent het volgende schema: 1. Gods bevel aan de christen; 2. des christens
gebed tot God; 3. de wijze waarop de christen Gods bevel uitvoert; 4. lering; 5. bestraffing. De punten 1-3 bestaan volledig uit aan elkaar geregen Bijbelteksten. Punt 4 is het
meest uitgebreide onderdeel van elk hoofdstuk. Het laatste punt wordt steeds uitslui-

1.
2.
3.

STC, 5909-5913.
7a-q FATY, 683-686, 690-691.
Ascoli, 312 nr.1341.
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tend gevormd door de constatering dat bij lange na niet allen die de naam "christen"
dragen, ook inderdaad christen zijn.
Het eerste deel van het geschrift handelt over de wedergeboorte en over alles wat de
mens daarbij wordt geschonken. Hoofdstuk één bespreekt de wedergeboorte zelf.
Deze komt voort uit de verkiezing en is de eerste openlijke werking van Gods genade
in de mens. Als definitie van wedergeboorte wordt gegeven:
een veranderinghe des gantschen mensches beyde der ziele ende des lichaems/ van t' eene tot het andere:
Namelick/ van sonde tot heylighmaeckinghe/ van duysternisse tot licht/ van Doot tot Leven/ van de macht
des Duyvels tot Godt*.

De wedergeboorte van de ziel bestaat uit de doding van de oude mens en de levendmaking van de nieuwe mens. Zonder goddelijke droefheid en angst vindt geen wedergeboorte plaats. Bij de levendmaking maakt God de mens deelgenoot van Zijn eigen
zaad, natuur en beeld. De wedergeboorte van het lichaam bestaat uit een recht gebruik van de leden des lichaams en uit de volkomen verlossing van de sterfelijkheid en
van de verderfelijkheid. De laatste zal eerst op de opstandingsdag plaatsvinden.
Hoofdstuk twee handelt over de zintuigen van het nieuwe leven: gehoor, gezicht, reuk,
smaak en gevoel. In hoofdstuk drie gaat het over het nieuwe voedsel, dat Christus in
Woord en sacrament is. Over de nieuwe groei gaat het in hoofdstuk vier. Hierin is wel
een tijdelijke val mogelijk, maar geen definitieve afval. Hoofdstuk vijf beschrijft het
nieuwe gewaad, dat vierledig is: 1. het kleed van de gerechtigheid van Christus; 2. het
kleed van de heiligmaking; 3. de wapenrusting Gods; 4. het hemelse feestkleed. Het
zesde hoofdstuk handelt over de nieuwe namen.
In het tweede deel wordt de gesteldheid van het innerlijk van een christen besproken.
Hoofdstuk één gaat over de inwendige mens. Hoofdstuk twee heeft het nieuwe verstand tot onderwerp, dat wordt gekenmerkt door kennis, nederigheid en heiligheid.
Hoofdstuk drie handelt over de nieuwe wil, hoofdstuk vier over de nieuwe consciëntie.
De consciëntie is een vermogen van zowel het verstand als de wil.
Hoofdstuk vijf gaat over de nieuwe liefde. Deze richt zich op God, op zichzelf en op
de naaste. De liefde tot God wordt hierdoor gekenmerkt dat men Hem liefheeft boven
alles en om Zijns Zelfs wille. Hoofdstuk zes behandelt de nieuwe haat, terwijl het
onderwerp van hoofdstuk zeven de nieuwe vrees is. De voorwerpen van de vrees zijn:
in God: Zijn oordelen en Zijn barmhartigheden; in zichzelf: de begane zonden en de
zwakheden; in andere schepselen: overheden, vleselijke ouders, geestelijke vaders en
alle mensen. In hoofdstuk acht wordt het christelijk vertrouwen besproken.
Hoofdstuk negen gaat over de nieuwe blijdschap, hoofdstuk tien over de nieuwe
droefheid. Deze droefheid is er wegens wat men is geweest, wat men is, en wat men
graag zou zijn, maar niet is. Over de droefheid van een ontstelde consciëntie gaat het
in hoofdstuk elf. Deze droefheid wordt of door Godverlating öf door Gods veroordeling veroorzaakt. De hoofdstukken twaalf en dertien beschrijven de nieuwe lijdzaamheid en de nieuwe gramschap.
Het derde deel van 7 bevat de behandeling van het uiterlijk van een christen. Nadat
in het eerste hoofdstuk de uitwendige mens ter sprake is gebracht, worden in de volgende twee hoofdstukken de oren en de ogen van een christen behandeld. Voor het
goed gebruik van de ogen zijn twee dingen dienstig: 1. vóór men het geschapene aan1.

14.
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ziet, sla men de ogen van het gemoed op tot God; 2. men gewenne de ogen aan wenen
wegens de ellendige gevolgen van de zonde. In hoofdstuk vier heeft Cowper het over
de tong, waarbij hij aan de hand van de Tien Geboden het misbruik ervan laat zien.
Hoofdstuk vijf gaat over het eten van een christen: 1. met gebed en dankzegging; 2.
zonder ergernis voor de broeders en met uitdeling aan de armen; 3. met tevredenheid
en - wat sterke nadruk ontvangt - met matigheid. In hoofdstuk zes wordt betoogd dat
een christen zijn handen gebruikt: 1. om te bidden; 2. om zijn beroep uit te oefenen;
3. om werken van barmhartigheid te verrichten. Uitvoerig wordt stilgestaan bij het
geven van aalmoezen. De hoofstukken zeven en acht handelen over de voeten en het
gezelschap van een christen.
Het geschrift eindigt met een beschrijving van het sterven van een christen, welke
geheel bestaat uit aaneengeregen Bijbelteksten. Hierin komen achtereenvolgens aan
bod: 1. de voorbereiding op de dood; 2. de gewilligheid bij het sterven; 3. het laatste
gebed.
7.3. Verwerking
Hoewel 7 in het tweede deel de indruk wekt een christelijke deugdenleer te zijn, komt
het in zijn totale opzet hier ver bovenuit. Het middeleeuwse thema van de deugden
heeft Cowper geïncorporeerd in een groter geheel en ondergeschikt gemaakt aan de
profieltekening van de wedergeboren christen.
In de belangrijkste gedeelten van de hoofdstukken, namelijk de leringen, wordt naast
een uiteenzetting en een ontvouwing der onderdelen van de herboren mens vaak een
beschrijving der desbetreffende aspecten van de natuurlijke mens gegeven.
Gezien het doel en de opzet van het geschrift is het - uitgezonderd de gebeden beschouwelijk van stijl. Het betoog komt niet uit boven algemeen gehouden aanwijzingen. Concretisering en directe aanspraken zoekt men tevergeefs.
De opbouw vertoont het euvel dat karakteristiek is voor de zeventiende eeuw, waarin
men enerzijds had gebroken met de scherpslijperij van de scholastieke ontleding en
anderzijds de scholastieke liefde voor uitvoerige indelingen en onderscheidingen niet
kon verloochenen: logische onnauwkeurigheid 1 . Bepaalde thema's worden zowel in
het eerste als in het derde deel behandeld.
Het steeds weerkeren van hetzelfde schema brengt eentonigheid met zich mee; desondanks bezit deze opzet een bepaalde aantrekkelijkheid.
In bijzondere mate maakt de auteur gebruik van Bijbelteksten. Is in het algemeen het
veelvuldig citeren van en verwijzen naar het Woord Gods een kenmerk van de puriteinse geschriften, in dit werk bestaan drie van de vijf onderdelen der hoofdstukken
uit aaneengekoppelde Bijbelcitaten. De bedoeling van de auteur, het onderwerp en
tevens de behandelwijze maken 7 tot een piëtistisch geschrift van de eerste orde, dus
categorie A.
8.1. W. Cowper, Three heavenly treatises upon the eight chapter to the Romanes
Deze uit drie delen bestaande verklaring van Romeinen 8 uit 1609 werd in Engeland
1.

White[I], 174.
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achtmaal uitgegeven 1 . De Nederlandse vertaling kent zeven edities, waarvan de eerste
in 1613 uitkwam 2 .
8.2. Drie Hemelsche Tractaten, op het achtste Capittel tot den Romeynen
Blijkens de aan het eerste deel voorafgaande dedicatie aan koning James liggen aan
dit traktaat de troostelijke meditaties ten grondslag die God aan de schrijver vanuit
Romeinen 8 heeft willen schenken. De dedicaties in het tweede en derde deel zijn
gericht aan respectievelijk koningin Ann en kroonprins Henry. De laatstgenoemde
wordt door Cowper gemaand zich niet door de schijn van de vergankelijke zaken te
laten inpalmen, maar te wandelen in de wegen en de vreze des Heeren.
In drie delen geeft het geschrift een verklaring van Romeinen 8. Het eerste deel behandelt de verzen 1-17 en is getiteld Den Hemel gheopent. Het centrale thema van dit
deel is de troost tegen de overblijfselen van de zonde in de gerechtvaardigde mens.
Allereerst wordt er een algemene troost gegeven, vervolgens het bewijs ervan alsmede
de verklaring van dit bewijs; hierna wordt de toepassing gemaakt: bedreiging voor hen
die naar het vlees leven, troost voor de godzaligen tegen de overblijfselen van het
vlees, vermaning tot beide groepen om niet naar het vlees te leven.
Het tweede deel, met als titel De rechte vvech tot d'eeuvvighe Glorie , bevat de uitleg
van de verzen 17-30 en handelt over de vertroostingen in het lijden, die drie in getal
zijn: 1. het doel van verdrukking, namelijk verheerlijking; 2. de hulp die de Geest in
alle verdrukking geeft; 3. de verdrukkingen zijn middelen om gelijkvormig met Christus te worden gemaakt; zij zijn niet schadelijk voor de zaligheid, integendeel, zij zijn
noodzakelijk voor de bevordering daarvan.
Het derde deel behandelt de verzen 31-38 en heet De verheerlickinghe van een Christen. In dit deel gaat het over de triomf van een christen over alle soorten vijanden.
Nadat eerst de algemene triomf ter sprake is gekomen, komt de overwinning op de
zonde en op de verdrukking, zowel uit- als inwendig, aan de beurt.
8.3. Verwerking
De verklaringswij ze van 8 is eenvoudig en stichtelijk-praktisch, vrij van taalkundige
uitweidingen en uitvoerige dogmatische bespiegelingen. De in omvang bescheiden
dogmatische gedeelten komen niet vaak voor; meestal zijn ze bepaald door de controverse met de rooms-katholieke leer.
Terwijl enerzijds de betekenis en de uitleg van het verband en van de woorden en de
zinnen van de Bijbeltekst niet worden verwaarloosd, wordt anderzijds de tekst gebruikt als aanleiding voor en uitgangspunt van vaak uitvoerige beschouwingen, die
zich met name richten op het leven des geloofs, zowel wat de buitenkant en de praktische uitleving ervan betreft, alsmede - en dat meer in het bijzonder - wat aangaat de
inwendige zijde ervan, het zieleleven, met al zijn geestelijke processen zoals aanvechtingen, verlatingen, vertroostingen en verheugingen. Het is een uitleg die in dienst
staat van de verkondiging en van het pastoraat, waarbij de eigenlijke exegese fungeert
als fundament waarop het beoogde gebouw van de toepassing wordt opgetrokken.
1. STC, 5909-5911,5919.5-5925.
2. 8a-b, FATY, 683-686, 705.
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Hoewel Cowper bij het vervaardigen en het persklaar maken van dit geschrift de
meest in het oog lopende sporen van de vroegere vorm waarin het was gesteld, zal
hebben uitgewist, zijn er toch nog genoeg passages en uitdrukkingen aan te wijzen
waaruit onmiskenbaar blijkt dat dit werk in feite niet anders is dan een aaneenschakeling van omgevormde preken 1 .
De plaats die de toepassing in dit geschrift inneemt, brengt met zich mee dat allerlei
groepen mensen worden aangesproken en besproken en dat hierbij ook de verschillende standen in het geloofsleven worden betrokken.
De betogende toon die verklaringen eigen is, doortrekt het gehele werk. Iedere keer
wordt die echter afgewisseld en onderbroken door gedeelten die worden gekenmerkt
door levendigheid. Het betoog verandert dan van uiteenzetting in directe aanspraak,
vermaning, bevel, vertroosting, vraag, dialoog, klacht en uitroep. De eerste persoon
meervoud, waarin het betoog meestal is gesteld, maakt dan vaak plaats voor de tweede
persoon. De toon is in de niet-bespiegelende gedeelten persoonlijk gericht, pastoraal,
ernstig, bewogen en soms emotioneel met gepassioneerde aanspraken en uitroepen.
Typerend voor Cowpers stijl is dat regelmatig gedeelten uitmonden in een wens, waarbij alles van God wordt verwacht en gevraagd 2 . Hoe levendig en wisselvallig zijn stijl
kan zijn, wordt ook duidelijk uit het feit dat een enkele keer geheel onverwacht de
Heere in gebedsvorm wordt aangeroepen 3 .
Het ligt voor de hand juist in de levendige en aansprekende passages oorspronkelijke
preekfragmenten te herkennen.
Conclusie is dat Cowpers verklaring van Romeinen 8 door en door piëtistisch is. Als
uitleg wordt dit werk ondergebracht in categorie B.
9.1. W. Cowper, A holy alphabet for Sion's scholars
Dit geschrift van Cowper is drie keer in het Engels uitgekomen: eenmaal afzonderlijk
in 1613 en tweemaal in zijn verzamelde werken 4 . In Nederlandse vertaling verscheen
dit geschrift één keer afzonderlijk in 1616 en viermaal als onderdeel van Opera omnia,
in het totaal vijf keer 5 .
9.2. Een Heylighe A.B.C, voor Syons Scholieren
Aan de tekst van 9 gaat een dedicatie aan D. Murray, een privé-raadsheer van de
Koning, vooraf, waarin Cowper de noodzaak van de godzaligheid aangeeft en Murray
de raad geeft zich wat zijn voorgaande leven betreft te onderzoeken op zijn zonden,
daarover te treuren, daarover om genade te smeken, de zonden - indien mogelijk goed te maken en indien dat onmogelijk is, het tegendeel te doen, te denken aan de
vele verplichtingen die hij aan de Heere heeft, de armen te gedenken, de predikanten
te eerbiedigen en tenslotte goede zorg voor zichzelf te hebben in de zin van: zoekt

1. 1,14,41, 68,129,137; II, 14, 35,119,140; III, 25,44.
2. 1,46,48,100,116,140,146,150,179; II, 27,41, 84, 88,121,133; III, 40.
3. 1,43.
4. STC, 5909-5911,5926.
5. 9; FATY, 683-686.
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eerst het Koninkrijk Gods en Zijne gerechtigheid. Tevens verklaart Cowper dat dit
geschrift de neerslag op papier is van meditaties die hij 's avonds bij gelegenheid van
het avondgebed voor zijn gemeente heeft gehouden.
Het werk zelf vormt een uitleg van Psalm 119.
9.3. Verwerking
De uitleg is niet wetenschappelijk, filologisch of dogmatisch, maar stichtelijk van
aard. In tegenstelling tot 8 is hier de behandeling van de verzen kort. Naar aanleiding
van de tekst worden er korte stichtelijke gedachten weergegeven, die met name het
innerlijk geloofsleven aangaan. De tekst wordt zoveel mogelijk opgevat en uitgelegd
als betrekking hebbend op de ziel en het innerlijk geestelijk leven. Zo verklaart Cowper de ogen uit vers 123 als de ogen van de ziel; het dwalen als een verloren schaap uit
vers 176 slaat zijns inziens niet op het achterna worden gejaagd door Saul, maar op
het zich bij God vandaan zondigen 1 . Toch is de schrijver niet eenzijdig en uitsluitend
innerlijk gericht bij zijn uitleg. Een enkele keer wijst hij namelijk erop dat, hoewel hij
eerst met instemming de vergeestelijkende exegese van kerkvaders heeft vermeld, de
concrete, aardse en lichamelijke betekenis niet mag worden verwaarloosd en zelfs dat
die primair moet worden gesteld 2 .
Al overheersen ook in dit geschrift de stichting en de toepassing met de hiermee gepaard gaande componenten van aansporing, waarschuwing, nodiging en dergelijke, de
kortheid van de stukjes belemmert het afzonderlijk aanspreken van diverse soorten
toehoorders, met als gevolg dat het geheel in de eerste persoon meervoud is gesteld,
wat echter aan de bewogenheid en de ernst van toon geen afbreuk doet.
Het geschrift behoort tot categorie B.
10.1. W. Cowper, A mirrour of mercie
Dit geschrift uit 1614 is in het Engels driemaal verschenen 3 . Van de Nederlandse
vertaling van Lamotius uit 1618 zijn zes uitgaven bekend 4 . In 1657 verscheen onder
dezelfde titel een door J. Vermuyden 5 verbeterde versie van Lamotius' overzetting, in
1670 gevolgd door een herdruk 6 . De Nederlandse vertaling is derhalve meer gelezen
dan het origineel.
10.2. Een Spieghel der Barmhertigheydt
In de dedicatie die Cowper aan D. Arkenhead, deken van Gild, en aan diens raadsheren en assessors als teken van erkentelijkheid voor het toekennen van het burgerschap
van Edinburgh richt, constateert hij dat er veel onechte, monsterachtige christenen
zijn, die door hun ongebonden hartstochten en begeerten zich het rechtvaardige en
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Resp. 197 en 279-280.
213,216.
STC, 5909-5911,5927-5928.
lOa-b, FATY, 683-686.
Z.v.h.: LZ, II, 837-838.
SGT,V158.
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vreselijke oordeel Gods op de hals halen. Voor hen is dit geschrift een dubbele spiegel. Aan de ene kant toont dit werk de ontzettende ellende waarin de mens zichzelf
werpt door van God te scheiden, anderzijds is het een openbaring van de grote goedertierenheid Gods en van Zijn bereidwilligheid om terugkerende zondaren liefderijk
te ontvangen.
In 10 geeft de schrijver een verklaring der gelijkenis van de verloren zoon, Lukas
15:11-24.
10.3. Verwerking
De uitleg van dit geschrift is in dezelfde trant als die van 9.
Kenmerkend voor 10 is de allegorese. Cowper besteedt wel enige aandacht aan de
letterlijke betekenis van de gelijkenis, maar gaat dan snel over tot de geestelijke betekenis ervan. De allegorische uitleg verschaft hem gelegenheid en stof in overvloed om
zijn geliefde bezigheid van toepassen en stichten te verrichten.
Dit boek is opgebouwd uit gehouden preken 1 en behoort tot categorie B.
11.1. W. Cowper, Three heavenly treatises, concerning Christ
Na de eerste uitgave in 1612 verscheen dit werk nog tweemaal in het Engels als onderdeel van al de werken van Cowper 2 . In het Nederlands kwam dit boek behalve in de
vier edities van Opera omnia tweemaal afzonderlijk uit: totaal zes uitgaven 3 . De eerste
druk hiervan dateert van 1618. In 1632 zagen de achter het derde traktaat voorkomende meditaties in het Duits het licht 4 .
11.2. Drie Hemelsche Tractaten/Aengaende Christi Gheslacht-Register, Doop, Camp
met den Duyvei
Dit boek bestaat uit drie verhandelingen die achtereenvolgens het geslachtsregister,
de Doop en de verzoeking van Christus tot onderwerp hebben; hieraan is een verzameling christelijke meditaties toegevoegd. In de voorrede van het werk klaagt Cowper
over de grote onkunde bij velen in zijn tijd. Die is er de oorzaak van dat velen niet echt
geloven noch de geestelijke strijd kennen en in ongebondenheid des levens hun weg
gaan. Een eerste vereiste is daarom onderricht in de christelijke leer die naar de godzaligheid is.
Het eerste traktaat wordt gevormd door een verzameling verklarende en toepassende
aantekeningen bij de geslachtsregisters van Christus zoals ze door de evangelisten
Mattheüs en Lukas worden gegeven. Daarin is een schema verwerkt waarin de overeenkomst tussen beide stambomen wordt aangegeven.
In het tweede traktaat wordt een uitleg gegeven van Lukas 3:21-22.

1.
2.
3.
4.

14,51.
STC, 5909-5911,5936.
lla-b; FATY, 683-686.
Mennenöh, 33 n.179.
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Het derde traktaat bevat een verklaring van de verzoeking in de woestijn zoals beschreven in Mattheüs 4:1-10.
In het aanhangsel is een groot aantal korte overdenkingen bijeengebracht.
11.3. Verwerking
Ofschoon het eerste traktaat vooral onderrichtend en verklarend is, ontbreekt het
opbouwend en stichtelijk element niet. Dit zelfde geldt voor het tweede traktaat.
In het derde traktaat spelen toepassing en stichting een veel belangrijker rol dan in de
voorgaande traktaten. De wijze waarop hierin het Bijbelgedeelte wordt uitgewerkt, is
identiek aan die van Cowpers verklaring van Psalm 119. Er zijn sporen die erop wijzen
dat ook dit traktaat is samengesteld uit preken 1 .
De overdenkingen in het aanhangsel betreffen het geloof, het geestelijk leven en de
christelijke levenshandel en -wandel. De meditaties zijn niet in een bepaalde logische
volgorde gerangschikt. Op onsamenhangende wijze passeren uiteenlopende onderwerpen de revue. Mede door de verscheidenheid van onderwerpen is er afwisseling in
stijl. Er zijn meditaties die geheel beschouwelijk zijn; er zijn er die waarschuwend of
aansporend in de eerste persoon meervoud zijn gesteld; er zijn er die directe aanspraak vertonen; er zijn er waarin de Heere wordt aangesproken of waarin de auteur
zich tot zijn eigen ziel richt. Over de laatste ligt een mystieke gloed.
Diverse overdenkingen komen in soortgelijke bewoordingen in andere geschriften van
Cowper of reeds eerder in dit werk voor 2 .
De geheel piëtistische aard van de meditaties maken dat dit nummer het beste onder
te brengen is in categorie B.
12.1. W. Cowper, The triumph of a christian
Dit geschrift van Cowper uit 1608 is het veelvuldigst van al zijn werken in het Engels
uitgekomen, minstens dertienmaal 3 . In de Nederlanden bleef het bij zes uitgaven,
waarvan de eerste in 1618 verscheen 4 .
12.2. De trivmphe eens christens
Het onderhavige werk telt drie traktaten: 1. Iacobs worstelinghe met Godt, 2. De Fonteyne der Vertroostinghe, 3. Een bereydinge tot des Heeren nieu Pascha.
In de opdracht van het eerste traktaat stelt Cowper dat hij zich ervoor heeft gewacht
hetzelfde te schrijven als anderen die over dezelfde materie hebben gehandeld. Hij

1.
2.
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heeft de stof zo beschreven als hij bij ervaring wist dat dit het meest troostvol zou zijn
voor degenen die in hun consciëntie zijn verontrust.
In 12-1 wordt een verklaring van Genesis 32:24-31 gegeven. Bij wijze van uitzondering
is deze uitleg onderverdeeld in hoofdstukken.
Het tweede traktaat geeft een verklaring van Romeinen 8:28 en is vrijwel totaal in
bijna dezelfde bewoordingen opgenomen in Cowpers uitleg van geheel Romeinen 8 1 .
Daar dit laatstgenoemde geschrift reeds is behandeld, kan verdere bespreking hier
dan ook achterwege blijven.
Het derde traktaat handelt uitvoerig over de voorbereiding op het Avondmaal, met als
uitgangspunt 1 Korinthe 11:28.
De auteur begint met nadrukkelijk te stellen dat een christen verplicht is aan het
Avondmaal deel te nemen en dat hieraan zelfbeproeving vooraf dient te gaan. Zij die
weigeren aan te gaan, hetzij uit onwetende verachting omdat zij met natuurlijke ogen
de elementen aanzien, hetzij uit eerbied omdat zij niet in een rechte verhouding staan
tot hun naaste die hun onrecht heeft aangedaan, begaan een vreselijke zonde.
Nadat de aard van de elementen van het Avondmaal, de uitdelingswijze en de doeleinden ervan aan de orde zijn geweest, waarbij de controverse met de rooms-katholieke
leer niet is vergeten, komt het eigenlijke thema, de zelfbeproeving, ter sprake. Het is
beslist noodzakelijk dit onderwerp te behandelen, daar de grote massa zonder meer,
en derhalve ook zonder voorbereiding in de zin van zelfonderzoek deelneemt aan het
Avondmaal. Wie op een zo onheilige wijze met dit heilig sacrament omspringt, zal niet
ongestraft blijven.
De bespreking van de zelfbeproeving begint de schrijver met onderscheid te maken
tussen beproeving waarbij een volmaakte zaak wordt beproefd en beproeving waarbij
een onvolmaakte zaak wordt onderzocht met als doel verbetering en vervolmaking.
Tot de laatstgenoemde soort behoort de voor het Avondmaal vereiste zelfbeproeving.
Dit houdt in dat God wel het onderzoek naar, het haten en het laten van de zonden,
maar niet de volmaaktheid als voorwaarden voor deelname aan het Avondmaal stelt.
In een gedeelte vol directe aanspraak en bewogenheid richt Cowper zich tot hen die
na verricht zelfonderzoek klagen en leedwezen hebben over hun zonden, hun zwakheid, hun gebrek aan geestelijke genade en kennis, en spoort hij hen aan om niet
moedeloos te worden, maar om met dit alles uit te gaan tot Christus, Die is gekomen
en Zijn Middelaarswerk heeft volbracht om juist hierin te voorzien. In geval van boetvaardigheid moeten de door de zelfbeproeving aan het licht gekomen ellendigheden
in plaats van afhouden van, juist toedrijven naar de dis des verbonds.
Nadat de schrijver de noodzaak van het dagelijks zelfonderzoek, zowel 's morgens als
's avonds, heeft beklemtoond, geeft hij aan dat er twee dingen onmisbaar zijn voor de
zelfbeproeving: de Geest en het Woord des Heeren. De zelfbeproeving richt zich op
het hebben afgelegd van de oude mens - vooral van de boezemzonden - en op het

1. De volgende overeenkomsten zijn door mij geconstateerd:
12-2,133-174 = 8-11, 85-103
12-2,178-183 = 8-11,114-116
12-2,184
= 8-11,136
12-2,185-187 = 8-11,138-140
12-2,193-200 = 8-II, 109-113.

IV. Vertalingen

209

hebben aangedaan van de nieuwe mens. Dit laatste houdt drie zaken in: 1. tegenover
God: heiligheid en hemelsgezindheid; 2. tegenover de naaste: liefde; 3. betreffende
zichzelf: ootmoedigheid, nederigheid, honger en dorst naar de gerechtigheid van
Christus. De hemelsgezindheid wordt sterk bevorderd door het overdenken van de
liefde van God tot zondaren.
12.3. Verwerking
Alle drie in 12 voorkomende traktaten zijn opgebouwd uit hoofdstukken. De inhoud
van het derde traktaat komt in deze vorm goed tot zijn recht, maar de eerste twee
geschriften lenen zich als verklaringen hiervoor veel minder.
Met 12 heeft Cowper een pastoraal doel: verontruste consciënties troost bieden. De
verklaringswijze wordt dan ook geheel door dit doel bepaald. De stichting en de toepassing domineren sterk. Ook dit werk doet denken aan 9, alleen zijn de onderdelen
enigszins uitvoeriger. Tenslotte is de gebruikelijke preek-achtergrond ook hier op te
merken 1 .
In 12-3 gaat de uitleg geheel schuil achter een min of meer systematische behandeling
van de zelfbeproeving vóór het Avondmaal. De verhandeling is praktisch-stichtelijk
en vol toepassingen in de vorm van vermaningen, waarschuwingen, aansporingen, onderwijzingen en vertroostingen. Ook aan dit geschrift liggen preken 2 en wel voorbereidingspredikaties 3 ten grondslag.
Dit nummer hoort in categorie B thuis.
13.1. W. Cowper, Good newes from Canaan
Dit geschrift van Cowper kent drie uitgaven: één afzonderlijke in 1613 en twee in diens
verzamelde werken 4 . In het Nederlands vertaald kwam het werk meer uit dan in het
Engels, namelijk zesmaal 5 . De eerste Nederlandse uitgave dateert van 1618.
13.2. Goede Tydinghe uyt Canaan
In het werk wordt een stichtelijke uitleg gegeven van Psalm 51.
13.3. Verwerking
De wijze waarop Cowper Psalm 51 behandelt, doet erg sterk denken aan zijn verklaring van Psalm 119. Wel vinden de verzen een veel uitvoeriger bespreking dan daar.
Voorts is in deze verklaring op te merken dat er verscheidene keren in de tekst meditaties zijn verwerkt, die zijn gesteld in een de Heere aanroepende gebedsvorm 6 . Hier-
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door is 13 wat inniger en gevoeliger van toon dan 9, wat trouwens overeenkomt met
het karakter van Psalm 51.
Uit enkele zinsneden blijkt dat ook dit werk oorspronkelijk preekstof is geweest 1 .
De piëtistische categorie van 13 is B.
14.1.1. W. Cowper, A defiance to death
II. W. Cowper, A most comfortable and christian dialogue betweene the Lord
and the soule
Van het eerstgenoemde geschrift, uit 1613, zijn vier uitgaven bekend 2 , terwijl het
tweede werkje van Cowper volgens de Engelse bibliografie elf keer verscheen 3 , voor
het eerst in 1610.
In het Nederlands komt de combinatie van beide geschriften vier keer in Opera omnia
voor en tweemaal afzonderlijk: totaal zes edities 4 . De eerste druk hiervan zag in 1618
het licht. Het tweede werkje alleen is ook nog in Nederlandse vertaling te vinden als
toevoegsel aan Een korte ende klare Voorstellinge, vande Natuere ende Practijcke van
het ware Saligh-maeckende Geloove. Hiervan zijn elf drukken verschenen. De dialoog
heeft derhalve veel opgang in de Nederlanden gemaakt. Tevens is deze in 1632 in het
Duits verschenen 5 .
14.2.1. Een Verachtinge des Doodts
Dit geschrift bevat een uitleg van 2 Korinthe 5:1-9.
II. Een Seer Troostelijcke tsaemenspreeckinghe tusschen den Heere ende de
Siele
Uit de dedicatie blijkt dat deze samenspraak de schriftelijke neerslag is van Cowpers
eigen geestelijke ervaring en beleving. Toen hij in het verstand was verduisterd en in
de consciëntie was ontsteld, heeft de Heere hem de zaken die in dit werkje voorkomen, doen beleven, waardoor hij licht, vrede en blijdschap in zijn ziel ontving. Met de
bedoeling en de hoop dat anderen er in hun geestelijke strijd tegen de duivel en in hun
aanvechtingen iets aan mogen hebben, geeft hij deze samenspraak in het licht.
De twee sprekende personen zijn de Heere en de ziel, welke laatste door de Eerste
wordt aangesproken met mijn beminde.
De dialoog wordt door de Heere geopend met de vraag aan de ziel waarom deze zo
bevreesd en verslagen is en waarom dat zij zich eraan ergert dat Hij haar aan Zich
gelijk maakt door haar te doen gaan de weg van innerlijke en uiterlijke benauwdheden, die Hij vóór haar heeft bewandeld? In de zich hierna ontwikkelende tweespraak
antwoordt de ziel te zijn ontsteld in haar consciëntie wegens haar zonden begaan na
het ontvangen van genade. De reacties des Heeren komen hierop neer dat Hij de ziel
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aanspoort naar de genade te zien die er bij Hem is en die Hij ook vaak de ziel heeft
doen smaken en gevoelen, en om te geloven en te vertrouwen dat Hij het werk dat Zijn
hand eens begon, niet laat varen. In de uitspraken des Heeren wordt de volgende
paradox gevonden. Enerzijds wordt de ziel gemaand de grond van de zaligheid en van
de geestelijke vrede en vreugde niet in zichzelf, in haar heiligheid of gesteldheden te
zoeken, maar enkel en alleen buiten haarzelf in de persoon en het werk van de Zaligmaker van zondaren. Anderzijds wordt de ziel gewezen op de vaak gevoelige werkingen van de Heilige Geest in haar als zijndejmbedrieglijke tekenen van Gods genade.
Op de klacht van de ziel dat zij de tegenwoordigheid van de Heilige Geest niet meer
gevoelt, antwoordt de Heere dat Hij de Zijnen soms verlaat om hun bestwil, namelijk
om hen te behoeden voor zelfverheffing. Als de ziel klaagt over de hardheid van haar
gemoed, over haar onvermogen om te bidden en over de zwakheid van haar geloof,
ondervangt de Heere dat door te verklaren dat Hij de Zijnen op aarde slechts een
klein beginsel van Zijn genade verleent. De zaligheid in dit leven bestaat niet in verzadiging en volle genieting, maar in honger en dorst naar de volheid van de goddelijke
genade.
Aan het eind van de dialoog verblijdt de ziel zich in de Heere en keert zij zich in triomf
tegen de duivel, die zij te verstaan geeft dat haar zaligheid is gefundeerd op Gods
onveranderlijke besluit der verkiezing. De samenspraak wordt besloten met een kort
gebed.
Hierna volgen een troostrijke meditatie zowel in alleen- als tweespraakvorm en een
gebed.
14.3. Verwerking
De bouwstenen van 14-1 zijn predikaties die Cowper heeft gehouden1. Wat de uitleg
aangaat doet dit geschrift sterk denken aan 72-7.
De samenspraak lijkt zo te zijn weggelopen uit de middeleeuwse Mystiek. Het is een
dialoog die de geest van een warme en diepe intimiteit ademt. De Heere spreekt de
ziel aan met: mijn beminde. Hier en daar breekt zoetelijkheid, de middeleeuwse
Mystiek eigen, door, wanneer Christus wordt aangesproken met: soete Salichmaecker
en Soete Jesu2.
Tegen het einde van de dialoog komen opmerkelijke stijlverschijnselen voor. In de
gedeelten waarin de ziel aan het woord is, wisselen de dialoog en de alleenspraak
elkaar af. Tenslotte voert de eigenlijke tweespraak naar een verrassende climax.
Nadat de ziel zich in verrukking met gebruikmaking van de Godsaanspraak heeft verblijd in de Heere, keert zij zich in triomf tegen de alleen hier opduikende derde in het
geheel: de duivel.
Inconsequentie is een van de meest karakteristieke eigenschappen van dit geschrift
van Cowper. Niet alleen passen de alleenspraakpassages en de duivelsaanspraak niet
in het kader van de samenspraak tussen de Heere en de ziel, maar er treden ook
verandering en wisseling in de Godsspraken op. Nu eens is het de Middelaar Die
spreekt, dan weer God de Vader, terwijl het in sommige Godsspraken onzeker blijft
1.
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Wie van de twee het is. Evenzo is dit het geval voor wat betreft de Persoon tot Wie de
ziel zich richt.
De lengte van de uitspraken en de verwerking hierin van bijbels materiaal geven enigermate een preek-indruk en zijn als zodanig kenmerken van een eigen puriteins type
van mystieke dialoog. Direct moet hieraan worden toegevoegd dat deze eigenschappen niet verhinderen dat het geheel door de gesignaleerde inconsequentie, de psychologische gevoeligheid en de intimiteit1 de lezer aanspreekt en levensecht op hem overkomt.
De aandacht die in de openingsvraag wordt geschonken aan de menselijke aspecten
van Christus' leven is in het licht van de contemporaine officiële theologie en dogmatische bezinning met hun concentratie op de verzoening door Zijn voldoenend bloed
uitzonderlijk. Dit gevoegd bij de menselijke en persoonlijke tederheid en gevoeligheid
die er uit dit werkje spreken, doet volgens White sterk denken aan Franse mystieke
geschriften uit de zestiende eeuw2.
Dit nummer is ondergebracht in categorie B.
15.1.1-II. W. Coper, Two fruitfull and godly treatises
III. W. Cowper, Two sermons preached in Scotland before the king
In het Engels zijn van deze twee geschriftjes drie uitgaven bekend: twee in de edities
van de verzamelde werken en één afzonderlijke. Het eerste geschriftje kwam in 1616
uit, het tweede in 16183. De Nederlandse edities winnen het in aantal van de oorspronkelijke. Het zijn er namelijk vijf, waarvan de eerste uit 1619 stamt4. Het eerste
geschriftje zag in 1632 ook in Duitse vertaling het licht5.
15.2. MI. Twee Profijtelijcke ende Goddelijcke Tractaten
Dit geschrift bevat Van de Hemelsche Wooninghen en De lof der Lijdsaemheyd.
In de opdracht van het eerste werk schrijft Cowper dat er onder alle soorten en geslachten der mensen vele daders van het Woord zijn. Om hen te bemoedigen heeft hij
dit traktaat geschreven, dat een uitleg bevat van Johannes 14:1-3.
De lof der LijdsaemheydIs een kort en stichtelijk geschriftje naar aanleiding van Lucas
21:19.
III. Twee sermoenen
De twee preken die zijn toegevoegd, staan in verband met het bezoek dat de Koning
in 1617 aan Schotland bracht en zijn respectievelijk aan het begin en aan het eind van
dat bezoek gehouden. De eerste predikatie handelt over Psalm 121:8; de tweede over
Psalm 80:17. Zoals te verwachten is de toon ten opzichte van de Koning vleiend, ook
al laat Cowper in de eerste preek niet na allerlei misstanden met betrekking tot de
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kerkelijke financiën aan de kaak te stellen en te verzoeken om een oplossing hiervoor.
Doordat de edelen de kerkelijke goederen met de daaraan verbonden inkomsten voor
zichzelf gebruiken, lopen zowel de voortgang van het evangelie als het onderhoud van
de armen groot gevaar.
15.3. Verwerking
De wijze van uitleg in de twee traktaten komt sterk overeen met die van 14-1, alleen
zijn de gedeelten nog wat uitvoeriger. In het eerste traktaat valt het op dat de controverse met de rooms-katholieke leer vaak aan bod komt 1 , terwijl ook in dit werk de
preek-achtergrond zichtbaar wordt 2 .
De twee preken zijn heel concreet op de gelegenheid van 's Konings bezoek toegespitst. Bij de exegese spreidt Cowper meer kennis en geleerdheid ten toon dan hij
anders doet.
Het gelegenheidskarakter overheerst zozeer dat er slechts een enkel piëtistisch aandoend fragment in valt te bespeuren.
Al met al kan 15 tot categorie B worden gerekend.
16.1. W. Cowper, Pathmos
In Engeland zag dit werk van Cowper eenmaal afzonderlijk in 1619 en twee keer als
onderdeel van zijn verzamelde werken het licht 3 . Het aantal edities van de Nederlandse vertaling uit 1621 overtreft het totaal van de Engelse uitgaven: namelijk zes 4 .
16.2. Pathmos
Dit werk is een verklaring van de hoofdstukken 4-7 van Openbaring. In de opdracht
merkt de auteur op dat hij met dit geschrift is begonnen met het doel er zelf van te
leren. Hij geeft het geschrift nu uit opdat ook anderen ervan zullen leren en opdat
vrome christenen er troost uit zullen putten.
Vóór de behandeling van de tekst somt hij eerst tientallen auteurs met hun werken
over Openbaring op en geeft hij in het kort aan welke methode zij hebben gevolgd en
wat de specifieke karakteristica van hun geschriften zijn. Vervolgens plaatst hij twee
waarschuwingen: 1. men koppele de visioenen niet vast aan bepaalde tijden en personen; 2. men denke niet dat de zeven zegelen, de zeven bazuinen en de zeven fiolen
materieel identiek zijn. Nadat hij voorts een overzicht van de inhoud van het Bijbelboek heeft gegeven, begint hij aan de eigenlijke verklaring.
16.3. Verwerking
Ook 16 is opgebouwd uit preekstof5.
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De uitleg van dit werk is te vergelijken met die van 72-7, met deze verschillen dat 16
vol staat met verwijzingen, hetzij in beamende hetzij in afkeurende zin, naar exegetische literatuur en dat 16 geheel anti-rooms-katholiek is gericht. De Paus is de antichrist en Rome is Babel.
Cowpers Openbaring-verklaring behoort tot categorie B.
7-16.4. Piëtistische geaardheid van Cowpers theologische opvattingen
Cowper is in het dogmageschiedkundig onderzoek tot nu toe genegeerd. De enige die
wat aandacht aan zijn inzichten heeft geschonken, is de socioloog Marshall 1 , en wel in
het kader van een studie waarin de Schotse geschiedenis wordt onderzocht op de
juistheid van de these van Weber dat het moderne kapitalisme een uitloper is van het
Calvinisme. Het is daarom niet overbodig dat hier op de piëtistische aard van Cowpers inzichten wordt ingegaan.
7-16.4.1. Algemene opmerkingen
Het dogmatisch raam waarbinnen Cowpers inzichten moeten worden bezien en ook
op hun juiste waarde kunnen worden geschat, is de gereformeerde theologie in calvinistische zin. Het zou te ver voeren dit op alle van belang zijnde dogmatische punten
aan te tonen. Slechts op één dogma zij hier gewezen: de predestinatie.
Hoewel Cowper de predestinatie met schroom aan de orde stelt, wordt er door hem
aan haar een allesbeslissende betekenis gehecht 2 . De uitverkiezing is de bron in de
eeuwigheid van waaruit de zaligmakende genade in de tijd stroomt en wordt toegepast
aan mensenharten 3 . Er zullen niet meer mensen door het evangelie worden gezaligd
dan de uitverkorenen 4 .
De verkiezende God is de onveranderlijke God. De verkiezing ligt onwrikbaar vast in
de onveranderlijkheid van Gods wezen. Hierin is de grootste troost voor een christen
in al zijn aanvechtingen en onzekerheden gelegen 5 .
Logisch en dogmatisch komt de uitverkiezing vooraan. Als zodanig heeft zij een beperkende functie. In de geestelijke beleving bezet zij echter de laatste plaats. Zij
vormt als het onwrikbaar en eeuwig fundament van de zaligheid de rustplaats waar de
door de geestelijke strijd vermoeide pelgrim zich in volle geloofszekerheid neervlijt6.
De in dogmatisch opzicht dominante positie van de predestinatie wordt zichtbaar in
het vaak voorkomen van de woorden "verkoren(en)" en "verworpen(en)". Dit woordenpaar geeft aan dat Cowper uitgaat van de dubbele predestinatie, waarbij de verwerping evenzeer realiteit is als de verkiezing. De mensheid ziet hij opgesplitst in twee
klassen: of men bevindt zich in de staat van de genade, öf in die van de verdoemenis 7 .
1.
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Ofschoon Cowper in zijn werken nergens ingaat op of een bestrijding levert van de
leerstellingen van Arminius - nog afgezien van zijn ondogmatische instelling gaf ook
de kerkelijke en religieuze toestand in Schotland hiertoe geen aanleiding - , kan zijn
positie in dezen wel duidelijk zijn. In het geheel van zijn oeuvre wijzen slechts enkele
terloopse zinsneden in de richting van de door de remonstranten geleerde objectieve
universaliteit van de zoen- en kruisverlossing door Christus1. Hiertegenover staat dat
hij - puur calvinistisch - de mens zowel van nature als na ontvangen genade elk vermogen om uit zichzelf iets religieus goeds te willen of te verrichten, ontzegt2, waarbij hij
niet alleen de zaligheid, maar ook de toepassing van het heil en het leven in de heiligmaking geheel aan de genadewerkingen Gods toeschrijft3. Voorts leert hij de volharding der heiligen4.
Cowpers werken wijzen uit dat hij allesbehalve dogmatisch is. Geen ervan handelt
over een dogmatisch onderwerp, terwijl in het algemeen dogmatische bezinning daarin ontbreekt. Hierbij komt dat zijn geschriften het beeld vertonen van logische onnauwkeurigheid en inconsequentie5. In dit licht moeten de herhalingen of althans bijna woordelijke overeenkomsten die nu en dan in zijn geschriften voorkomen, worden
bezien 6 . Slechts een van de tien hier in aanmerking komende werken is schematisch
en derhalve enigermate systematisch opgezet, namelijk 7. Scholastiek zal men bij
Cowper tevergeefs zoeken. Hij maakt zich niet schuldig aan diepzinnige en ingewikkelde onderscheidingen. Slechts één keer onderscheidt hij de genade in zes graden7.
Herhaaldelijk bestrijdt de schrijver de rooms-katholieke leer. Dit gebeurt op fragmentarische wijze. Handelend over een onderdeel van de leer keert de auteur zich
tegen de rooms-katholieke visie, zonder dat hij buiten het kader van het desbetreffende onderdeel treedt.
In Cowpers geschriften ontbreken contemporaine schrijvers vrijwel geheel 8 . Wel komen veel citaten van of verwijzingen naar kerkvaders en middeleeuwse godgeleerden
voor. Opmerkelijk is het dat de citaten in het Latijn worden gegeven, al of niet met de
vertaling eraan toegevoegd.
De citaten en de verwijzingen zijn meer dan alleen vertoon van geleerdheid. Zij zijn
uitingen van Cowpers nauwe verbondenheid met de theologische inzichten en het
geestelijk klimaat van kerkvaders en van middeleeuwse auteurs. In dit verband dient
voorts op de volgende zaken te worden gewezen. Verscheidene - zo niet meer - vergelijkingen en beelden die de auteur gebruikt, ontleent hij aan kerkvaders en middeleeuwers. De invloed van deze auteurs treedt sterk op de voorgrond in 9 en 10. Te midden
van hen op wie de schrijver terugvalt, neemt Bernardus een belangrijke plaats in. De
mystieke gedeelten in Cowpers werken en met name de samenspraak in 14 doen sterk
aan deze middeleeuwse mysticus denken.
1.
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7, 207; 12,91.
7,12, 79-80; 8-11, 104.
8-1, 22,147-148; 8-11,114-115; 9, 282; 12,5-8, 32-34, 72-73.
7,45; 8-1, 25; 8-111, 25-26; 13,25; 15-1, 74.
D.st., 202,207, 211-212.
Vgl. 9, 79 betreffende de belofte met 9,106 en 8-II, 127-128 aangaande het drievoudige werk van Christus
met 11,100-101. Zie voorts: d.st., 202,207, 208.
13, 23-25; vgl.: 10, 85.
Vgl. voor deze alinea: Henderson, 209; Foster, 60.
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Van de tien behandelde geschriften hebben er negen stichtelijke Schriftuitleg tot inhoud. Deze negen zijn min of meer zichtbaar opgebouwd uit preken en meditaties. De
eerste conclusie uit deze vaststelling is dat de Heilige Schrift voor Cowper het eerste
en het laatste woord is. Zij is het enige uitgangspunt en de enige maatstaf. Hoe overheersend de positie van de Schrift is, blijkt juist ook in het ene geschrift dat geen
Bijbeluitleg en - toepassing bevat, namelijk 7. Ieder hoofdstuk hierin kent vijf onderdelen, waarvan de eerste drie geheel worden gevormd door aan elkaar geregen Bijbelteksten. Doorgaans maakt de auteur in zijn werken trouwens een niet-gering gebruik
van Schriftcitaten.
De tweede gevolgtrekking uit het gegeven dat negen van de tien geschriften preek- en
meditatiestof bevatten, is dat Cowper niet als dogmatisch theoloog, maar als predikant moet worden beschouwd. En dan niet uitsluitend als dienaar van het Woord,
maar als een prediker die zijn toehoorders op het oog heeft en het Woord op hen
toepast. Hij is een predikant die zich vanuit het Woord richt op het geestelijk leven,
met name het zieleleven van zijn toehoorders. Cowper is een pastorale prediker.
7-16.4.2. Kritiek op Kerk en maatschappij
Een van de eerste dingen die bij de pastorale prediker Cowper opvallen, is zijn kritische opstelling ten aanzien van de hem omringende werkelijkheid. Keer op keer
komen in zijn werken klagelijke uitroepen over de gebreken en de zonden van zijn tijd
voor 1 . Met inzet van alle krachten poogt hij vanuit het bijbels getuigenis hiertegen een
dam op te werpen. Zou zijn kritiek zich hiertoe beperken, dan zou hij niet meer zijn
dan een christelijk moralist. Hij is echter veel meer. De moralist in Cowper wordt
overvleugeld door de piëtist in hem. De algemeen gerichte kritische klanken vormen
een onderdeel van de afkeuring die hij heeft ten aanzien van de religieuze toestanden
in de Schotse Gereformeerde Kerk. Die Kerk is bij lange na geen vergadering van
echte gelovigen. Zij is een gemengd gezelschap van kaf en koren 2 .
Tegenover één passage waarin de schrijver gewaagt van vele consciëntieuze daders
van het Woord 3 , staan honderden met een tegengestelde strekking. Zoals er niets
algemener is dan een naamchristen, zo is er niets zeldzamer dan een echte christen 4 .
Men zit wel onder de verkondiging van het Woord, maar men verstaat die niet; indien
men die verstaat, wordt men er niet door bewogen; zo men erdoor wordt bewogen,
brengt die niet tot waarachtige bekering. Slechts weinigen hebben de genade van de
wedergeboorte ontvangen 5 . Vele belijders nemen de waarheid van het evangelie aan;
slechts enkelen kennen echter de bekerende kracht ervan 6 .
De Heilige Schrift leert dat er vergeleken met het aantal verworpenen slechts weinigen zalig worden 7 . Het is niet zo'n eenvoudige zaak als men gewoonlijk meent om
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10, ded., 21-22.
8-1,17,154.
15-1, ded.
7 is geheel aan dit thema gewijd; 15-1, 20; 16, 217.
7, 25; 8-II, 132.
11,174-175.
16,219.
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christen te zijn1. De concrete situatie van de Kerk is dat het merendeel van de Kerkleden bestaat uit schijngelovigen2, welke door Cowper met de volgende benamingen
worden aangeduid: "vleselijke belijders", "bastaardchristenen", "koude of lauwe belijders", "temporiseerders", "hypocrieten", "atheïsten" en "naturalisten". In nimmer
afnemende mate giet de auteur zijn klachten, aanklachten, vermaningen, waarschuwingen en veroordelingen over hen uit.
Onder "vleselijke belijders" verstaat Cowper hen die wel de naam "christen" dragen,
maar wie die niet toekomt omdat zij niet in gemeenschap met en in navolging van
Christus in heiligheid des levens wandelen, maar hun leven leiden in zonden en ongerechtigheden3. Terwijl zij de middelen verachten, menen zij toch zalig te zullen worden 4 . Zij beelden zich in de Heilige Geest te hebben ontvangen, maar leven in onheiligheid5. Met verwijzing naar de predestinatie praten zij hun zondige levenswandel
goed: "ben ik uitverkoren, dan word ik toch wel zalig; ben ik niet uitverkoren, dan kan
ik er toch niets aan doen"6.
De vleselijke belijders worden door de auteur zeer vaak "bastaarden" of "bastaardchristenen" genoemd. Zij roemen met hun mond dat zij kinderen Gods zijn, maar in
hun levenspraktijk vertonen zij niet het beeld van God, maar dat van de duivel7. Chrysostomus citerend geeft Cowper het volgende beeld van bastaardchristenen:
Waer uyt [...] sal ick oordeelen ende onder-kennen dat ghy Christenen zijt? Sal ick van dy oordeelen uyt de
plaetse die ghy meest betredet? ghy hebt de batement-speel-plaetsen ende de Taveerne liever dan den Tempel. Sal ick van dy oordeelen uyt de gestaltenisse dij nes lichaems? Dijn onghebonden lacchen gheeft te
kennen dijne ongebondene affectie. Sal ick van u oordelen uyt dijne cleedinghe? selfs daer in wordt ontdeckt
d ydelheyt dijnes ghemoets. Sal ick van dy oordeelen uyt dijne medegesellen? Soo ghy eenen dief siet/ soo
loopt ghy met hem/ ende hebt deel met de Overspeelders. O wat een ellendigh arm mensche is de ghene/
teghen welcken alle de deelen zijns levens vonnisse spreecken ende die niet en heeft dan zijn tonghe die
valschelick hem voorspreeckt/ om voor een Christen ghehouden te worden A

Wetende dat men niet door goede werken wordt gerechtvaardigd en dat Christus voor
de zonde is gestorven, maken zij deze leerstukken tot een vrijbrief voor hun losbandigheid9.
Cowper kent ook de "koude of lauwe belijders". Zij walgen eerder van het Woord dan
dat zij ernaar hongeren en dorsten10. Een onbezield morgengebed vinden zij genoeg
voor de gehele dag en zij zijn al moe voordat zij het hebben beëindigd11. Hoewel zij
zeggen God en Zijn Woord lief te hebben, bewijzen zij door hun omgang met openlijke zondaren het tegendeel 12 . Het grote gebrek dat hun aankleeft, is zorgeloosheid. Zij
bidden zonder voorbereiding13. Hoewel zij in de Gereformeerde Kerk nu de vrij1.
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7,57.
76,102.
5-7,33.
77,147-148.
5-7,171-172; 5-77,44.
5-77,125.
7,19; 5-7,155.
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9,170-171.
10,14.
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heid hebben de Schrift te onderzoeken, doen zij dit niet1. Cowper komt ertoe te schrijven dat gevoelloze zorgeloosheid en hardigheid van hart de moederzonde van zijn
eeuw zijn2.
Een andere, maar veel minder genoemde groep wordt gevormd door de "temporiseerders". Zij zijn tijdgelovigen, die in de gelijkenis van het zaad worden afgebeeld als
die zaadkorrels die, nadat zij eerst zijn opgekomen, wegens ondiepte der aarde verdorren3.
Een van de belangrijkste onderscheidingen is die van de "hypocrieten of geveinsden".
Van hen wordt dit beeld gegeven:
Op den Sabbath comen sy in't Huys des Heeren/ laten het hooft hanghen ghelijck een Biese met de reste/
bidden ende dancken den Heere uytwendelicken met de reste der vergaderinghe/ ende en bedincken niet/
of sy inden Tempel verschijnen door drijven des Gheestes/ ghelijck Symeon dede/ dan of sy met voor-bereyde herten den Heere bidden ende dancken met David^.

Voor wat de uitwendige oefeningen van de godzaligheid aangaat kan een hypocriet op
een heilige lijken, maar het hart maakt het onderscheid tussen die beiden uit5. Een
hypocriet kan tranen storten en zonden belijden zoveel hij wil, God laat Zich door
schijn niet bedriegen6.
Een andere, frequent voorkomende aanduiding is "atheïsten". Zij loochenen het bestaan van God en hiermede ook het toekomende oordeel7. Van de onsterfelijkheid der
ziel en de opstanding des vleses willen zij niets weten8. Van het Woord en de dienst
des Heeren houden zij zich verre9. Zij gaan op in het bedenken en het doen van wat
vijandschap tegen God is en vinden hun grootste genoegens en wellusten in de wereld.
Zij worden daarom ook vaak aangeduid met "wereldlingen", "wereldse mensen" en
"vleselijke mensen"10.
Het eerder gesignaleerde gebrek aan logica stelt Cowper in staat aan het begrip
atheïst ook een geheel andere, ja zelfs gedeeltelijk tegenstrijdige vulling te geven. Dan
zijn het binnenkerkelijke atheïsten. Zij hebben zo weinig elementaire kennis dat zij
een onbekende Christus belijden. De overeenkomst tussen de binnen- en buitenkerkelijke atheïsten ligt in hun leefwijze. Ook al belijdt de binnenkerkelijke atheïst dat er
een God is, in de praktijk leeft hij alsof er geen God is doordat hij zich wentelt in
losbandigheid11.
Tenslotte maakt Cowper ook melding van "naturalisten". Enerzijds worden hiermede
door hem beschrijvers van de natuur, van het menselijk lichaam, alsmede van de dieren- en plantenwereld bedoeld 12 , anderzijds zijn zij identiek met natuurlijke mensen
1.
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72,120.
16, 265; 5-77, 46.
9,11,62-63,67.
5-7,96.
5-//, 77-78.
70,31-32.
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8. 5-7,110,125.
9. 13,121-122; 8-1,135.
10. Wereldlingen: 5-77,134; 5-777, 3.
Wereldse mensen: 77, 64.
Vleselijke mensen: 5-777,5.
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- een vaak gebezigde benaming - , die geen begrip hebben van geestelijke zaken, omdat zij slechts aardse dingen verstaan en najagen1. Op deze laatstgenoemden heeft
Cowper kritiek.
Het is duidelijk geworden dat de verschillen in terminologie geen uitdrukking zijn van
overeenkomstige zakelijke verschillen. De verschillende aanduidingen hebben dan
ook niet betrekking op scherp van elkaar af te grenzen groepen, maar geven veeleer
accentverschillen van een en dezelfde groep aan.
Wat Cowper op hen allen - afgezien van de hypocrieten - tegen heeft, is hun zondige
leefwijze. Zijn kritiek richt zich het meest op de onchristelijke en onheilige levenshandel en - wandel, die worden bepaald door aardsgezindheid en wereldse wellusten. Verder keurt hij vaak het verachten af van de door God gegeven middelen. De
zorgeloosheid en koudheid van hart zijn hem een gruwel. Wat ook gedurig in hevige
mate zijn toorn opwekt, is dat zij die zich schuldig maken aan de genoemde ongerechtigheden, de naam van christen willen dragen en zich zelfs daarop voor laten staan.
De religieuze vermetelheid is een volgende zaak van kritiek. Geheel ongegrond is men
er zeker van dat men het geloof en de zaligheid deelachtig is 2 . Het ergste blijkt deze
vermetelheid waar men de mening is toegedaan dat men - op zijn sterfdag - slechts één
woord behoeft te uiten om genade te ontvangen3.
Het is vermeldenswaard dat de klacht over ontheiliging van de sabbat zeer sporadisch
voorkomt4.
Cowper kent een direct verband tussen zonden enerzijds en rampen en ziekten anderzijds. De zonden roepen Gods toorn op en deze ontlaadt zich in straffen.
Hy [ = God] gheeft honghers-noodt om de overdadicheyt ende het misbruyck zijner Creatueren te straffen.
Hy gheeft het verslindende Sweert om den hooghmoet des menschen neder te werpen. Hy gheeft brandende
Cortsen/ ende onreyne verteerende Artijcken/ om zijne vyerighe onreyne lusten ende begheerlickheydt te
straffenA

Elders schrijft de auteur:
t' Is seker/ dat dit een waerschouwinghe behoort te zijn voor alle Staten ende Coninghrijcken sich te wachten
van Afgoderye/ insonderheyd van Apostasie/ ende vervalsinghe van den Gods-dienst/ ende met namen in
sulck een Land daer God suyverlick onder haer gedient word. Dese sonde schud ende werpt om tot den
grond toe/ Huysen ende Geslachten/ ende maeckt datse hare oude besitters uyt-spuygen. Luyden van slechten ende vreemden bloede/ besitten de plaetse van ouden Adel. Preuven hiervan/ zijnder vele in dit Land/
daer van ick niet meer en wil spreken A

Dit directe verband tussen zonden en rampen maakt zijn kritiek des te klemmender.
Hoe uitgebreid en diepgaand Cowper zich ook tegen allerlei misstanden keert, hij
vervalt niet tot negativisme. Zijn benadering blijft altijd positief. Zijn geschriften zijn
gewoonlijk gesteld in de eerste persoon meervoud: hij stelt zich derhalve niet afzonderlijk tegenover of boven zijn lezers op. Het gevolg hiervan is wel dat zijn protesten
des te feller oplichten en des te dieper houtsnijden.
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7, 31-32; 8-1 70-71.
10,5.
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7-16.4.3. Implicaties van de kritiek
Cowpers kritische visie op Kerkleden drukt haar stempel op zijn overige theologische
inzichten en is bepalend voor weerkerende thema's, accenten en uitdrukkingen in zijn
werken.
Allereerst kan worden gewezen op het frequent bezigen van de bijvoeglijke naamwoorden "waar" en "waarachtig". Deze komen voor in combinatie met begrippen als
"christen", "evangelisch mens" en "godzaligheid" 1 . In dit zelfde licht moet ook Cowpers spreken over "zaligmakende genade" worden bezien 2 .
Vervolgens leidt de kritiek van de auteur als vanzelf tot uitspraken en passages waarin
wordt betoogd dat het niet voldoende is tot de zichtbare Kerk te behoren 3 , in de naam
van Christus te zijn gedoopt en aan Zijn heilige tafel het Avondmaal te hebben gehouden 4 . Weliswaar zijn dit grote zaken 5 , maar het komt ten diepste aan op het zijn ingelijfd in en behoren tot Christus en op de Doop met de Heilige Geest 6 .
Een ander gevolg van Cowpers kritiek is de uitdrukkelijke onderscheiding van de roeping in een uitwendige en een inwendige roeping 7 . Er is sprake van deze zelfde onderscheiding wanneer wordt gesteld dat velen uiterlijk in het verbond tot kinderen zijn
aangenomen, die desondanks niet tot de verkiezing der genade behoren. In dit verband wordt verschil gemaakt tussen in het verbond staan en de genade van het verbond 8 .
Het vaak voorkomen van separatie en beperking vloeit ook voort uit Cowpers kritiek
op Kerkleden. De zaligmakende genade Gods en de daaruit voortkomende troost gelden niet iedereen. Integendeel, slechts zij die in Christus zijn, hebben er deel aan 9 . De
verlossing door Christus is uitsluitend bestemd voor boetvaardige en gelovige zondaren 10 . Noodzakelijkerwijs heeft dit consequenties voor de prediking en met name
voor het aanbod van genade en voor de beloften van het evangelie. De predikanten
moeten de onboetvaardigen en ongelovigen aanzeggen dat zij geen vrede hebben 11 .
Zij mogen hen die het door de wedergeboorte herstelde beeld Gods niet dragen en
uitdragen, niet zegenen in de naam des Heeren en moeten hun aanzeggen dat zij God
niet tot een Vader hebben 12 .
Cowpers beschouwing over het aanbod is paradoxaal: enerzijds is het aanbod algemeen, anderzijds conditioneel. In de prediking van het evangelie worden door God
gerechtigheid en leven aangeboden aan allen die zich in de zichtbare Kerk bevinden,
indien zij zich willen bekeren en willen geloven 13 . De beloften zijn algemeen in drieër1.
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lei opzicht: voor wat betreft de tijd, de zonden en de personen 1 . Tevens wordt echter
keer op keer het conditionele karakter ervan naar voren gebracht. De belofte Gods
geldt voor hongerigen, treurigen, boetvaardigen en gelovigen. Zonder conditie wordt
de belofte niet vervuld. In de gehele Bijbel is niet één belofte te vinden zonder een
bijgevoegde voorwaarde 2 . God heeft Zijn kinderen beloofd met hen te zullen zijn, als
zij met Hem zullen wandelen 3 . De vergeving der zonden is beloofd op conditie dat de
mens zijn zonden belijdt 4 .
Aan deze voorwaarden behoeft de mens zelf niet te voldoen. Afgezien van het feit dat
dit onverenigbaar zou zijn met zijn reformatorische opvatting over de natuurlijke
doodsstaat van een mens 5 , laat Cowper uitkomen dat God Zelf deze voorwaarden in
de Zijnen vervult. Hij is het Die boetvaardigheid en rechtvaardigmakend geloof in
Zijn uitverkoren kinderen schept 6 . Uit de desondanks gehandhaafde term "conditie"
en uit de grote nadruk die Cowper op het conditionele karakter van aanbod en belofte
legt, spreekt de ernst en de kracht van zijn piëtistisch verzet tegen dat wat hij aan
religieuze misstanden in zijn Kerk tegenkwam. Zijn piëtisme ontlaadt zich binnen het
reformatorische kader in de paradox.
7-16.4.4. Zelfonderzoek
Op grond van het voorgaande is het te begrijpen dat de oproep tot zelfonderzoek een
steeds terugkerend gegeven is 7 . Onvermoeid hamert Cowper op dit aanbeeld. Daar
het ware geloof een zeldzaamheid is, moet men zichzelf onderzoeken of men dit geloof deelachtig is 8 . Niet alleen richt het zelfonderzoek zich op de staat, maar ook op
de stand. Gedurig moeten de gelovigen zich beproeven hoever zij zijn gevorderd op
de weg van geloof en van heiligmaking 9 .
Voorts is het zelfonderzoek gericht op de zonden 10 , waarbij de boezemzonden speciale aandacht vragen 11 .
De mens - ook de gelovige - is zo verdorven dat hij tweemaal per dag tot zichzelf moet
inkeren: 's morgens en 's avonds 12 .
Ten dienste van het zelfonderzoek staan de tekenen en de kenmerken, die door Cowper steeds worden behandeld. De heiligmaking is het bewijs van de rechtvaardigmaking 13 . Het dorsten naar genade is een gewis teken van geestelijk leven 14 . Een kenmerk van een ware belijder dat hem onderscheidt van een veinzer, is dat de liefde tot
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God gaat boven de liefde tot zichzelf1. Liefde tot God is een teken en een bewijs van
Zijn liefde tot de mens 2 . Belijdenis van zonden is het eerste teken van geestelijke
genezing 3 . Het overeind blijven in de verzoeking en het ervaren van Gods gemeenschap na zonden te hebben begaan, zijn kenmerken van Gods genade 4 . De werken van
de heiligmaking zijn onbedrieglijke tekenen van de verkiezing 5 .
In het kader van het zelfonderzoek hebben kenmerken de functie om enerzijds hun
die niet in Christus zijn, te laten zien dat de vertroosting van het evangelie hun niet
aangaat, en anderzijds hun die wel in Christus zijn begrepen, te verzekeren van hun
zaligheid 6 .
7-16.4.5. Verzekering
De zekerheid van de zaligheid en de hiermede verbonden verzekering zijn voor Cowper aangelegen zaken. Tegenover de leer van de Rooms-katholieke Kerk poneert hij
op reformatorische wijze de werkelijkheid van de zekerheid 7 . Op grond van 2 Korinthe 13:5 is ieder christen verplicht zich ervan te vergewissen dat hij tot het getal van
de uitverkorenen behoort 8 . De positie van de gelovige bij de verzekering is tweepolig.
Aan de ene kant is de herborene ontvangend voorwerp: God geeft hem de verzekering. Aan de andere kant moet hij handelend optreden om tot zekerheid te komen.
De Heere heeft de herborenen vier verzekeringen gegeven: 1. charters; 2. bevestiging;
3. investituur; 4. bezit. De charters zijn het Woord Gods en Zijn beloften gedaan in
het evangelie der genade. De bevestiging bestaat uit de eed Gods, uit de ondertekening van het testament met Christus' bloed en - dat is het voornaamste - uit de schenking van Zijn Geest Die als Zijn Getuige, Pand en Zegel de gelovige in zijn hart verzekert dat de beloofde zaligheid hem toekomt. De investituur vindt plaats bij het Heilig
Avondmaal, waarbij Christus persoonlijk wordt geschonken. Het bezit is de voorlopige aanschouwing en genieting van het heil 9 .
Behalve de van God uitgaande verzekeringen is er een wijze van verzekering waarbij
de gelovige actief is betrokken. Deze loopt via het zelfonderzoek aan de hand van de
tekenen der uitverkiezing en der zaligheid, die werkingen en vruchten van de Heilige
Geest zijn. De verkiezing van eeuwigheid wordt in de tijd aan en bovenal in de mens
gerealiseerd door de Heilige Geest. Deze Geest is niet te scheiden van Zijn werkingen
en vruchten in het hart van de gelovige10. Wie krachtig is geroepen, bezit noodzakelijkerwijs tekenen van de achter de krachtige roeping liggende uitverkiezing, die vruchten zijn van de Geest, Die in hem woont en werkt. Wie tot zekerheid wil komen, behoeft daarom niet op te klimmen tot Gods verborgen raad, maar moet zijn eigen hart
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onderzoeken 1 . Daar zijn bij de gelovigen de vruchten van de Geest en de tekenen van
de zaligheid te vinden.
Op grond van de onveranderlijkheid Gods 2 en van de daaruit voortvloeiende volharding der heiligen 3 hebben de tekenen en de werkingen van de Geest niet slechts verzekerende waarde wanneer zij zijn te bespeuren, maar ook als zij in het verleden aanwezig waren en men hen op het moment van de zelfbeproeving niet kan ontdekken 4 .
Hoe noodzakelijk Cowper de verzekering via de kenmerken ook vindt, hij kent tevens
de betrekkelijkheid ervan. Wie de grond van de verzekering in zichzelf zoekt, komt in
de grootste twijfelingen en zielsangsten terecht, omdat hij altijd onvolmaaktheid in
zichzelf vindt. Het is een streek van de satan de mens zijn volmaaktheid in zichzelf te
doen zoeken om hem op die wijze tot wanhoop te brengen. Hiertegen is maar één
remedie: uit te gaan uit zichzelf tot Christus. Niet in de gelovige, maar in Christus ligt
de grond van de zaligheid en ook van de zekerheid. Cowper gaat hierin zover dat hij
nadrukkelijk stelt dat de gelovige uiteindelijk slechts dan is verzekerd wanneer hij het
anker van zijn ziel werpt op de steenrots die hoger is dan hij zelf: Jezus Christus 5 .
Reformatorischer kan dit gedeelte, dat piëtistisch begint, niet eindigen.
Het blijkt dat Cowpers beschouwingen over de verzekering worden gedragen door
een tweeledige paradox. In de eerste plaats geeft enerzijds God de gelovige de zekerheid van zijn zaligheid, terwijl anderzijds de gelovige zelf tot de zekerheid moet
komen door middel van zelfonderzoek aan de hand van kenmerken. In de tweede
plaats wijst Cowper aan de ene kant de gelovige van zichzelf af naar het Woord, de
sacramenten en ten diepste naar Christus, en beklemtoont hij aan de andere kant niet
alleen de waarde maar zelfs de noodzaak van de onbedrieglijke tekenen der krachtige
roeping en inlijving in Christus, die de Geest in de gelovige bewerkstelligt 6 .
7-16.4.6. Christologie
De betekenis van Christus voor Cowper blijkt met name in zijn geloofsbeschouwing.
Deze ontvouwt hij in een allegorie, die een uitwerking is van Hebreen 6:19. Het schip
van de menselijke ziel en consciëntie wordt te midden van de woelende zee der wereld
vastgehouden door het anker van het geloof, dat met het schip is verbonden door de
kabels van de beloften van Gods barmhartigheid en dat vastligt op de rotssteen Jezus
Christus 7 . Het geloof is gefundeerd op de beloften 8 . Aangezien al de beloften Gods ja
en amen zijn in Christus, is Hij het eigenlijke voorwerp van het geloof.
Elders onderscheidt de auteur in het geloof tweeërlei werking. Er is in het geloof een
aangrijpende kracht, waardoor men Christus ontvangt en Hem, zoals Hij in Woord en
sacramenten wordt aangeboden, zich toeeigent, en er is een onderwerpende kracht,
waardoor men uit zichzelf overgaat in Hem. Door de eerste wordt Christus de zijne,
1. 7,98; 8-IÏ, 104; 9, 264.
2. 14,161.
3. D.st., 215.
4. 8-1,173; 14,158-166.
5. 8-1,17-18; 8-III, 20.
6. 5-7,17.
7. i5-/,22.
8. Zie ook: 9,105.
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door de tweede wordt men de Zijne 1 . Het geloof is derhalve geheel op Christus gericht en gefundeerd. Evenals het geloof is de hoop geheel op Christus betrokken 2 .
Voorts ligt de zekerheid van de zaligheid fundamenteel alleen in Christus.
De geloofsgemeenschap met Christus is allesbeslissend voor een mens. Buiten Christus kunnen noch de persoon noch de daden van iemand hem aangenaam voor God
doen zijn, want alleen dat is God aangenaam dat is gereinigd, gerechtvaardigd en
geheiligd door het bloed van het Lam Gods 3 .
De betekenis van Christus voor de Zijnen is allesomvattend. Hij is de Verzoening der
zonden, het Licht, het Leven, de Weg, de Deur, het Kleed en het Voedsel 4 .
In de christologie van Cowper treedt het exemplarisch aspect duidelijk naar voren.
Christus is behalve Zaligmaker Voorbeeld. De gelovige moet in conformiteit met
Christus leven, dat wil zeggen dat hij Hem moet navolgen voor wat betreft Zijn godzalig leven en Zijn geduldig lijden5. De heiligmaking blijkt gevolgen te hebben voor de
christologie.
7-16.4.7. Pneumatologie
Ook al wordt door Cowper primaire en centrale betekenis gehecht aan de christologie, toch wordt door hem aan de pneumatologie meer aandacht geschonken. De oorzaak hiervan ligt in zijn gerichtheid op de mens. Zonder de betekenis van de objectieve verwerving van het heil door Christus geweld aan te doen, richt hij zich in zijn
geschriften voornamelijk op de toepassing van het verworven heil aan het hart van de
mens, op diens beleving en ervaringsweg van het heil alsmede op diens uitleving van
het heil. Niet voor niets heet zijn hoofdwerk in theologische zin Anatomie: dat is, D'
ontledinghe eens Christen menschesl daerin claerlick wordt aenghewesen/ uyt Godes
Woordtl hoedanigh een Christen is in alle zijn ommeganckl beyde inwendigh ende uitwendigh. De algemene werkingen van de Geest in de schepping en in de schepselen
kent hij wel, maar hij stipt ze slechts in het voorbijgaan aan 6 .
Als de eerste werking van het geloof ziet hij dat de gelovige Jezus Christus, zoals Hij
in Woord en sacramenten wordt aangeboden, ontvangt en zichzelf toeeigent. De beloften van barmhartigheid en genade, die in het evangelie zijn gedaan, zijn generaal
en worden door het geloof in de weg van persoonlijke toeëigening particulier gemaakt 7 . Waar de persoonlijke toeëigening ontbreekt, wordt ook de troost gemist 8 .
Deze persoonlijke toepassing van de beloften is het wezenlijke onderscheid tussen het
ware, rechtvaardigmakende geloof en allerlei andere soorten geloof9.
Bij Cowpers gerichtheid op de mens staat diens geestelijk leven centraal. Dit geestelijk leven kent een uitwendige en een inwendige zijde. Laatstgenoemde is gewichtiger
1. 15-1,23.
2. 8-II, 52.
3. 5-7,85.
4. 8-1,24.
5. 5-77, 127-129; d.st., 232.
6. 5-7,150-151,98.
7. 9,137.
8. 9, 268; 15-7, 68-69.
9. 75-7,69.
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dan eerstgenoemde. Het inwendig gaat aan het uitwendig leven vooraf1. Bovendien
verkeert een mens uitwendig onder de mensen en wandelt hij inwendig met God. De
buitenkant kan bedriegen, de binnenkant niet. God ziet niet het uiterlijk maar het hart
aan. Voor een christen is er niets zo belangrijk als zijn innerlijk2.
Cowpers blik is in zeer sterke mate gericht op het geestelijk zieleleven en daarmede
op de Heilige Geest, Die in het innerlijk van een mens intrek neemt en daar Zijn
werkingen doet. Hij ontdekt de mens aan zijn zonden en zondigheid en verwekt in hem
het gevoelen van Gods toorn, verslagenheid van hart en van hieruit een uitwendige
verandering van leven. De Geest is het ook Die dan de mens verder leidt door hem de
genade Gods in Christus te doen aanschouwen en in hem honger en dorst naar Diens
gerechtigheid alsmede liefde tot de gerechtigheid en haat jegens de zonde doet ontstaan. De Geest leert bidden met smeken en zuchten, ja bidt Zelf in de mens met
onuitsprekelijke zuchtingen. Door de Heilige Geest wordt de mens tot Christus gebracht en vindt het omhelzen van het geloof plaats. De in de gelovige woonachtige
Geest doet de zekerheid van het geloof ontstaan en is Degene Die met Zijn strijd
tegen het vlees en de aanvechtingen van de satan het nieuwe leven bepaalt en Die de
wil en de kracht schenkt om in heiligheid des levens en in goede werken te wandelen3.
Herhaaldelijk treft men uitdrukkingen aan als: "het goed dat God in de mens heeft
gewerkt"4, "de vonk van geestelijk leven die God in de mens heeft ontstoken"5, "het
werk der genade in de mens"6.
De heilsorde en de zielstoestanden als aanvechting, twijfeling alsmede het smaken van
de vreugde en van de zekerheid des heils staan centraal. Het geloofsleven is niet een
statische werkelijkheid, maar een groeiproces dat zich golfsgewijze ontwikkelt. Er is
een begin en een opwassen in de genade. Cowper kent de term "eerste bekering"7.
Deze staat tegenover de realiteit van de dagelijkse boetvaardigheid8. De golfbeweging die het inwendig leven van het geloof eigen is en die gepaard gaat met allerlei
veranderingen en wisselingen in de innerlijke gesteldheid wordt veroorzaakt door de
strijd tussen God en satan, tussen Geest en vlees.
Over het algemeen beperkt Cowper zich tot het beschrijven van en het inhaken op
afzonderlijke toestanden en onderdelen van het geestelijk geloofsleven. Uitvoerige en
analyserende beschrijvingen van gehele ontwikkelingen en processen die zich in het
zieleleven voordoen, ontbreken op een enkele uitzondering na9, terwijl systematische
en schematische overzichten van de heilsorde en van de gang der wedergeboorte in de
ziel van een mens in het geheel niet voorkomen10. Bij Cowper is de piëtistische lijn niet
zover gevorderd dat die resulteert in analyserende en schematiserende reflexie en
descriptie.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Vgl. de volgorde van het tweede en het derde gedeelte van 7.
7,61.
5-7,98-99,151-153.
7, 89; 8-1,13.
9,195; 7,171.
8-1, 65; 8-II, 92; 9, 226.
9, 282; 13, 81.
77,184,140.
74-77.
Enkele aarzelende aanzetten hiertoe: 8-1, 98-99,156-157; 10,4-5.
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7-16.4.8. Consciëntie
In het geestelijk zieleleven neemt de consciëntie een zeer belangrijke plaats in. De
consciëntie is de door God als de hoogste Rechter afgevaardigde geestelijke rechter,
die in de ziel van een mens gesteld, oordeelt over al diens doen 1 . Als zodanig is zij een
vermogen van zowel het verstand als de wil. Cowper gaat ervan uit dat Adam ook vóór
de zondeval de consciëntie bezat2. Zij is derhalve een scheppingsgegeven van de menselijke natuur.
De werking van de consciëntie is drievoudig: 1. zij houdt de uitgevoerde actie in gedachtenis; 2. zij beoordeelt die; 3. zij voltrekt het oordeel. Naar aanleiding van de
eerste werking der consciëntie spreekt Cowper over "het boek of het register van de
consciëntie"3. Hierin staat alles van het mensenleven opgetekend. Dit boek zal op de
jongste dag bij het laatste gericht worden geopend en de mens zal worden geoordeeld
naar hetgeen daarin staat. Na de bekering en de vergeving der zonden houden wel de
beschuldigende en pijnigende werkingen van de consciëntie op, maar de gedachtenis
aan de zonden blijft behouden in het boek der consciëntie, deels ter verootmoediging,
deels om te verhinderen dat men opnieuw in zonde valt4.
Bij de oordelende werking van de consciëntie maakt Cowper onderscheid tussen consciëntie en dwaling van de consciëntie. Dit laatste is het geval als de consciëntie zich
niet houdt aan de wet zoals God die in Zijn Woord heeft geopenbaard5. De consciëntie is dan te ruim of - en dat met name in de kinderen Gods - te eng6.
De wijze waarop in de vierschaar van de consciëntie het oordeel tot stand komt, namelijk via de sluitrede, speelt geen enkele rol in Cowpers uiteenzettingen. Slechts één
keer wordt de sluitrede genoemd7.
Is het vonnis van de consciëntie veroordelend, dan wordt gesproken van "een kwade
consciëntie"; is het vrijsprekend, dan is sprake van "een goede consciëntie". Het veelvuldig en gevarieerd gebruik dat de schrijver van deze uitdrukkingen maakt, laat zien
dat ze voor hem vaststaande uitdrukkingen zijn.
De voltrekking van het oordeel door de consciëntie bestaat hierin dat zij bij vrijspraak
blijdschap schenkt en bij veroordeling verschrikt. De werkingen van de consciëntie
zijn derhalve uiteindelijk gericht op het gevoel.
Bij het zelfonderzoek en de daarmee verbonden verzekeringswijze speelt de consciëntie een dominante rol8.
Als de consciëntie werkt, wordt zij "levendig, gevoelig of wakend" genoemd. Zo'n
consciëntie weerhoudt Gods kinderen van de zonden, of brengt hen, wanneer zij in
zonden zijn gevallen, tot boetvaardigheid. Wie echter zondigt en excuses voor zijn
overtredingen aanvoert, ja zelfs rustig doorgaat met zondigen, heeft een consciëntie

1. Z.v. dit en het volgende: 7,84-92.
2. 7, 26. Cowper heeft op dit punt - evenals op andere onderdelen - invloed van Perkins ondergaan.
3. 8-1,10; 8-II, 100; 13, 30.
4. Zie ook: 7,142-143; 8-III, 18-19; vgl.: 13,43.
5. 8-III, 18; 7,88; 14,170.
6. £-ƒƒƒ, 18.
7. 7,88.
8. 12,262, 283.

IV. Vertalingen

227

die slaapt1 en is verdoofd alsof zij met een heet ijzer is toegeschroeid2. Ook hierin
wordt Cowpers kritiek op religieus gebied hoorbaar.
7-16.4.9. Gevoel
Wanneer het innerlijk en de consciëntie van de mens alsmede de werkingen Gods
daarin zoveel aandacht ontvangen, kan het niet uitblijven dat ook het gevoel een belangrijke plaats inneemt. Keer op keer bespreekt Cowper de gevolgen voor het gevoel
van de innerlijke werking des Heiligen Geestes en van de werking der consciëntie.
Iedere fase van het geestelijk leven kent een eigen mate van verdriet, smart, onzekerheid, angst, wanhoop, verwachting, hoop, blijdschap, zekerheid en genieting3.
Schrik en vrees zijn gevolgen van de door de Geest geleide prediking van de wet4. De
wedergeboorte gaat noodzakelijkerwijs gepaard met goddelijke droefheid en angst,
een gebroken geest en een deemoedig gemoed 5 . Hoe sterk gevoelsmatig Cowpers
diep zondebesef is, wordt duidelijk uit zijn uitspraak dat het voor de heiligen op aarde
het allerbetamelijkst is altijd te treuren6. Bij zijn zeer frequent voorkomende besprekingen van geestelijke aanvechtingen en verlatingen, waarbij de gevoelens een zeer
grote plaats krijgen toegemeten, treft men ook het fenomeen van de angst van verworpen te zijn aan7.
Troost en vreugde zijn de gevolgen van de door de Geest geleide prediking van het
evangelie8. In het gevoelen van de genade Gods is het welzijn van de consciëntie gelegen 9 . De hoogste trap van het eeuwige leven hier op aarde is de blijdschap10. Soms
spreekt Cowper zelfs van "God genieten"11. In verband hiermee is het interessant te
zien dat hij, Bernardus citerend, het thema "zo genoten, zo weer toegesloten" kent12.
Bij de gevoelens betrekt Cowper ook de uitingen en de lichamelijke gevolgen van de
innerlijke roerselen13. Zo zegt hij dat God de ogen niet slechts heeft gegeven om te
zien maar ook om te wenen. Men gewenne zich eraan te schreien over de ellenden die
de zonde over de mens heeft gebracht14. De gebeden van tranen zijn beter dan die van
woorden 15 . Bij de bekering gaat een gebroken geest gepaard met tranende ogen, een
bleek gelaat en een kermende stem16. In dit verband waarschuwt de auteur wel ernstig
voor gemaaktheid17.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

13,13, 38,106.
7,92.
8-1,4-5.
8-1,156; 77,58.
7,15-16; 8-1,149.
2(5,264.
77,107,130.
8-1,156; 11,58.
7,148.
8-11,148.
12, 69; 13, 72.
72,64-65.
7,143,149.
7,195; 9, 222-223.
76,233.
5-7,149.
5-77,45.
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Al ontbreekt in de beschrijving van de gevoelens en alles wat daarmee samenhangt
systematiek, toch is er één ding dat Cowper hierbij nadrukkelijk stelt, namelijk dat er
een volgorde in de wedergeboorte en de daarmee verbonden gevoelens bestaat. Eerst
verschrikt de Heilige Geest met Gods oordelen, daarna troost Hij met het gevoel van
Gods genade in Christus1. De vrees voor de oordelen Gods is de voorbereiding op de
ontvangst van de liefde Gods 2 . Iemand die niet eerst enigermate zijn ellende heeft
gevoeld, kan onmogelijk de zoetheid van Gods genade smaken3. Deze verhouding en
deze volgorde hangen samen met die van wet en evangelie. De wet beschuldigt, overtuigt van zonde en kwelt de consciëntie; door het evangelie komt er vrede in de consciëntie4. De prediking van de wet openbaart de ziekte; de prediking van het evangelie wijst de Medicijnmeester aan5. Zowel de met nadruk gestelde volgorde van wet en
evangelie als van de daardoor teweeggebrachte gevoelens sluiten nauw aan bij zowel
het beperkend spreken van Cowper over het deelhebben aan de verlossing als het
conditioneren door hem van het aanbod in de prediking en van de beloften Gods.
Aan de uitwerking van de Heilige Geest op de gevoelens wordt zoveel waarde gehecht
dat het gevoelen van geestelijke zaken een kenmerk en een bewijs van de echtheid
hiervan is 6 . Tegenover de uiterlijke schijn wordt het inwendige gevoelen geplaatst7.
Cowper beschouwt het gevoel als zijnde een trap hoger dan het geloof. Handelend
over de geestelijke blijdschap onderscheidt hij als de eerste twee trappen hiervan: 1.
blijdschap voortkomend uit geloof; 2. blijdschap voortkomend uit gevoel8. Elders
geeft hij te kennen dat de verontruste consciëntie in geestelijke verlating verkerend,
niet door het gepredikte Woord, maar alleen door het getuigenis van de Geest tot rust
kan worden gebracht9. Duidelijk blijkt hier de meerwaarde van het gevoel boven het
geloof.
Tegenover deze hoge waardering van het gevoel stelt de auteur paradoxaal de relativiteit ervan. Wanneer het gevoel het zwakst is, is het geloof het sterkst10. Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de werkelijkheid en het gevoel van de werkelijkheid.
De Geest der genade is in de geestelijke verlating, ook al voelt men Hem dan niet, toch
aanwezig11. Het gemis aan gevoel kan en mag daarom niet altijd maatstaf zijn12.
7-16.4.10. Mystiek
Uit de geschriften van Cowper blijkt duidelijk dat een mystieke geaardheid hem niet
vreemd is. De samenspraak tussen de Heere en de ziel in 14 is met haar gevoelvolle

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

7,115; 8-1156; 8-II, 45-46; 16,157.
8-1157,160.
10, 65; 16,103,233-234.
2i,58.
8-1,156.
8-1,149,157
8-II, 45; 13,83.
5-/7,148.
13, 70-71; vgl.: 10, 7.
14,176; vgl.: 12,45-48.
8-1,92.
14,112.
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intimiteit, ja zelfs hier en daar doorbrekende zoetelijkheid en met haar alleenspraken
een typisch mystiek produkt. Andere geschriften kennen eveneens in wisselende mate
de directe aanspraken tot God, meestal in de vorm van gebeden. Vaak wordt door
Cowper op gevoelvolle en intieme wijze gesproken over "lieve en dierbare kinderen
Gods", terwijl ook een uitdrukking als "de zoetheid van Gods genade smaken" meermalen voorkomt1.
Met name in 7 komt de mystieke bruidsterminologie - "bruid van Christus", "Bruidegom", "huwelijk met Christus" - veel voor. De schrijver hanteert bij zijn uitleg van de
Bijbeltekst graag de methode van vergeestelijken2.
Als de hoogste trap van het eeuwige leven op aarde beschouwt Cowper de blijdschap.
Hij onderscheidt deze blijdschap in drieën: 1. die ontstaat uit geloven; 2. die ontstaat
uit voelen en smaken; 3. die voortkomt uit aanschouwen en geestelijk omhelzen3. De
laatstgenoemde is derhalve voor hem de hoogste graad van de hoogste trap der zaligheid in deze werkelijheid. Elders duidt hij ze aan met "innerlijke contemplatie". Hierbij zoekt God de ziel zonder uiterlijke middelen en laat Hij Zich in Zijn gunst en
schoonheid zien en in de zoetheid van Zijn liefde gevoelen4. De ziel wordt uit het
lichaam weggenomen, losgemaakt van de aarde en het aardse en heeft intieme gemeenschap met de Heere 5 . Een door Cowper geliefde aansporing is om zo nu en dan
met Mozes de top van de berg Pisga te bestijgen om het hemelse Kanaan te bezien.
Wat dit inhoudt, zet hij uiteen met:
dat is/ laet ons onse zielen scheyden vander Aerden/ ende door t'Ghebedt ende Gheestelicke betrachtinghe
op dimmen/ ende ons selven vermaecken met eenigher maten dat Landt te besichten/ naar dien het den
Heere believen sal ons dat selve te gheven A

In het kader van de mystieke en contemplatieve beschouwingen komen uitspraken
voor die doen denken aan een dualistische mensbeschouwing. Het lichaam is het huis
waarin de ziel woont7, en dan wel als een vreemdeling en een balling8. De ziel is gevangen in het lichaam, aan welke toestand een einde komt door de dood, wanneer de ziel
de vrijheid ontvangt en wederkeert tot Hem Die ze heeft geschapen9. Tijdens het
aardse leven is het lichaam een beletsel voor de gemeenzame omgang van de ziel met
de Heere 10 . Ongetwijfeld vormt dit een der achtergronden van de nadruk die de auteur op vasten legt11.
Hiertegenover staan uitlatingen, waarin duidelijk wordt dat deze dualiteit bij Cowper
niet wortelt in de schepping, reden waarom zijn mystiek geen zijnsmystiek is. Het
geschapene met inbegrip van het lichaam is op zichzelf als schepping Gods niet verkeerd en slecht. Daarom keert de auteur zich resoluut tegen alle vormen van ongezonde ascese, waarbij de door God gegeven middelen tot onderhoud van het lichaam
1. 8-1, 92; 10, 65; 12,65.
2. 70,44,56.
3. 8-11148.
4. 14,110-111.
5. 14,131; 16,55-57.
6. 8-II, 19; vgl.: 8-1,162-163; 9, 97.
7. 14,20.
8. 75-/7,3.
9. 77, 200; 14, ded.
10. 7ó,56.
11. 77,98-103.
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en van het natuurlijk leven, zoals eten en drinken, worden veracht en verzuimd 1 . Uitdrukkelijk stelt hij dat hij het gebruik van deze wereld en van geoorloofd vermaak niet
wil verbieden 2 . Tot positieve uitspraken op dit punt komt hij echter niet.
Dat het geschapene op zichzelf voor Cowper niet slecht en zondig is, komt uit in zijn
inzichten dat de wedergeboorte niet alleen op de ziel, maar eveneens op het lichaam
betrekking heeft3, dat de Heere zelfs in het stof der aarde de lichamen der ontslapen
heiligen niet zal verlaten 4 , en dat de geschapen werkelijkheid op de jongste dag niet
zal worden vernietigd in haar wezen, maar wel zal worden veranderd in kwaliteit 5 .
De conclusie uit dit alles is dat Cowpers dualistische uitlatingen niet moeten worden
gezien in het licht van de schepping, maar in het licht van de zonde en van de hieruit
voortvloeiende breuk. Met andere woorden: zijn mystiek is geen zijnsmystiek, maar
geloofsmystiek.
7-16.4.11. Ervaring
De schrijver kent grote waarde toe aan de menselijke ervaring. Deze kan betrekking
hebben op het gewone, natuurlijke leven. Het waarneembare feit dat de ziel, al is het
lichaam nog zo zwak, haar sterkte behoudt , hanteert hij als een argument voor de
onsterfelijkheid van de ziel 6 . Er wordt verwezen naar ervaringsfeiten uit het natuurlijk
leven om het betoog te ondersteunen en om als vergelijkingsmateriaal te dienen 7 .
Een veel belangrijker rol speelt bij Cowper de geestelijke ervaring. Veelvuldig beroept hij zich op de belevingen die Gods kinderen in het geestelijk leven meemaken 8 .
Hij haakt ook bij zijn pastorale beschouwingen in op standen en gangen van het zieleleven. Aan de hand van de geestelijke beleving constateert hij onder andere dat de
satan twee sterke wapenen in de geestelijke strijd brengt, namelijk wanhoop en vermetelheid 9 , en dat God gebruik maakt van tegengestelde middelen 10 . Soms wordt een
Schriftwoord gevolgd door de constatering dat het door de gelovigen in eigen ervaring
wordt beleefd 11 . Weliswaar is Gods Woord op en in Zichzelf reeds waarachtig, maar
de waarde en de troost ervan worden nog groter als men het in eigen beleving mag
hebben 12 . Door de geestelijke ervaring wordt een mens geleerd en geoefend in het
leven des geloofs 13 .
Het is karakteristiek voor zowel de betekenis die Cowper toekent aan de ervaring als
de sfeer die zijn geschriften ademen, dat hij in een van zijn traktaten de persoonlijke
uitlating doet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

77,120-122; 9,226.
9,ded.
7,14.
5-7,117-118.
5-77, 39; 16,134,198.
5-7,110.
5-7,148; 12,120.
5-7,173; 11,131.
5-7,31; 10,65; 77,107-108.
5-77,91-92; 12,15.
7,141.
9,242.
9,128,182.
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K' en nebbe noyt yemandt ghekent/ die de ware Religie gheleert heeft sonder eenighswaer cruys t' sy innerlijck ofte uyterlijck.1.

Nog scherper komt zijn persoonlijke ervaring naar voren in de samenspraak tussen de
Heere en de ziel: 14-11. Dit innige en mystieke werkje is de verwoording van Cowpers
eigen zielsbelevenissen 2 .
7-16.4.12. Pastoraat
Een karakteristieke trek van Cowpers geschriften is zijn pastorale instelling. Zijn doel
bij het schrijven is de zaligheid - in dit licht moet zijn aanprijzen van zelfonderzoek
worden beschouwd 3 - , de stichting en de troost van zijn lezers 4 . Zijn Schriftuitleg
mondt nimmer falend uit in pastoraat. Zijn pastorale werkwijze brengt mee dat hij
onderscheidend te werk gaat. Naar gelang de stand van het geestelijk leven van zijn
lezers verschilt de teneur van zijn betoog. Vooral in 8 treedt dit helder aan de dag.
Bewogenheid en ernst zijn gouden draden die zijn geschriften doortrekken.
Deze pastorale gerichtheid heeft ook haar weerslag op de stijl. Steeds worden de
lezers of groepen lezers direct aangesproken.
Het tekent Cowper als pastor dat hij er steeds op uit is de kleinmoedigen op te beuren
en te vertroosten. Zo benadert hij op uiterst bewogen wijze hen die na gedane zelfbeproeving vóór het Avondmaal zichzelf als zondaar overhouden. Hij laat zien dat
Christus juist een Borg is voor zondaren wier zonden hun van harte leed zijn. Wie zich
arm en ellendig gevoelt, moet zich daardoor niet van Gods barmhartigheid laten afkeren, maar zich juist daarnaar toe laten uitdrijven 5 . Keer op keer behandelt de
schrijver de zwakke christen 6 , de zwakke consciëntie van vromen 7 en de zwakheid van
het geestelijk leven8, dit alles in verband met de aanvechtingen door de vorst der
duisternis en de macht van de zonde. Het dieptepunt van het geloofsleven is de geestelijke verlating. Veelvuldig maakt Cowper deze stand tot voorwerp van zijn bespreking*.
De auteur besteedt intense aandacht aan de wangestalten van het geloofsleven, maar
hij maakt zeer beslist van de nood geen deugd. De twijfelingen en verlatingen worden
door hem bestraft 10 .
Zijn benaderingswijze van onherborenen wordt beheerst door het thema dat men zich
tijdig moet bekeren 11 . Men mag zichzelf geen rust gunnen totdat men in Christus is
ingeplant 12 .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

10,67.
ded.
7, voorrede.
12-1, ded.; 16, ded.
22,257-261.
8-1, 85; 8-11, 82; 11, 80-81; 16,123-124.
8-1,50, 94; 12, 35-36.
8-1,25.
7,150; 8-1, 92; 12, 7-8, 64-67.
15-1,14.
8-112; 8-11,141; 9,108-110; 14,143-149; 16,175.
8-1,15-16.
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7-16.4.13. Heiligmaking
Cowpers zware kritiek op toestanden van zijn tijd en op belijders binnen zijn Kerk
vindt haar positieve pool in de accentuering van de heiligmaking. Zo vaak als hij zich
te weer stelt tegen de misstanden, zo intensief streeft hij de heiligheid in de breedste
zin des woords na. Niet voor niets worden de gelovigen vaak aangeduid met: "heiligen", "vromen" en "godzaligen"; bovendien komen termen als "godzaligheid" en
"devotie" vaak voor. Handelend over de goede werken benadert de schrijver de gedachte van een nadere reformatie:
De bastaerde Christenen van onse tijden hebben door het licht van Godes Woordt gheleert de goede wercken uyt den Stoel der verdienste stooten/ ende met rechten/ want Christus behoort alleen in dien Stoel te
sitten/ maer en hebbense noch niet ghestelt in hare eyghene plaetse/want hoe-wel sy gheen verdieners zijn
des eeuwighen levens/ nochtans moeten sy wesen ghetuyghen dat ghy in Christo zijt1.

De heiligmaking neemt in Cowpers beschouwingen een centrale plaats in. Zij is het
eerste en dichtstbijzijnde doel van de verkiezing ten aanzien van de mens 2 en het doel
van Christus' dood 3 . In Christus zijn rechtvaardigmaking en heiligmaking onlosmakelijk met elkaar verbonden 4 . De Geest van de aanneming is de Geest van de heiligmaking: de gelovigen zijn in Christus Jezus geschapen tot goede werken 5 . Het eerste
bijzondere werk van de Geest is dan ook de heiligmaking 6 . Zij is absoluut heilsnoodzakelijk: zonder haar zal niemand God zien 7 . Voorts vormt zij een van de verzekeringswijzen van het in Christus zijn8.
De heiligmaking is niet alleen van de verkiezing en van Christus' dood het eerste doel,
maar ook van de wedergeboorte. Deze wordt door de auteur omschreven als een verandering van zonde tot heiligmaking. Na het doden van de oude mens komt als tweede onderdeel van de wedergeboorte der ziel de levendmaking van de nieuwe mens. Bij
deze levendmaking deelt God de mens Zijn eigen zaad, natuur en beeld mede 9 . Wie
nu door het geloof de goddelijke natuur deelachtig is geworden, moet in zijn handel
en wandel het beeld Gods vertonen 10 . Vaak spreekt Cowper in dit verband over "gelijk(vormig)heid ofwel conformiteit met God" 1 1 . In deze conformiteit met God bestaat de zaligheid van de mens 12 . Elders heeft de schrijver het over "gelijkvormigheid
met Christus" 13 . Deze conformiteit houdt twee dingen in: met Christus leven en met
Christus lijden 14 . Christus is behalve Zaligmaker Voorbeeld. Wie Hem als Voorbeeld
niet volgt, beeldt zich slechts in Hem als Zaligmaker te kennen.
Daar de wedergeboorte geheel wordt bepaald door de heiligmaking is het belangrijk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

5-7,31.
5-77, 127.
8-1,66.
7,53.
5-7,172.
5-7,98.
5-77,39; 12,120.
5-7,30-31,114.
7,14-17.
5-7,161-162; 5-77,130; 75-7, 23-24.
7,28; 72,119-120; 13, 63.
73,63.
5-77,127-130.
Z.v. het laatstgenoemde ook: 5-77, 2,85.
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te zien dat Cowpers theologie een theologie van de wedergeboorte is. Zijn hoofdwerk
in dogmatische zin, 7, heeft de wedergeboorte als uitgangspunt en deze blijft het leidend motief. Vanzelfsprekend komt dit ook in zijn andere geschriften naar voren1.
Vaak gebezigde benamingen zijn: "herboren", "wedergeboren" en "onherboren".
Hoeveel gewicht Cowper aan de heiligmaking toekent, wordt duidelijk uit zijn behandeling van de beloften Gods, van de sacramenten en van het genadeverbond. In het
genadeverbond belooft God heiligmaking, maar eist Hij haar tevens; Hij doet beloften
onder de conditie van goede werken2. Wie zijn beloften om God te dienen niet houdt,
mag zich niet op Gods beloften verlaten3. Doop en Avondmaal zijn enerzijds zegelen
van Gods belofte en anderzijds eden van mensen om Hem te dienen4.
Ten aanzien van de volkomenheid leest men voortdurend dat de volmaaktheid in dit
leven bestaat in de belijdenis van onvolmaaktheid5. In dit opzicht neemt God de wil
als de daad aan6.
Het allereerste en allerbelangrijkste middel door God verordineerd in het kader der
heiligmaking is het Woord7. Door het Woord deelt God Zijn Geest mede 8 . Cowper
legt er nadruk op dat men door het Woord en niet door wonderen zalig wordt9.
Voor het leven van de heiligmaking zijn twee wegen noodzakelijk: vasten en bidden.
Zij werken bevruchtend op elkaar in en staan de Geest bij in Zijn strijd tegen het
vlees 10 . Elders worden een viertal middelen genoemd: 1. meditatie; 2. gebed; 3. dankzegging; 4. samenspraak onder elkaar11. Gezien het aanhangsel van 11 neemt de meditatie een niet-geringe plaats in de heiligmaking in. Het gebed is zo belangrijk dat alle
daden erdoor moeten worden geheiligd12. De tijd is een kostelijke zaak, die daarom
goed moet worden besteed, met name aan gebed 13 .
De heiligmaking bij Cowper bezit inhoudelijk de volgende piëtistische kenmerken: 1.
een christen moet matigheid en soberheid bij eten en drinken betrachten14; 2. hij
wachte zich voor pracht en praal in kleding15; 3. hij zoeke de omgang met en het gezelschap van hen die de Heere vrezen16; 4. er zij liefde tot de heiligen17, die zich manifesteert in het elkaar stichten en vermanen18 en in het zorg dragen voor eikaars zaligheid19; 5. er zij zorg voor de armen in de vorm van het geven van aalmoezen20.
1.
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20.

5-7,176; 13, 61.
5-7,117.
9,79,106.
5-7,134.
9,214.
9, 76; 77,197; 14, 63.
9,170.
5-7,158.
9,278; 77,147-148.
77,98-103.
9,164; vgl. voor de combinatie van gebed en meditatie: 9,31.
7,228-229; 9,111; 77,48.
9,112, 236-237.
7, 220,223; 5-7,105.
5-77,26.
7,248.
9,265-266.
13,9; 16, 88.
73,97.
7, 219,230-235; 9, ded.; 16,132; zie ook: d.st., 234.
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7-16.4.14. Maatschappij
In overeenstemming met zijn gerichtheid op de mens schenkt Cowper sporadisch aandacht aan maatschappelijke relaties en standen. Hier en daar wordt in zijn werken
kritiek zichtbaar op hooggeplaatste en aanzienlijke lieden. Zij hebben meer oog voor
de dienst die hun onderdanen hun moeten bewijzen dan voor de plichten die zij zelf
jegens de Heere hebben 1 . Cowper wijst hen erop dat God de zaak van de armen, de
weduwen en de wezen behartigt; laat dit hen voor onrecht bewaren 2 . Men beroept zich
op zijn adellijke bloed en op het feit dat men van oudsher bezit heeft, terwijl men niet
inziet dat men krachtens de natuurlijke geboorte erfgenaam van de toorn Gods is 3 .
Een enkele maal komt de relatie ouders - kinderen en omgekeerd tamelijk uitgebreid
ter sprake 4 .
Wat de overheid aangaat, men heeft haar te gehoorzamen, ook al onderdrukt en vervolgt zij haar eigen volk en onderdanen 5 . Deze zienswijze weerhoudt Cowper niet de
overheid op te roepen tot een heilige toorn over de ontering Gods door zonden 6 en
om zich resoluut tegen vrijheid van godsdienst te keren 7 .
7-16.4.15. Verstand en wil
Voordat het laatste grote thema, de eschatologie, in dit overzicht wordt behandeld,
zal er nog aandacht worden geschonken aan enkele kleine onderwerpen, die van belang zijn voor het totale beeld van Cowpers opvattingen.
Allereerst zijn visie op de verhouding rede - wil. Hier erkent hij het primaat van het
verstand. In de staat der rechtheid bestuurde de rede de wil. Door de zonde is deze
verhouding echter verstoord en beheerst de wil het verstand 8 . Het verschil tussen God
en mens bestaat derhalve alleen in hun beider wil9.
7-16.4.16. Verbond
Vervolgens is er bij Cowper de notie van het verbond. Het verbond komt bij hem wel
steeds aan de orde, maar speelt overigens een ondergeschikte rol. Het verbond wordt
namelijk bepaald door de predestinatie. Velen zijn uiterlijk in het verbond tot kinderen aangenomen, terwijl zij nochtans geen deel hebben aan de verkiezing der genade.
Er is verschil tussen het in het verbond staan en de genade van het verbond 10 . Toch is
het opmerkelijk dat er in Cowpers werken twee plaatsen zijn aan te wijzen waarin het

1.
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77, 185.
73,53-54.
7,12-13.
10,18-21; vgl.:73, 61.
9,256-257.
8-11,65.
76,165.
7, 66, 76; 8-1, 73.
7, 76; 10, 28-29.
77,14.
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behoren tot het verbond wordt verbonden met het zijn verlost door het bloed van
Christus 1 . Blijkbaar is er ook bij hem sprake van onderscheid tussen de verwerving en
de toepassing van de zoenverdiensten van Christus.
Cowper kent de indeling in werk- en genadeverbond 2 . Verder spreekt hij over "de
bijzondere wet des Verlossers". Deze wet eiste dat Christus de straf op de zonden der
Zijnen zou dragen en dat Hij aan de gerechtigheid Gods zou voldoen 3 .
Het genadeverbond heeft een goddelijke en een menselijke zijde. De goddelijke zijde
is de belofte van de vergeving der zonden en van de vernieuwing der menselijke natuur. De menselijke kant is de belofte van geloof en gehoorzaamheid 4 . Op deze laatste
zijde valt herhaaldelijk het accent.
7-16.4.17. Menselijke verantwoordelijkheid
Het is van een calvinist niet anders te verwachten dan dat hij leert dat een mens totaal
en in alle opzichten afhankelijk is van de Heere. In Cowpers beschouwingen komt dit
inzicht dan ook steeds naar voren. Nog sterker komt dit echter tot uitdrukking in het
feit dat zijn uiteenzettingen regelmatig eindigen met een wens waarbij alles van God
wordt verwacht en gevraagd.
Deze afhankelijkheid brengt de auteur echter niet in mindering op de verantwoordelijkheid die de mens heeft. Oproepen als:
geeft u selven over als gheloovighe ende ghehoorsamen Discipulen den Heere Jesu^

en
Laet ons onse Herten op wecken/ ende arbeyden dese cleyne voncke der Liefde Godts die in ons is te voeden. Laet ons die tot een groote vlamme ontsteken/ tot dat sy alle de crachten onser ziele ontsteke ende
verheffe op-waerts tot onsen Godt. Och dat het soo ware!**

komen veelvuldig voor. Onverkort houdt Cowper derhalve vast aan het recht en het
bevel Gods, daarmede een zeer grote spanning in zijn inzichten inbouwende. Ook in
dit opzicht is 7 uiterst leerzaam. Ieder hoofdstuk van dit werk heeft een schema waarvan de eerste twee punten worden gevormd door: 1. Gods bevel aan de christen; 2. des
christens gebed tot God. Door het vooropstellen van het bevel wordt de spanning op
het hoogste opgevoerd, maar deze ontlaadt zich nooit in een absolute tegenstelling.
De relatie tussen menselijke afhankelijkheid en verantwoordelijkheid is dan ook een
paradoxale, hetgeen de auteur onder woorden probeert te brengen als hij stelt dat de
Heere de voornaamste Werker der zaligheid is, maar dat Hij, wanneer Hij voor een
mens werkt, nochtans ook in hem en met hem werkt 7 .
7-16.4.18. Eschatologie
De eschatologische uitspraken van Cowper hebben betrekking op het einde van het
individuele leven of op de toekomst en het einde van deze geschapen werkelijkheid.
1. 7,67; 8-1,157.
2. 7,51-52.
3. 11-11,44-45.
4. 15-1,1.
5. 9,269.
6. 16,245.
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De mens wordt voortdurend gezien en aangesproken in het licht van zijn einde. Het
sterven en het oordeel ten laatste dage zijn beslissend voor zijn eeuwig lot. Hoe zwaar
het doodsmotief bij Cowper weegt, blijkt uit het gegeven dat twee van zijn geschriften
ermee eindigen1 en nog veel meer uit het feit dat 14 er in zijn geheel - afgezien van de
hieraan toegevoegde samenspraak - aan is gewijd. Het einde van de dag wijst heen
naar het einde van het leven en het op bed liggen is voorafschaduwing van het liggen
in het graf2. Keer op keer wordt het motief van het laatste oordeel ter afschrikking
gebruikt3 en wordt gesteld dat de volmaaktheid voor de gelovigen eerst op de opstandingsdag werkelijkheid zal worden4. De consciëntie zal op die dag voor de goddelozen zijn als een knagende worm en voor de kinderen Gods als een paradijs5. Uitvoerig
wordt de heerlijkheid van het hemelleven beschreven6. Meermalen snijdt de auteur de
kwestie aan of de godzaligen in de hemel elkaar zullen kennen, welke vraag hij positief
beantwoordt7.
Voor wat de toekomstverwachting betreft, spreekt Cowper zich uit tegen de opvatting
van de chiliasten dat er na de oordeelsdag nog een duizendjarig rijk op aarde voor de
gelovigen zal zijn8.
De tijd van de wederkomst van Christus is een verborgen zaak. Zij die hierover volgens eigen gissing iets beweren, maken de christelijke religie bespottelijk voor de ongelovigen9. Enerzijds stelt Cowper dat de dag van de wederkomst niet ver af meer is
en uit hij de wens dat God hem en zijn toehoorders hierop voorbereidt10, anderzijds
ziet hij die dag niet direct voor de deur. Hij verwacht niet dat hij en zijn toehoorders
die dag tijdens hun leven mee zullen maken. Twee redenen geeft hij hiervoor op:
want die mensche der sonde en is noch niet soo gheswackt door het Euangelium/ als hy wel zijn moet. Oock
en zijn onse oudtste broeders de Joden niet bekeert tot den gheloove Christi/ ghelijck apparentlick zy sullen
voor de tweede komste Christi.11.

Weliswaar hebben in de zestienhonderd jaren na Christus verscheidene Joden het
evangelie omhelsd,
maer dat en is niet (soo wy meenen) de vervullinge vande beloofde wederroepinghe der Joden/ maer het
corpus van dat volck sal bekeert worden^.

Elders, waar hij hetzelfde schrijft, voegt hij eraan toe:
laet ons haer liefhebben met ljden met haer hebben ende voor haer bidden/ dat het voor-hanghsel van hare
verstant genomen moge worden/ ende dat sy tot de kennisse der waerheyd moghen komen1^.

Het feit dat Cowper een commentaar op Openbaring schreef, vormt een laatste aanwijzing dat zijn gedachtengang sterk eschatologisch was gericht.

1.
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7, 251-253; 11, 204-206.
11, 204-205.
8-1,10-12; 8-II, 100; 12, 91-92.
7,17-18; 14,10.
7,86-87.
8-11,19-26.
8-11, 22; 15-1, 36-37; 16,181.
76,133.
15-1, 76.
76,189.

11. 14,9.
12. 14,10.
13. 76,218.
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17.1. A. Dent, The plaine mans path-way to heaven
Arthur Dent aanschouwde omstreeks 1553 te Melton in Leicestershire het levenslicht.
Hij studeerde te Cambridge en werd in 1580 predikant te South Shoeburry in Essex.
Dent schaamde zich niet voor zijn non-conformistische inzichten uit te komen. Hierdoor kwam hij verscheidene keren in moeilijkheden met de kerkelijke autoriteiten.
Hij was getrouwd met een zuster van E. en S. Culverwell. Door dit huwelijk kreeg hij
nog andere klinkende puriteinse namen in zijn familie: L. Chaderton 1 en W. Whitaker 2 waren zwagers en W. Gouge 3 was een neef van hem. Nadat hij juist was klaargekomen met de gereedmaking voor de pers van The plaine mans path-way to heaven,
stierf hij na een korte ziekte in 1601 4 .
Dit geschrift 5 van Dent was een van de meest populaire stichtelijke werken in Engeland. Er zijn niet minder dan 42 uitgaven bekend 6 . In 1630 verscheen een Welse uitgave, in 1682 gevolgd door een herdruk. In 1613 rolden in Oppenheim zowel de Latijnse
als de Duitse vertaling van de pers. De Nederlandse overzetting, die van 1614 dateert,
verscheen vijf keer 7 .
Niet alleen wijst het aantal drukken op de grote rol die dit boek in de vroomheidsgeschiedenis heeft gespeeld, maar ook het feit dat dit met Bayly's geschrift het enige was
dat de vrouw van Bunyan bij haar trouwen meebracht 8 . Dents werk liet niet na sterk
in te spelen op de geest van Bunyan en vormde een inspiratiebron voor zowel diens
hoofdwerk als diens The life and death of Mr. Badman9. Bovendien stond dit geschrift
van Dent model voor The poor mans family bookvan Baxter 10 .
17.2. Voet-pat Der eenvoudigher Menschen
De structuur van 17 wordt gevormd door een gesprek tussen vier personen: 1. Theologus = een dienaar des goddelijken Woords; 2. Philagathus = een vroom en degelijk
man; 3. Asynetys = een ongeleerd en onervaren man; 4. Antilegon = een kwaadspreker en lasteraar. Theologus, die ter ontspanning in het open veld aan de wandel is, en
Philagathus ontmoeten elkaar en zien daarop Asynetys en Antilegon naderen. Eerstgenoemden stellen na een kort inleidend praatje over de prijs van een koe laatstgenoemden voor om op ongeveinsde wijze over geestelijke zaken te spreken. Asynetys
en Antilegon gaan hierop positief in. Gevieren begeven zij zich naar een boom en zij
zetten zich daaronder uit de zon neer. Theologus geeft aan Philagathus de eer om met
een vraag het gesprek te openen. Daar de andere twee de eerste beginselen van het
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Z.v.h.: Emerson, 102-105.
Z.v.h.: Broeyer.
Z.v.h.: Clarke, 234-247.
Emerson, 167-170.
Dit wordt beschreven door: M. Schmidt: [I], 209-224.
Z.v. de niet-Ned. eds.: STC, 6626-6637,6639, D 1052a-1056; BLC, LXXX, 504; Benzing[I], 600; Amst./Norwood 1974.
i7;FATY, 734-737.
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M. Schmidt[I], 212.
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geloof nog niet begrijpen, wil Philagathus hiermee beginnen om van daaruit moeilijker zaken te verhandelen.
In het tweegesprek tussen Philagathus en Theologus dat zich nu aanvankelijk ontwikkelt, maakt de laatste duidelijk dat ieder mens vanaf zijn eerste begin door de zondeval van Adam geheel dood is in geestelijk opzicht, niettegenstaande enige overgebleven vonkjes van het beeld Gods. Zolang een mens onwedergeboren is, heeft hij geen
oog voor zijn eigen ellende en is hij onderworpen aan de vloek van de wet en aan de
duivel. Slechts zeer weinigen, namelijk de uitverkorenen, stemmen hiermee in. Alleen
door de wedergeboorte, die in dit leven onvolkomen blijft, wordt men zalig, en niet
door een keurig leven of uiterlijke kennis, zoals men gewoonlijk meent. Hier mengt
zich Asynetys met tegenspraak in het gesprek. Iets wat hij in het vervolg steeds doet.
Theologus toont aan dat sommige onherborenen in gaven en deugden kinderen Gods
overtreffen en toch verloren gaan.
Als de middelen van de wedergeboorte worden aangewezen de uiterlijke verkondiging van het Woord en de innerlijke werking van de Heilige Geest. Nu laat Antilegon
zich voor het eerst horen door te poneren dat zij die het Woord lezen en horen, slechts
hypocrieten zijn. Asynetys valt hem bij met te beweren dat men de kerk niet plat behoeft te lopen en dat hij daar ook niet zoveel vrije tijd voor heeft. Hij is ervan overtuigd dat hij zalig zal worden, want God is barmhartig. Theologus zegt hem het tegendeel aan.
De kenmerken van de zaligheid zijn: 1. liefde tot Gods kinderen; 2. vermaak in en
vertrouwen op Gods Woord; 3. vaak vurig bidden; 4. ijver tot Gods eer; 5. zelfverzaking; 6. lijdzaamheid in verdrukking; 8. naarstigheid in beroepsuitoefening; 8. rechtvaardigheid in handel en wandel. Het tegengestelde van deze acht punten leidt tot de
verdoemenis, die als kenmerken bezit: 1. hoogmoed; 2. hoererij; 3. gierigheid; 4. verachting van het evangelie; 5. Godslastering en lichtvaardig zweren; 6. leugentaal; 7.
dronkenschap; 8. meineed; 9. gewelddadigheid.
Deze negen tekenen worden nu achtereenvolgens behandeld. Allereerst worden alle
soorten hoogmoed afgewezen. Ook die hoogmoed die het gevolg is van grote gaven
Gods. Zeer uitvoerig en met verwijzing naar de dagelijkse praktijk wordt de hoogmoed in kleding bestraft, die volgens Asynetys nog nooit zo erg is geweest als nu.
Hierna worden enige aanwijzingen omtrent de kleding vanuit het Woord gegeven.
Als tweede teken worden hoererij en overspel besproken. Eerst komen de verschrikkelijke gevolgen ervan aan de beurt, vervolgens de oorzaken - 1. aangeboren verdorvenheid; 2. overdaad in spijs en drank; 3. ledigheid; 4. onbetamelijke kleding; 5. hoop
niet te worden gestraft - en daarna worden slechts vermeld als hulpmiddelen daartegen: 1. arbeid; 2. onthouding; 3. matigheid; 4. gebed; 5. de zinnen in toom houden;
6 zich wachten voor omgang met vrouwen en voor andere gelegenheden.
Het derde teken van de verdoemenis is de gierigheid, die in vier zaken openbaar komt:
1. al te grote begeerte om rijk te zijn; 2. niets of heel weinig te willen missen van wat
men heeft; 3. wanneer de liefde tot aardse dingen een mens nalatig in godsdienstige
zaken doet worden; 4. vertrouwen op aardse zaken. Na een bespreking van de oorzaken en de gevolgen hiervan, wordt gewezen op de ijdelheid en de vergankelijkheid
van het aardse. Antilegon werpt tegen dat men de gierigheid te zwaar opneemt: men
moet toch de kost verdienen en men kan toch niet van de Bijbel leven? Nadat Theolo-
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gus hem heeft weerlegd, noemt hij twee middelen tegen de gierigheid: tevredenheid
en overdenking van de voorzienigheid Gods. God voorziet Zijn kinderen van het nodige, terwijl er niets ter wereld op kan tegen de zegen des Heeren. Gods kinderen kunnen wel in de grootste ellende terechtkomen, maar dit werkt voor hen enkel ten goede
en zij zullen zeker worden verlost. Zij hebben daarom in die omstandigheden meer
reden tot blijdschap dan tot droefheid.
De verachting van het evangelie is erger dan ooit tevoren. Men komt niet naar de kerk
of maar alleen 's morgens, en 's middags dient men de wereld. Velen gebruiken de
genade om hun lusten uit te leven. Scherp wordt de verachting van de trouwe dienaren
Gods berispt. Deze zonde van verachting brengt onherroepelijk Gods toorn en straf.
Antilegon bestrijdt dit, maar Philagathus zegt, zoals hij reeds eerder heeft gedaan:
"laat hem maar gaan".
Er is geen meer voorkomende zonde dan vloeken. Tevens wordt het lichtvaardig
zweren bestreden, terwijl het geheel uitloopt op de wens om strenge wetten en straffen.
Het is met liegen en bedriegen net zo erg gesteld als met vloeken.
In donkere kleuren wordt de dronkenschap geschilderd. Er wordt gewaarschuwd voor
de herberg en het gezelschap van dronkaards. Antilegon zwakt alles af. Philagathus
zegt tegen Theologus dat hij niet langer meer met Antilegon moet spreken.
Zoals altijd toont Theologus uit de Schrift aan dat ledigheid de moeder van alle zonden is. Dit geldt evenzeer voor hertogen, prinsen, edellieden en rijke lieden. De ledigheid is in het bijzonder in overheden en predikanten te bestraffen.
Het volgende gedeelte is één fel protest tegen de vele vormen van sociaal onrecht die
in zwang zijn. Heel concreet worden de vormen van onrecht met name genoemd. Dent
blijkt met beide benen in de werkelijkheid te staan. De onderdrukkers wordt het oordeel aangezegd en tevens worden zij ernstig tot bekering opgeroepen. De wens wordt
geuit dat de overheid hiertegen op zal treden.
Theologus laat aan de hand van de Schrift zien dat de zonden niet alleen verderf over
de ziel, maar ook over het lichaam, de goederen, de naam van een mens, ja zelfs over
het gehele land en over de Kerk kan brengen. Gezien de overvloed van zonden is het
te vrezen dat de wraak Gods voor de deur staat. Men spreekt zijn droefheid erover uit
dat de overheid het straffen van de genoemde zonden nalaat.
Dat de zonden ondanks een goede overheid en de zuivere verkondiging van het evangelie hand over hand toenemen, is te wijten aan: 1. de verdorvenheid van de mensen;
2. slechte voorbeelden; 3. het tekort aan predikanten; 4. de nalatigheid van de overheden. Er worden negen voorboden van de toorn Gods opgesomd, waarvan de laatste
wordt besproken: Gods straffen niet ter harte nemen. Dat de straffen nog niet komen,
is te danken aan de gebeden en de tranen van de heiligen. Hoewel de goddelozen in
de middellijke weg al hun welvaart aan de heiligen hebben te danken, bespotten, haten
en vervolgen ze hen.
De weg om de toorn Gods af te wenden is een oprecht berouw en een betering des
levens. Op doordringende en gepassioneerde wijze roept Theologus hiertoe op. Nadat
Philagathus het tot hiertoe behandelde in vier punten heeft samengevat, vraagt hij aan
Theologus of de geestelijke staat van een mens in dit leven aan kenmerken kan worden
onderkend. Deze geeft hierop negen tekenen. De vragensteller is met deze negen niet
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tevreden omdat enige ervan ook in goddelozen kunnen worden gevonden. Dan geeft
Theologus zeven ontwijfelbare kenmerken: 1. vast geloof in de beloften Gods; 2.
vroomheid en oprechtheid van hart; 3. Geest der aanneming tot kinderen; 4. ware
wedergeboorte en heiligmaking; 5. innerlijke vrede; 6. standvastigheid in de waarheid;
7. volharding tot het einde.
In dit leven bestaat er niet alleen de mogelijkheid, maar ook de noodzaak van de
zekerheid der zaligheid, zo beklemtoont Theologus vanuit het Woord. Twijfel op dit
punt is ten aanzien van Gods waarachtigheid Godslasterlijk.
Door de onvolmaaktheid van de wedergeboorte in deze bedeling komen er ook in de
uitverkorenen twijfelingen voor. Dit is zelfs noodzakelijk: wie nooit twijfelt, heeft
nooit echt geloofd. In de twijfel sla men het oog op Christus en Zijn waarachtige
beloften.
De zekerheid van de zaligheid geeft troost. Antilegon zegt dat ook hij ervan is verzekerd zalig te worden. Theologus antwoordt hem dat hij dan zeker is van een zaak eer
hij die kent en dat die onwetendheid oorzaak van zorgeloosheid is. Zonder heiligmaking is er geen zaligheid. Op de directe vraag van Theologus aan Antilegon op welke
wijze deze weet dat Christus voor hem persoonlijk is gestorven, moet deze het eigenlijke antwoord schuldig blijven. Vanuit de Schrift wordt aangewezen dat er zeer weinigen zalig zullen worden.
Alle christenen zijn geen ware christenen, integendeel, er zijn er zeer velen in de Kerk
die geen ware lidmaten zijn. Christus is voor allen in het algemeen gestorven, maar
niet voor ieder in het bijzonder. Het gaat er niet om dat men een zondaar is, maar men
behoort een boetvaardig zondaar te zijn.
Antilegons heenwijzing naar de verschillen van inzicht onder de predikanten, treft
uiteindelijk hem zelf: hij behoort zelf aan de hand van de Schrift te oordelen. Zeer
nadrukkelijk wordt hij gewezen op de kerkgang. In dit gedeelte wordt de verhouding
tussen Antilegon en Theologus uiterst gespannen en de toon dienovereenkomstig
scherp. Theologus is schriftuurlijk scherp. Antilegon is venijnig, stekelig en hatelijk.
Als de laatstgenoemde dit zelf merkt, matigt hij zich. Steeds valt hij op zijn goede
leven terug en als Theologus hem ook dat afneemt, paait hij zichzelf met een sterfbedbekering. Ernstig wordt hij gewaarschuwd voor uitstel van zijn bekering.
Asynetys zit nog met de vraag of God de oorzaak van de verdoemenis van zovele
mensen is? "Neen", luidt het antwoord van Theologus, terwijl hij stelt dat de oorzaken
van de verwerping verborgen liggen in de eeuwige raad Gods. Tegenover Antilegon
stelt hij dat de predestinatie de verantwoordelijkheid van de mens niet opheft, waarbij
de zondeval van Adam wordt besproken.
Het gesprek gaat door over de verwerping. Theologus beantwoordt allerlei vragen en
ontzenuwt allerlei tegenwerpingen van Antilegon.
Op de desbetreffende vraag van Philagathus gaat Theologus over op de verkiezing. De
oorzaak hiervan ligt uitsluitend in God, niet in de goede werken of in het geloof van
de mens. Tegen Antilegon wordt betoogd dat deze leer niet voert tot wanhoop en
ongebondenheid, maar juist tot troost en heiligheid. Philagathus brengt nu het gesprek weer terug tot de redenen van het feit dat er weinigen zullen zalig worden.
Theologus somt negen geweldige belemmeringen voor de zaligheid en open poorten
van de hel op, welke successievelijk afzonderlijk kort worden besproken: 1. ongeloof;
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2. ijdel vertrouwen op Gods barmhartigheid; 3. algemeen voorbeeld; 4. gewoonte van
zondigen; 5. lange tijd ongestraft blijven; 6. hoop op een lang leven; 7. eigenwijsheid;
8. slecht gezelschap; 9. verkeerd voorbeeld van predikanten.
Asynetys zegt hoop te hebben in de hemel te komen en grondt deze hoop op zijn
keurige leven en zijn godsdienstigheid. Theologus vraagt hem nu gebod na gebod de
Tien Geboden af of hij die heeft gehouden. Als de beantwoording steeds positief uitvalt, zegt hij dat Asynetys geen zaligmaker nodig heeft, iets wat deze zich niet gezegd
wil hebben. Voor de tweede maal gaat Theologus met hem de geboden langs en laat
hem zijn zonden zien. Deze erkent nu dat hij ver afstaat van het onderhouden van de
geboden en bidt God om vergeving van zijn vroegere houding. Nadat Antilegon heeft
geweigerd te antwoorden op een vraag betreffende de hoofdstukken van de christelijke leer, stelt Theologus vele van deze vragen aan Asynetys, waarbij een schrikbarende
onwetendheid aan de dag treedt. Als deze vraagt wat hij hieraan moet doen, ontvangt
hij als raad: 1. Gods Woord horen en lezen; 2. de catechismus en andere goede boeken
bestuderen. Aanbevolen worden geschriften van M. Virel, Perkins, G. Gifford en J.
Dod. Het gesprek gaat nu verder tussen Theologus en Philagathus. De onwetenden
verkeren in een vreselijke staat. De predikanten hebben hier een verantwoordelijke
taak: naarstig en met volharding onderwijzen in de leer van de catechismus.
Op een vraag van Asynetys stelt Theologus dat het lezen van het Woord niet genoeg
is voor de zaligheid; men moet het horen. Uitvoerig wordt de uitnemendheid van de
levendige verkondiging van het Woord boven het lezen ervan beschreven. Tenslotte
vraagt Asynetys om regels waarnaar hij zijn handel en wandel moet richten.
Er wordt gehandeld over de verschrikkelijke gevolgen van de zonden. Asynetys wordt
ernstig aangeraden het niet alleen bij woorden van een goed voornemen te laten, maar
die om te zetten in daden. De dag van Christus' toekomst wordt getekend in zijn verschrikkelijkheid, onverwachtheid en doel, namelijk het laatste oordeel over allen persoonlijk. Men bereide zich voor op Christus' wederkomst. De hel wordt beschreven in
de vreselijkheid en in de eeuwigheid van de straf alsmede in de omstandigheid dat er
geen hoop is op verlossing.
Asynetys spreekt vanuit zijn recente zondekennis zijn angst uit dat hij in het oordeel
Gods zal worden verdoemd. Antilegon wil er niets van weten en biedt hem ontspanningslectuur aan, waarbij hij een scala van titels noemt. Als Asynetys daar niet op in
wil gaan, zegt hij hem de vriendschap op. Theologus trekt dan op zijn beurt met Philagathus zijn hand van Antilegon af. Asynetys dankt God ervoor dat Hij zijn ogen heeft
willen openen.
Asynetys bidt Theologus nu om geestelijke vertroosting. Deze zegt hem dat de beloften
van vergeving hem aangaan. Christus is gekomen voor de zieken. Theologus roept
Asynetys op zich te verblijden, omdat het zeker is dat Christus hem toebehoort en zich
Hem met de hand van het geloof toe te eigenen. In Christus heeft Asynetys de vergeving
der zonden en het eeuwige leven. Theologus drukt Asynetys de barmhartigheid Gods
jegens boetvaardigen op het hart en wijst hem op de onveranderlijkheid van Gods
liefde, ondanks hoeveel zonden ook. Asynetys moet alle twijfel opzij zetten: hij kan
niet verloren gaan, zijn naam is geschreven in het boek des levens. Deze valt de troostprediking toe. Theologus is hierover verblijd. Ondertussen is de zon aan het ondergaan en gaat het gezelschap uiteen, nadat Asynetys Theologus en God heeft gedankt.

242

IV. Vertalingen

17.3. Verwerking
One wonders today why The Plain Man's Pathway achieved such great popularity, for although it is in the
popular dialogue form, it completely lacks a sense of drama and has no semblance of a plot*,

ziehier de beoordeling van Emerson van het onderhavige geschrift2. Het ontgaat deze
beoordeier blijkbaar dat er nog andere dan literaire kwaliteiten kunnen leiden tot
populariteit. Bovendien verdient dit werk zo'n negatieve beoordeling niet 3 . De vier
typen in de vorm van de vier sprekende personen komen immers helder uit de verf. De
auteur geeft blijk van een goede psychologische kijk. De indeling van de stof in hoofdstukken zoals die voorkomt in de Nederlandse vertaling doet wel enige afbreuk aan de
levendigheid en de ongekunsteldheid van de dialoog, maar toch veel minder dan men
zou verwachten. Bovendien komt de hoofdstukindeling in het Engelse origineel niet
voor 4 . Het valt niet te ontkennen dat zich tijdens de dialoog bepaalde ontwikkelingen
voltrekken. Het gesprek is niet een volledig statische eenheid. Asynetys en Antilegon
zijn in het begin oppervlakkig geïnteresseerd en voelen elkaar goed aan, al denken zij
niet precies gelijk. Wanneer het vuur van Gods Woord hun aan de schenen wordt
gelegd, is er een tegengestelde ontwikkeling op te merken. Antilegon wordt steeds
afstandelijker en venijniger, terwijl Asynetys in de loop van het gesprek tot inzicht van
zijn zonden en tot berouw daarover, ja zelfs aan het eind van de dialoog tot persoonlijke kennis van Christus wordt gebracht.
Het sterke punt van dit geschrift is de levensechtheid. De Engelse en in geringere
mate ook de Nederlandse lezer kon zichzelf er direct in herkennen. Deze levensechtheid komt tot uiting in het eenvoudig en ongekunsteld taalgebruik 5 , in de directheid
van toon, in de onsystematische opzet, in de losse gang van de dialoog en - wellicht in
de belangrijkste plaats - in de thema's die aan de orde komen. Dents geschrift sluit
allernauwst aan bij de situatie zoals die veelal was en die met één woord kan worden
getypeerd: onkunde. De ondervraging van Asynetys door Theologus betreffende de
Tien Geboden en de geloofsinhoud neemt in de dialoog een centrale en beheersende
plaats in.
De achtergrond van de onkunde doet die thema's naar voren komen die voor een
natuurlijk en redelijk mens het meest aanstotelijk zijn. Zo wordt grote aandacht geschonken aan de natuurlijke doodsstaat van een mens, aan de noodzaak van de prediking als middel van de wedergeboorte, aan het feit dat er zeer weinigen zijn die zalig
worden, aan de oorzaak van de verwerping en van de verkiezing, aan de ontoereikendheid van een keurig en godsdienstig leven.
Dent wil met zijn boek de doordrenking van het gewone volksleven met de reformatorische leer en levenswijze bereiken. Daartoe kiest hij zijn uitgangspunt in het doorsnee-denken en -leven van het volk. De tegenargumenten en vragen van de kant van
Asynetys en Antilegon alsmede de beschrijving en de bestrijding van de heersende
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Vert: Men vraagt zich tegenwoordig af hoe het komt dat The Plain Man's Pathway zo'n grote populariteit
verkreeg, want, hoewel het in de populaire dialoogvorm is gesteld, mist het volledig dramatische trekken en
bezit het niets dat op een intrige lijkt.
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Althans niet in de door mij geziene ed.1601.
Vgl.: White[I], 241.

IV Vertalingen

243

zonden tonen aan hoezeer Dent zijn tijd verstaat en aanvoelt. Dit gecombineerd met
de eenvoud en de echtheid van de door hem gehanteerde middelen en met de beslistheid en de directheid van zijn boodschap alsmede met de daarin sterk doorklinkende
eerlijkheid en pastorale zorg maakt het succes van dit geschrift begrijpelijk.
Dent citeert niet vaak. Als hij het doet, betreft het kerkvaders, eenmaal Bernardus en
een opmerkelijk aantal keren klassieke auteurs1. Slechts twee keer haalt hij een
schrijver aan die voor hem niet ver in het verleden ligt: Calvijn en Beza. Deze constatering verraadt geheel Dents dogmatische positie. Stelt het citaat van Calvijn inhoudeljk niet veel voor2, het citaat van Beza is des te leerzamer. Dit wordt gevonden in een
van de meest controversionele gedeelten van de dialoog, namelijk de bespreking van
de verhouding tussen het besluit Gods en de wil van Adam bij de zondeval. Letterlijk
luidt de passage:
Daerom schrijft seer heerlijck Theodorus Beza, Die onlanghs een seer groot licht onser kercken/ ende een
vande voorneemste van onse Leraren geweest is: Hy heeft willens ghesondicht door sijn eyghen vrye beweginghe, daerom en cunmen Godt of sijn besluyt niet quaets wijten ende toeschrijvend.

De traditie van Beza is op zichzelf genomen gedifferentieerd. Dents positie hierin
wordt alleen hieraan al duidelijk dat hij geschriften van Virel, Perkins, Gifford en Dod
aanbeveelt4. Hij is een piëtistisch volgeling van Beza.
Voordat het piëtistisch karakter van Dents theologische zienswijze nader wordt bekeken, moet de aandacht worden gevestigd op een dogmatisch puntje, waarin hij op het
eerste gezicht afwijkt van Beza, maar waarin hij bij de verklaring en de uitwerking
daarvan toch weer op diens spoor komt5:
Christus is int ghenerael voor alle menschen ghestorven/ maer niet int bysonder voor een yeghelijck: Voorseecker sijne offerhande in hem selven is wel ghenoechsaem geweest voor allen/ maer sy en is in allen niet
crachtich/ overmits dat de doot Christi in het eeuwich besluyt Godes alleen den uytvercoorenen toegheeyghent is*\

Dents oogmerk met zijn geschrift is de reformatie van het denken en het leven van het
volk. Hij zet de aanval in op het breedste front: de onkunde. De belangrijkste rol ziet
hij hierbij weggelegd voor de predikanten. Theologus overheerst heel sterk in de dialoog. De spits van de beoogde reformatie is gericht op de wedergeboorte van de enkeling. Zeer sterke nadruk wordt gelegd op de middelen van de wedergeboorte, waarvan
de prediking voor Dent met kop en schouders boven alle andere middelen uitsteekt.
Dents beoordeling van zijn eigen tijd is uiterst negatief. De zonden zijn nooit zo erg
geweest als nu. Heel concreet worden ze aangewezen en bestreden. Opvallende zaken
hierbij zijn: de uitvoerige behandeling van de overdaad in kleding, de scherpe berisping van de verachting der trouwe predikanten, het niet ontzien van de adel en de
rijke lieden, alsmede grote aandacht voor en fel protest tegen de vele vormen van
sociaal onrecht. Steeds keert Dent zich tegen hypocrieten en tegen hen die de leer van
de genade misbruiken om hun lusten uit te leven.
Een belangrijke klacht is dat de overheid nalatig is in het streng straffen van de onge-
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rechtigheden. Gezien de overvloed van zonden is het te vrezen dat het gehele land en
volk Gods toorn en wraak hebben te wachten. Wat tot nu toe heeft weerhouden, zijn
de gebeden en de tranen van de heiligen. Dent roept op tot oprecht berouw en betering des levens.
Als pendant van zijn predestinatiedenken werkt de auteur sterk met kenmerken en
tekenen van verkiezing en verwerping, zaligheid en verdoemenis.
Dat het noodzakelijk voor een mens is te komen tot de zekerheid van de zaligheid,
staat voor Dent als een paal boven water. Paradoxaal stelt hij dat twijfelingen het
kenmerk van het leven des waren geloofs zijn. De overwinning van de twijfel ligt hierin
dat men het oog richt op Christus en Zijn waarachtige beloften.
Een van de belangrijkste thema's van dit werk is dat er zeer weinigen zalig zullen
worden. Er zijn er in de Kerk zeer velen die geen ware lidmaten zijn. Christus is wel
voor allen in het algemeen gestorven, maar niet voor een ieder in het bijzonder. Dit
laatste geldt uitsluitend voor boetvaardige zondaren.
Het middel om de mens te brengen tot zondekennis is de gebodsgewijze behandeling
van de wet des Heeren.
De eschatologie neemt in deze dialoog een niet-geringe plaats in. De wederkomst van
Christus wordt beschreven en zoals alleen de ondeugden zijn behandeld, zo wordt
uitsluitend het helleleven besproken, niet het hemelleven.
Volgens de kenner van de prediking in Engeland door de eeuwen heen, Owst, is het
op grond van verscheidene hierboven genoemde aspecten duidelijk dat Dents werk is
gebaseerd op voorreformatorische modellen1.
Het slot van het geschrift openbaart Dents pastorale inslag en doelstelling. De verslagene van hart wordt Christus en in Hem de vergeving der zonden en het eeuwige leven
toegezegd.
Deze dialoog behoort onmiskenbaar tot categorie A.
18.1. J. Dod, Ten sermons tending chiefely to the fitting of men for the Lords supper
Dit geschrift, dat in 1609 voor het eerst verscheen, is van de hand van twee auteurs.
Dod heeft de eerste zes preken geschreven, terwijl de overige vier op naam van R.
Cleaver staan.
Aangezien Dod de hoofdauteur is, wordt hij hier alleen behandeld. John Dod was
afkomstig uit Shotlidge in Cheshire. Aan de universiteit van Cambridge, waar hij studeerde, was hij van 1575-1585 fellow. In deze tijd vond zijn bekering plaats. De aanleiding hiertoe was dat hij door de thesaurier van de universiteit - ten onrechte - van
fraude werd beschuldigd.
In 1585 werd Dod predikant van Hanwell in Oxfordshire. Dit bleef hij tot 1604. Toen
werd hij wegens non-conformisme afgezet. De dood van koning James in 1625 bracht
verandering in deze situatie. Vanaf die tijd bezette hij tot aan zijn dood in 1645 de
predikantsplaats van Fawsley in Northamptonshire. Dod was getrouwd met een dochter van Greenham. Evenals deze had Dod een grote faam als zieleherder van aangevochten zielen2.
1.
2.

102.
Kendallfl], 87; Groenendijk[X], 496-499.

IV Vertalingen

245

In het totaal is het hier aan de orde zijnde werk achtmaal in het Engels uitgekomen 1 .
De Nederlandse vertaling uit 1614 zag drie keer het licht 2 .
18.2. Thien sermoonen, dienende voor-namelijck, tot voor-bereydinghe, om des Heeren Avont-mael, waerdelyck te moghen ontfanghen
Dit boek bevat tien preken, voorafgegaan door een samenspraak. De preken hebben
niet één Schriftgedeelte tot tekst, maar handelen over verschillende teksten.
Het geschrift zet in met een korte samenspraak over de voorbereiding om het Avondmaal waardig te ontvangen. Nadat is gezegd wat het Avondmaal is, wordt gesteld dat
wie begeert eraan te gaan, daartoe moet zijn voorbereid. Hiertoe moet worden overdacht wat er vóór, tijdens en na de bediening moet worden gedaan.
De voorbereiding tot de bediening bestaat uit: 1. zelfonderzoek; 2. overdenking van
de te ontvangen weldaden; 3. gebed om Gods zegen. Het zelfonderzoek houdt zich
bezig met de vraag of men tot het getal der gelovigen behoort en het leven der genade
bezit. Men onderzoeke zichzelf of men is gekomen tot een behoorlijke mate van boetvaardigheid, kennis, geloof en liefde. Het zelfonderzoek op het punt van boetvaardigheid richt zich op deze vragen: 1. of men zijn hart en wandel nauwkeurig is
nagegaan om zoveel mogelijk verdorvenheden van zichzelf te leren kennen; 2. of men
daarover hartelijk bedroefd is geweest en nog is; 3. of men die verdorvenheden oprecht heeft beleden en daarvan vergeving heeft gevraagd; 4. of men is besloten zijn
hart en zijn wandel met Gods hulp te reformeren. Het middel voor de eerste van de
vier genoemde zaken is de wet Gods. Men onderzoeke zichzelf aan de hand van ieder
gebod. Er volgt een zeven pagina's tellend zondenregister, gerangschikt overeenkomstig de Tien Geboden. Inhoudelijk stemt dit zondenregister geheel overeen met
de inhoud van het hierna te bespreken geschrift van Dod over de Tien Geboden. Na
het zondenregister worden allerlei regels opgesomd om bedroefd te worden over de
zonden, om de zonden te belijden en om tot de reformatie te komen. Voorts worden
vier tekenen van een waarachtige boetvaardigheid gegeven. Aan het eind van de bespreking der zaken die vóór de bediening moeten worden gedaan, wordt de vraag
gesteld of het niet beter is dat iemand wien veel van de vereiste zaken ontbreekt, van
het Avondmaal wegblijft totdat hij meer geschikt is? Het antwoordt luidt:
Geensins. Want indien hy oprecht van Herten is/ hoe swack dat hy immermeer zy/ zoo wil hem de Heere
ontfanghen. Ende zoo hy zyn Siecte ghevoelt swaer ende periculeus te zyn/ zo heeft hy des te meer van
nooden hem tot den Medencyn-Meester te spoeden. Oock sich te absenteren van Godes Ordonnantie/ dat
en is gheen middel om synen Staet te verbeteren: Maer veel meer te vererghen/ ende Godes swaere oordeelen op hem/ nae Siele ende Lichaem te trecken. Num. 9 A

De zaken die tijdens en na de bediening moeten geschieden, worden heel kort behandeld. Bij het breken van het brood en het uitgieten van de wijn overdenke men het
bittere lijden van Christus. Bij het uitdelen van de elementen bedenke men dat God
op deze wijze Christus schenkt. Bij het uitsteken van de lichamelijke hand om de
elementen te ontvangen steke men de hand van het geloof uit om Christus aan te

1.
2.
3.

STC, 6944.7-6949.3, D 1788.
18; FATY, 745-746.
20-21.
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nemen. Bij het eten en het drinken eigene men zichzelf Christus met al Zijn weldaden
persoonlijk toe. Voor wie in waarheid boetvaardig is over zijn zonden, behoeven de
menigte en de grootheid der overtredingen geen oorzaak tot twijfel te zijn.
Na de bediening behoren de volgende zaken plaats te vinden: 1. de Heere hartelijk
danken; 2. zorgvuldig toezien dat men in het geestelijke vooruitgang boekt; 3. zich
benaarstigen om een nieuw leven te leiden. Wie na het ontvangen van het Avondmaal
erger is geworden dan tevoren, moet besluiten dat hij onwaardig is aangegaan. Wie
moet constateren dat hij tekort schiet in hetgeen hij begeert te doen, geve daarentegen
de moed niet op: het is een bewijs ervan dat zijn ogen meer verlicht zijn dan tevoren.
De eerste preek heeft tot tekst Spreuken 28:13. Het verbergen van de zonden staat alle
ware voorspoed en genade in de weg. Wie vergeving van zijn zonden begeert, moet ze
belijden voor God. Een goede belijdenis komt voort uit haat tegen de zonde en uit
hoop op genade en wordt van harte gedaan, betrekking hebbende op de bijzondere
zonden. Men moet de zonden niet alleen belijden, maar ook laten. Wie dit alles doet,
zal genade bij God vinden, hoe groot zijn zonden ook zijn geweest.
De tekst van de tweede preek is Jesaja 1:16-19. Wie begeert dat God hem wast met het
bloed van Zijn Zoon, moet zichzelf wassen met goddelijke droefheid. Een christen
behoort niet alleen goede werken te doen, maar hij moet ze ook op een goede manier
doen. Dit wordt uitgewerkt met betrekking tot vier gebieden: 1. de godsdienst; 2. de
liefde en de barmhartigheid; 3. het dagelijkse beroep; 4. de ontspanning.
De derde preek is het vervolg van de tweede en handelt over Jesaja 1:17-19. Alle
godzalige en boetvaardige personen moeten leren weldoen en leren welke plichten
van de godsdienst en van de gerechtigheid zij behoren te vervullen. Het is een teken
van ware boetvaardigheid die plichten te doen die zichzelf en zijn beroep betreffen.
Het is de Heere zeer aangenaam dat men Zijn volk in ellende verkerend barmhartigheid bewijst. In godsdienstige zaken behoren de mensen niet naar vlees en bloed,
maar naar God te luisteren. Boetvaardigen ontvangen vergeving van hun zonden, hoe
groot die ook zijn. God neemt van boetvaardigen de wil als de daad aan. Gehoorzaamheid jegens de geboden Gods brengt zowel uitwendig als inwendig de zegen Gods.
De vierde preek gaat over 2 Kron. 30:18-20. Overheden behoren te bidden tot God
voor allen die onder hen zijn gesteld. Wie genade van God in het sacrament wenst te
ontvangen, moet met een oprecht hart toegaan. Zolang men tracht het wezen van de
dienst des Heeren te bewaren, zal God, hoewel men in enige opzichten tekort schiet,
genadig zijn. De Heere verhoort elke gelovige bede. Het sacrament dat waardig wordt
ontvangen, heelt en geneest.
De tekst van de vijfde preek is Jesaja 55:1-3. Alleen de dorstige ziel heeft deel aan de
genade Gods en dat in de weg van de middelen der genade. Al de noden van diegene
die tot Christus komt in het godzalig gebruik van Zijn ordonnantiën, zullen worden
vervuld, hoe veel en groot die ook zijn. God biedt het uitnemendste aan zonder geld.
Er is niets anders dat het gemoed kan verzadigen dan genade. De grootste zaligheid
voor een mens is als het beeld Gods in hem wordt vernieuwd.
De zesde preek heeft Mattheüs 22:11-13 tot inhoud. God is de enige Koning over de
ganse aarde. Hij neemt kennis van iedere gast die aan Zijn tafel zit. Het is niet voldoende tot Gods bruiloftsfeest te komen; men moet er als een geschikte gast verschijnen. God gebruikt zelfs tegenover zondaren vreedzame termen. Als God met zonda-
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ren in het gericht treedt, hebben zij niets ter verontschuldiging te zeggen. De bijzondere tijd en plaats van de straf der zondaren is na dit leven in het helse vuur.
Preek zeven handelt over Psalm 119:1-4. Godzaligheid is de weg tot gelukzaligheid.
Wie de gelukzaligheid begeert, moet een oprecht hart hebben. Het is een bijzonder
groot voorrecht om van de dienstbaarheid der zonde te zijn bevrijd. Wat wordt gedaan
uit gehoorzaamheid aan Gods heilige wil, is niet tevergeefs.
Johannes 6:26-27 vormt de tekst van de achtste preek. Men moet zich niet door mooie
woorden laten weerhouden mensen hun gebreken voor te houden wanneer men dat
wegens zijn beroep behoort te doen. Christus heeft kennis van het voornemen van hen
die tot de middelen van de zaligheid komen. Een mens kan niet tegelijk wereldling en
christen zijn. Diegenen zorgen het best voor zichzelf die het meest om genade werken.
De kracht van het Woord en van het sacrament komt van Christus Zelf.
De negende preek gaat over Markus 14:18-21. Christus wist van tevoren wat Hij zou
lijden. Zij vallen het minst in de zonde, die er het meest bevreesd voor zijn. Hoe
vriendelijk godzaligen goddelozen ook behandelen, de laatstgenoemden blijven de
eerstgenoemden niet trouw. Goddeloze mensen doen de wil Gods tot hun eigen verdoemenis. Al het vermaak van de goddelozen in deze wereld weegt niet op tegen hun
ellende in de toekomende wereld.
De tiende preek bevat het vervolg van de negende preek en heeft Markus 14:22-24 tot
tekst. De kracht van het sacrament komt van God Zelf door Christus. Christus doet in
het Avondmaal door middel van lichamelijk voedsel de gelovigen Zichzelf bezitten en
met Hem gemeenschap hebben. Hij bereidt de Zijnen in het Avondmaal een volledige
maaltijd. De gelovigen komen niet slechts aan het Avondmaal om te worden verzadigd, maar ook om met Christus' erfdeel te worden verrijkt.
19.1. J. Dod, A treatise or exposition upon the Ten commandements
Dit hoofdwerk van Dod, waaraan ook Cleaver meewerkte en dat in 1603 voor het eerst
uitkwam, maakte in Engeland grote opgang. Er zijn twintig edities van bekend 1 .
Voor zover na te gaan is het geschrift alleen in het Nederlands vertaald. In deze taal
beleefde het twee uitgaven, waarvan de eerste in 1617 het licht zag 2 .
19.2. Een klare ende Duydelijcke uytlegginghe over de thien gheboden des Heeren
Allereerst worden de eerste twee verzen van Exodus 20 besproken, die de inleiding
tot de Tien Geboden vormen. Hierin geeft de Heere de redenen op die Zijn volk
moeten bewegen om Hem te gehoorzamen. Deze redenen zijn gelegen in Zijn natuur
en in de weldaden die Hij aan Zijn volk heeft betoond.
Bij de bespreking van het eerste gebod wordt gesteld dat het een verbod en een gebod
inhoudt. Verboden wordt iets te hebben dat men meer acht dan God. Positief wordt
geboden God te kennen, Hem lief te hebben, Hem te vrezen en Hem te vertrouwen.
In het tweede gebod wordt verboden beelden te maken, die te aanbidden en een bijgelovige en eigenwillige godsdienst erop na te houden. Omgekeerd houdt dat een gebod
1.
2.

STC, 6967-6979, D 1786a.
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in een religieus gebruik te maken van het Woord, het gebed, de sacramenten, het vasten en de beloften.
Op veel manieren kan er worden gezondigd tegen het derde gebod. Allereerst door
middel van werken, wanneer namelijk belijders van de heilige religie een onheilige
levenshandel en -wandel vertonen. In de tweede plaats gebeurt dat door middel van
woorden. Dit is het geval wanneer er op een oneerbiedige wijze wordt gesproken over
Gods Woord, over Zijn namen, over Zijn eigenschappen en over Zijn werken. Voorts
komt dit voor wanneer men lichtvaardig een eed zweert, wanneer men een eed doet
om kwaad te doen en wanneer men een valse eed aflegt.
Van de weeromstuit gebiedt het derde gebod de Naam des Heeren te verheerlijken
door een godzalige en heilige levenswandel en door eerbiedig en stichtelijk te spreken
over Gods Woord, eigenschappen, namen en werken alsmede door het wettig gebruik
van de eed. Voor het laatste is het nodig dat hij die zweert, geloof en een goede consciëntie bezit en dat degene tegenover wie de eed wordt afgelegd, deze verlangt en wil
aannemen. Betreffende de inhoud van de eed is het noodzakelijk dat degene die
zweert, overtuigd is van de waarheid ervan, dat het een zaak van gewicht is en dat de
eed geschiedt met vrees en eerbied voor Gods Naam.
De bespreking van het vierde gebod wordt ingezet met vier redenen tot onderhouding
van de sabbatdag, die zijn genomen uit de bewoordingen van het gebod: 1. de billijkheid van het gebod; 2. het recht Gods; 3. het voorbeeld Gods; 4. de zegen Gods.
Hierna gaat Dod over tot het aantonen dat het sabbatgebod niet ceremonieel - zoals
velen menen - , maar moreel en dus altijd geldend is. De argumenten hiervoor zijn: 1.
de vier genoemde redenen zijn eeuwig geldend en niet-ceremonieel; 2. het gebod is in
de staat der rechtheid reeds ingesteld; toen waren er nog geen ceremoniën nodig; 3.
dat de vinger Gods het gebod in de stenen tafel heeft geschreven, ziet op de duurzaamheid ervan; 4. het gaat ook de heidense vreemdelingen aan; daarom is het niet
alleen voor de Joden; 5. de grote tegenstand en onwilligheid tonen het geestelijk karakter van dit gebod; 6. de bevestiging door de Heere Jezus in Mattheüs 24:20.
Vervolgens worden zeven tegenwerpingen weerlegd: 1. daar de rustdag van de zevende naar de eerste dag is verplaatst, behoeft er in het geheel geen sabbat te worden
gehouden; 2. iedere dag is voor een christen een sabbat; 3. Colossenzen 2:16; 4. Adam
had het sabbatgebod niet door de wet van de natuur, want dan zouden de heidenen er
ook aan gebonden zijn geweest; 5. de wet van de natuur is onveranderlijk; omdat de
sabbatdag is gewijzigd, behoort hij niet tot de genoemde wet; 6. als het vierde gebod
tot de wet der zeden had behoort, zou Christus de zevende dag niet hebben gewijzigd;
7. Christus heeft de sabbat in Mattheüs 12:7 vergeleken met een offerande; de sabbat
is derhalve ceremonieel.
Voor de heiliging van de sabbat is het van belang ermee te rekenen dat de sabbat 24
uren duurt. De heiliging geschiedt door middel van heilige oefeningen. De particuliere oefeningen zijn: gebed, Schriftlezing, armenbezoek, vredestichting, overdenking
en samenspreking. De publieke oefening is de kerkgang met alle onderdelen. Dod
spoort ertoe aan op zondag vroeg op te staan.
Met uitzondering van werken van barmhartigheid jegens mens en beest zijn alle werkzaamheden, ook de kleinste, op de sabbat verboden.
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Voor wat de sabbatonderhouding betreft hebben de meesters op hun personeel, de
ouders op hun kinderen en de overheid op de vreemdelingen toe te zien.
Onder het vijfde gebod worden behandeld de plichten van: kinderen tot hun ouders
en omgekeerd, dienstpersoneel tot meesters en omgekeerd, vrouwen tot hun mannen
en omgekeerd, predikanten tot gemeenten en omgekeerd, overheden tot onderdanen,
minder begaafden tot meer begaafden en omgekeerd, jongeren tot ouderen en omgekeerd. Kinderen zijn hun ouders eerbied, gehoorzaamheid en dankbaarheid verschuldigd. Bij de gehoorzaamheid worden twee speciale zaken genoemd: het worden uitgehuwelijkt en het worden gestraft. Beide ouders moeten hun kinderen in hun jeugd
bekend maken met de woorden van de godzaligheid en tuchtigen. De moeders moeten
hun kinderen zelf voeden. De plichten van de ouders met betrekking tot hun kinderen
op rijpere leeftijd zijn: 1. grootbrengen in een wettig en profijtelijk beroep; 2. goed
uithuwelijken; 3. wat opzij leggen.
De dienstknechten behoren hun meesters eerbied, gehoorzaamheid en trouw te bewijzen, God te dienen in hun beroep en voor hun meesters te bidden. De meesters
moeten godzalige dienstknechten kiezen en hen niet alleen goed gebruiken, maar hun
ook geven: 1. goed onderwijs in godsdienstige zaken; 2. werkopdrachten; 3. beloning
in de vorm van eerlijke betaling, goed voedsel en zorg in ziekte en ouderdom.
Man en vrouw zijn elkaar liefde en trouw verschuldigd. Vrouwen moeten hun mannen
vrezen en gehoorzamen. De mannen behoren bij hun vrouwen te wonen, hen te stichten met eigen voorbeeld en onderwijzing, hun goedwilligheid te bewijzen door hen te
onderhouden en aan het werk te zetten.
Predikanten en gemeenten hebben voor elkaar te bidden en te danken. De gemeenten
bewijzen hun predikanten eer en gehoorzaamheid en onderhouden hen. Dit laatste
heeft behalve op de kost betrekking op de bijstand tegen onrecht van de kant van
slechte mensen. De predikanten moeten goede voorbeelden zijn voor hun gemeenten
en het Woord zuiver prediken.
De onderdanen zijn schuldig hun overheden eer en gehoorzaamheid te bewijzen alsmede belasting te betalen. Omgekeerd moeten de overheden zorg dragen voor: 1.
handhaving van de zuivere godsdienst; 2. handhaving van de vrede en de eendracht; 3.
eerbaarheid. Dit laatste houdt in het tegengaan en het streng straffen van de zonden
en de zorg voor de armen.
Minder begaafden hebben meer begaafden als zodanig te erkennen en te eren alsmede hen na te volgen. Meer begaafden moeten hun gaven gebruiken tot nut van
anderen.
Jongeren behoren ouderen te eren en ouderen moeten jongeren een goed voorbeeld
geven.
Het zesde gebod verbiedt zowel het nalaten van het goede, zoals werken van barmhartigheid, het betalen van een behoorlijk loon en het nakomen van de geestelijke
plichten, als het bedrijven van het kwade, zoals onbedachtzame toorn, kwetsende gebaren, kwetsende woorden, kwetsende daden, verborgen en openlijke doodslag en
zelfmoord. In dit gebod wordt geboden te staan naar het welzijn en het behoud van de
naaste en van zichzelf voor wat betreft lichaam en ziel. Hierbij zijn de inwendige
plichten: zachtmoedigheid en medelijden, en de uitwendige plichten: vriendelijk gedrag, bescherming van verdrukten en barmhartigheid jegens nooddruftigen. Als de
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drie grote belemmeringen voor het nakomen van het zesde gebod moeten worden
geschuwd: hoogmoed, gierigheid, brasserij en dronkenschap.
In het zevende gebod worden allereerst de onkuise lusten verboden. Middelen tegen
deze lusten zijn: gebed, ijverig werken, matigheid in eten en drinken, waken en vasten.
Helpen deze middelen niet, dan moetmen remedie soecken in't houwelijck1.
Voorts wordt overspel verboden, waartegen als middelen worden aangegeven: ware
boetvaardigheid, liefde tot Gods Woord en vroomheid. Andere verboden zaken zijn:
hoererij, natuurlijke en onnatuurlijke onreinheid, overdaad van kleding, van spijs, van
drank, van slapen, van het gebruik van zowel delen des lichaams als het gehele
lichaam.
De inwendige overtreding van het achtste gebod is begeerte. De uitwendige overtredingen zijn: stelen van de Kerk, stelen van de staat en misbruiken van eigen goederen
in de vorm van zowel verkwisting als karigheid. Tot verkwisting worden gerekend:
overdaad, dobbelen, ledigheid, onbedachte en schadelijke borgtocht. Andere uitwendige overtredingen zijn: diefstal onder en zonder schijn van recht en diefstal door
onwettig inhouden - bij voorbeeld van loon - . De geboden zaken zijn: tevredenheid
met wat God heeft toebedeeld, recht gebruik van eigen goederen in de vorm van
spaarzaamheid en mildadigheid, gerechtigheid in de verhouding tot de naaste.
Het negende gebod verbiedt: het ongemotiveerd veroordelen; de ontering door gebaar; het zwijgen wanneer er ten gunste van de naaste moet worden gesproken; het
spreken van de waarheid op een onjuiste tijd; het valse getuigenis omtrent zichzelf in
de vorm van ijdele zelfroem, verontschuldiging van eigen misdaad, ontkenning in
hoogmoedige nederigheid van eigen gaven om des te meer eer te bekomen; het valse
getuigenis omtrent anderen in de publieke vorm van verkeerd oordeel van de rechter,
behartiging van een slechte zaak door een advocaat, vals getuigenis voor de rechter,
en in de private vorm van valse beschuldiging en onrechtvaardige bescherming; het
aannemen van leugens omtrent anderen en omtrent zichzelf in de vorm van pluimstrijkerij en van beschuldiging. Positief wordt als inwendige zaak geboden: liefde tot de
naaste. Deze komt tot uiting in het ten beste duiden van twijfelachtige zaken, in het
tegenspreken van laster en in het bedroefd zijn bij het horen van echte wandaden.
Uitwendige geboden zijn: het van harte spreken van de waarheid met een goede genegenheid en met een goed doel; men prijze anderen in hun afwezigheid en bestraffe hen
in hun aanwezigheid; men spreke spaarzaam van eigen zwakheden en deugden.
In het tiende gebod wordt zelfs de allerkleinste gedachte tegen de naaste verboden en
wordt tevredenheid met eigen staat geëist. Hierbij komt de positieve instelling ten
aanzien van het personeel sterk naar voren.
Afzonderlijk volgt nu een catechismus2. Na de eerste vraag wat catechiseren is, worden als delen van de catechismus behandeld: 1. God; 2. Zijn Koninkrijk. Dit Koninkrijk kent twee delen: besluit en uitvoering, welke laatste uiteenvalt in schepping en
voorzienigheid. De voorzienigheid bestaat uit de zondeval van mensen en engelen en
uit het herstel van de mens.
Het Woord wordt onderscheiden in wet en evangelie, ofwel werk- en genadeverbond.
1.
2.

132v.b.
Het bleek mij dat deze catechismus identiek is met die van T. Cartwright. Z.v. diens catechismus: Scott
Pearson, 400,404.
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Het geloof wordt omschreven als de zekerheid van de gunst Gods tot zich persoonlijk
in Christus. De wetenschap dat men een oprecht geloof heeft, bloeit op uit de vruchten ervan: verzoening en heiligmaking.
De aanhangselen van het Woord zijn de sacramenten en de bestraffingen. Er zijn twee
soorten bestraffing: berisping en straf. De berisping vindt plaats öf in woord, op de
wijze van Mattheüs 18:15-17, öf in daad:
Eene opschortinghe van den Sacramenten/ ofte eene uyt- banninghe van alle de weldaden/ ende 'tgheselschap der Kercken.1.

De straf wordt omschreven als
Een eeuwighe vloeck/ ghenoemt Anathema/ Maranatha/ uytghesproken tegen den boosen/ op de sonde des
heylighen GheestsA

Voorts komen geloften en gebeden ter sprake. Bij het gebed hoort een heilig vasten
of een heilig feesthouden.
Het geschrift wordt afgesloten met een meditatie op rijm, die is gemaakt naar aanleiding van een preek van Dod over de naam van God 3 .
18-19.3. Verwerking
In deze verwerking worden 18 en 19 te zamen behandeld. De onderwerpen van deze
twee geschriften, respectievelijk het Heilig Avondmaal en de Tien Geboden, geven
duidelijk te kennen dat zij thuishoren in het Puritanisme en derhalve in categorie A.
De samenspraak voorin het eerste traktaat geeft aan wat er vóór, tijdens en na de
Avondmaalsbediening moet plaatsvinden. Verreweg de meeste aandacht wordt geschonken aan de voorbereiding, waarin het zelfonderzoek de belangrijkste plaats inneemt. Een hulpmiddel voor het zelfonderzoek vormt een uitvoerig zondenregister
aan de hand van de Tien Geboden. Zoals de Avondmaalsviering een voorbereiding en
een nabetrachting kent, zo moet ook de kerkgang worden voorafgegaan door een
voorbereiding en worden gevolgd door een nabetrachting.
Een overheersend accent in Dods geschriften is zijn pastorale zorg en gerichtheid.
Enerzijds is hij erg wettisch in zijn aanwijzingen en voorschriften en dringt hij aan op
het maximum aan volbrenging, anderzijds stelt hij in zijn herderlijke bewogenheid een
onmisbaar minimum, dat bestaat uit innerlijke oprechtheid en begeerte tot het goede.
Tekenend is in dit verband het slot van elk onderdeel van de samenspraak. De Heere
wil aan het Avondmaal ook die persoon ontvangen die in het voorbereidend zelfonderzoek erachter is gekomen dat hij veel van de vereiste zaken mist, als hij maar oprecht van hart is. Voor iemand die aan de bediening deelneemt, behoeven de menigte
en de grootheid van zijn zonden geen oorzaken tot twijfel te zijn, mits hij echt boetvaardig is. Wie in het leven van de dankbaarheid en de heiligmaking tekort schiet,
behoeft niet te concluderen dat hij onwaardig is aangegaan, mits hij de begeerte kent
het te volbrengen. Veelvuldig keert op allerlei wijzen het thema terug dat God de wil
als de daad aanneemt.
Het doel waarvoor Dod zich het meest inzet, is een godzalige levenshandel en -wandel. Hiervoor is een persoonlijke algehele reformatie nodig. Vooral 19 geeft een goed
1.
2.
3.

179r.b-v.a.
179v.a.
Volgens Harris/Jones/Plooij is deze meditatie afkomstig van J. Gyll: 74.
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inzicht in de wijze waarop Dod dit doel tracht te bereiken. De Tien Geboden worden
haarfijn uiteengerafeld in alle mogelijke verboden en geboden, waaruit een godzalig
levenspatroon voor alle sectoren van het menselijk bestaan wordt opgebouwd. Twee
geboden springen er direct al door de lengte van de bespreking uit: het vierde en het
vijfde. Veel moeite getroost Dod zich aan te tonen dat het sabbatgebod moreel en
derhalve eeuwigdurend is. De wijze waarop de sabbat dient te worden onderhouden,
is streng. Alle werken buiten werken van barmhartigheid zijn verboden. Nadrukkelijk
wordt gesteld dat dit voor 24 uur en niet minder geldt. Ook andere inzichten en voorschriften van Dod hebben rigoureuze trekken. Eveneens tekenend voor zijn gehele
oeuvre is de voorname rol die aan de middelen en aan de heilige oefeningen is toebedeeld.
Voorts is interessant dat Dod met het oog op de sabbat spreekt over "de markt der
ziel"1.
Nog grotere aandacht dan aan de sabbat schenkt Dod in het kader van het vijfde
gebod aan alle maatschappelijke relaties in die tijd. Van iedere relatie beschrijft hij
nauwgezet de plichten van de beide polen. Weldadig doet de nadruk aan die op het
rechtvaardig behandelen van dienstknechten en dienstboden wordt gelegd. De werkgevers moeten hen eerlijk en overeenkomstig hun werk belonen, hun goed te eten
geven en hen in ziekte en in ouderdom niet aan hun lot overlaten, maar hen van het
nodige voorzien. Als taken voor de overheid worden onder andere gezien: handhaving
van de zuivere godsdienst, streng straffen van de zonden en armenzorg. Dit laatste
ontvangt in meer passages grote aandacht.
Deze gerichtheid op de maatschappij gaat gepaard met een ascetische inslag. Dod
maakt zich sterk voor matigheid in alles en met name in eten, drinken en kleding. Hij
roept op tot vasten en waken. Een louter positieve waardering van het sexuele leven
en derhalve van het huwelijk wordt gemist. Als men geen baat vindt bij de middelen
tegen de onkuise lusten, moet men die zoeken in het huwelijk.
De door middel van de persoonlijke reformatie beoogde godzaligheid betreft niet
alleen het uiterlijk, maar ook het innerlijk. Ja, de uiterlijke oefeningen zijn ten diepste
nog niets als het met de innerlijke gesteldheid niet goed is. Zo dringt Dod er bij voorbeeld op aan dat men de psalmen met het hart moet zingen2. Heel vaak laat hij daarom
de uiterlijke plichten voorafgaan door de innerlijke.
De aandacht voor het innerlijk is vergezeld van de nadruk op de consciëntie en het
gevoel. Tevens is de persoonlijke toepassing en toeëigening van het Woord een aangelegen zaak voor de schrijver.
Het geloof wordt omschreven als de zekerheid van de gunst Gods tot zich persoonlijk.
De verzoening en de heiligmaking liggen aan de zekerheid ten grondslag. De tekenen
nemen weerkerend een belangrijke plaats in. Dod zet zich voortdurend af tegen hypocrisie en hanteert steeds het bijvoeglijk naamwoord "waar". In dit verband heeft
het zelfonderzoek een vaste plaats.
Dods theologische opvattingen kenmerken zich door de samensmelting van de predestinatie- en de verbondsleer. Op calvinistische wijze wordt gehandeld over verkorenen en verworpenen en over het behoren tot het getal van de uitverkorenen, dat gering
1.
2.

19,65r.a.
18,73.
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is. Nog veelvuldiger gebruikt Dod de term 'Verbond der genade" of "eeuwig verbond". Hij kent de onderscheiding werk- en genadeverbond, die voor hem gelijk is
aan de onderscheiding wet en evangelie. Waar in de predestinatieleer de mens als
voorwerp voorkomt, wordt hij in de verbondsleer tevens onderwerp. Enerzijds is het
Heilig Avondmaal het zegel van Gods verbond, anderzijds maakt en vernieuwt de
mens in het Avondmaal een verbond1. Voorts komt voor: "een verbond maken met de
consciëntie, met de ziel en met de ogen"2. Een verbond maken is hetzelfde als zich
met een plechtige belofte verbinden3.
Er is nog een derde leer die bepalend voor Dods theologie is, namelijk de wedergeboorte-theologie. Ontelbare malen treft men in zijn werken woorden aan als "(on)wedergeboorte", "(on)wedergeboren". Dit typeert de grote betekenis van de heiligmaking bij hem.
Een aspect dat wezenlijk is voor Dods prediking en pastoraat en dat dan ook in allerlei
toonaarden voorkomt, is dat de genade in Christus er voor boetvaardigen is. De belofte is voor hen die hun zonden moe zijn. Christus wil alleen de wonden genezen van hen
die ze gevoelen.
Iedere vorm van dogmatisch denken ontbreekt. Slechts een paar maal wordt kort tegen de rooms-katholieke leer ingegaan.
Hier en daar komt een glimp van Dods kerkelijk standpunt te voorschijn. Als hij
schrijft: want een yeghelijck is Bisschop in sijn eyghen huys*, impliceert dit dat hij in
ieder geval de bisschoppen in de Anglicaanse Kerk erkent. Niet zozeer tegen de anglicaanse ambten op zichzelf, als wel tegen de wijze waarop de ambtsdragers die vervullen, heeft hij grote bezwaren:
Ende vele leedighe Kerckendienaers/ die vele beneficien in haren handen krijghen/ ende haer selven vet
maken/ met het bloet des volcx/ die sy laten verdwijnen/ ende niet en sorgen voor het voedtsel haerder
zielen/ tot eeniger tijdt; nochtans op dat sy haer eenen naem maken mogen van goetdadige mannen/ so
sullen sy eenmael ofte tweemael in 't jaer tot haer volck komen/ nooden haer ter maeltijdt/ ende men doetse
goede ciere hebben: also berooven sy hare zielen/ om hare lichamen te voeden/ ende onder 't voorwenden
van gast-vrijheyt/ ende gebuerschap/ maken sy een proye van de lieden^.

Dit alles is voor hem echter geen reden om de Kerk te verlaten, zoals voor de brownisten. Zijn argument hiervoor is de gelijkenis van het onkruid6.
Dods preken hebben een vaste structuur, die niet alleen in 18 maar ook in 19 - zij het
in mindere mate - uitkomt. Allereerst wordt het verband, de strekking en de betekenis
van de tekst uiteengezet. Vervolgens worden leringen uit de tekst getrokken en uit de
Schrift bewezen, waarna redenen worden gegeven ter bevestiging daarvan. Deze leringen monden uit in de uitvoerigste gedeelten van de preken, namelijk de nuttigheden
of gebruiken. Hier wordt de toepassing gemaakt op afzonderlijke groepen mensen. De
classificatie is gericht op geestelijke, maar ook wel op maatschappelijke verschillen.
Naar gelang de aard van de groep bestaat de nuttigheid in bestraffing, onderwijzing,

1.
2.
3.
4.
5.
6.

18,24.
19, resp. 152v.b, 160r. en 169v.b.
25,17,48.
19,119v.b.
19,130r.a.
25,171.
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vertroosting, verschrikking en wederlegging. In al de onderdelen van de preken kan
men tegenwerpingen met de beantwoording ervan aantreffen 1 .
Dods stijl is eenvoudig en aansprekend. Hij maakt in 19 meer dan in 18 gebruik van
vergelijkingen en beelden om zijn betoog te verduidelijken.
20.1. J. Downame, Spiritual physicke
John Downame aanschouwde het levenslicht als zoon van W. Downham, bisschop van
Chester. Na zijn studie werd hij in 1599 predikant in Jewry en in 1601 in Lothbury. In
de laatstgenoemde plaats stond hij tot 1618. Voor wat bekend is, nam hij eerst weer in
1630 de herdersstaf op, toen te Londen. Downame was puriteinsgezind. In 1652 overleed hij.
In 1600 kwam van zijn hand Spiritual physicke uit. Dit geschrift werd tweemaal herdrukt 2 . De Nederlandse vertaling, die in 1604 van de pers rolde, kent slechts één uitgave.
20.2. Gheestelijcke Medicyne
In de voorrede maakt Downame duidelijk dat hij op aandrang van anderen de inhoud
van dit geschrift, die oorspronkelijk in preekstof bestond, heeft omgewerkt tot dit
traktaat.
Gheestelijcke Medicyneis een traktaatmatige uitwerking van Efeze 4:26: Wordt toornig
en zondigt niet; de zon ga niet onder over uwe toornigheid. Het werk bestaat uit tien
hoofdstukken, die elk weer in een aantal secties zijn verdeeld.
De doorwerking van de zonde is in de mens nergens zo goed te zien als in zijn affecties. Zelfs de heidense filosofen wisten van de verdorvenheid der affecties en hebben
getracht die te verbeteren met behulp van het natuurlijk verstand. Hoeveel te meer
moeten christenen zich dan niet benaarstigen dit te doen overeenkomstig Gods
Woord. Dit geldt dan zeker voor wat de gramschap betreft die de heftigste van alle
affecties is.
De gramschap wordt gedefinieerd als:
Het is eene affectie/ waer door het Bloedt bovent herte verhittet zijnde/ doort begrypen van eenich ongelijck
dat den mensche selve/ ofte zyne vrienden ghevercht wordt/ ende dat in der waerheydt/ ofte alleenlijck in
zynen waen/ de begheerte opgheweckt wordt om wrake te doen A

De betekenis van het woord "gramschap" in de verschillende talen wordt verklaard,
waarna de definitie wordt uitgewerkt. Een affectie zetelt in zowel de ziel als het
lichaam.
De gramschap is drievoudig: 1. zoals die was vóór de zondeval; 2. zoals die is na de
zondeval; 3. zoals die is vernieuwd en geheiligd door Gods Geest. De eerste en derde
vorm van toorn zijn rechtvaardig, heilig en geoorloofd. Met de beantwoording van
drie tegenwerpingen wordt dit aangetoond.

1. Vgl.: Haller, 134-135.
2. STC, 7147-7147.5, D 2076.
3. 5v.
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In Efeze 4:26 wordt de geheiligde gramschap geboden en de verdorven gramschap
verboden. Van de geheiligde en rechtvaardige toorn wordt een definitie gegeven, die
uitvoerig wordt uitgewerkt. Voor een heilige toorn is het allereerst vereist dat de oorzaken ervan rechtvaardig zijn. Er zijn drie rechtvaardige oorzaken: 1. een ijver voor
de ere Gods; 2. een ijver voor eigen goede naam en stand; 3. een ijver voor de goede
naam en stand van de naaste. Voor de rechtvaardige gramschap is het voorts vereist
dat de oorzaken dingen betreffen die enig gewicht hebben. De wijze van de rechtvaardige toorn wordt gekenmerkt door: 1. matigheid - heftigheid en te grote
zachtmoedigheid worden afgewezen - ; 2. christelijke fatsoenlijkheid en liefde; 3. gepastheid en rekening houden met de twee partijen. De rechtvaardige toorn heeft niet
tot voorwerp de persoon van de naaste, maar diens ongerechtigheid. Voorts moet de
toorn niet lang duren. Tenslotte worden als doeleinden van de rechtvaardige gramschap besproken: 1. de ere Gods; 2. het welzijn van Kerk en Staat; 3. het welzijn van
de partij die ongelijk heeft geleden; 4. het welzijn van de partij die ongelijk heeft
gedaan.
In hoofdstuk twee gaat het over de onrechtvaardige toorn. In de Schrift wordt deze
algemene ondeugd als een grote zonde veroordeeld. Er is geen affectie die zo heftig
en sterk is als de onrechtvaardige gramschap. Nadat hiervan een definitie is gegeven,
worden als de inwendige oorzaken daarvan behandeld: 1. eigenliefde; 2. hoogmoed;
3. gierigheid; 4. verwendheid; 5. nieuwsgierigheid; 6. lichtgelovigheid; 7. miskenning
van de menselijke zwakheden.
In hoofdstuk drie komen de uitwendige oorzaken van de onrechtvaardige toorn aan
de orde: 1. deugdzame daden van de naaste; 2. inbeelding; 3. kleine en beuzelachtige
oorzaken; 4. onwettige doeleinden.
Hoofdstuk vier behandelt de eigenschappen van de onrechtvaardige toorn: 1. onmatigheid; 2. gerichtheid op de persoon van de dader; 3. langdurigheid.
In hoofdstuk vijf is sprake van de soorten onrechtvaardige toorn. Allereerst wordt de
verborgen toorn besproken, vervolgens de openbare toorn. Deze laatste is tweevoudig: 1. men laat de liefde na - door te zwijgen - ; 2. men brengt vruchten van de
gramschap voort - door kwaadspreken en kwaaddoen - . Een andere onderscheiding
wordt gemaakt met het oog op degene die toornig is: 1. men is snel toornig en snel
verzoend; 2. men is traag tot toorn, maar ook traag tot verzoening; 3. men is snel
toornig en volhardt daar lange tijd in. Uitgebreid toont Downame het zondige van de
haastige toorn aan.
Hoofdstuk zes gaat over de kwade gevolgen van de onrechtvaardige toorn. De gevolgen zijn bijzonder of publiek. De bijzondere gaan zichzelf of de naaste aan. Die zichzelf betreffen, zijn: 1. schending van het beeld Gods in zichzelf; 2. gelijkmaking aan de
duivel; 3. het brengen onder de toorn Gods; 4. het in verachting brengen. Aan het
laatste punt wordt veel aandacht geschonken. Het genoemde betreft allemaal het gehele bestaan van de mens. Er zijn ook kwade gevolgen voor het lichaam alleen: 1.
mismaking; 2. het in grote gevaren brengen. De kwade gevolgen voor de ziel zijn niet
minder: 1. verblinding van de rede; 2. pijniging met de hitte van onzinnigheid. De
onrechtvaardige toorn heeft voor de naaste tot gevolg dat de vriendschap wordt tenietgedaan en dat hem allerlei onrecht wordt aangedaan. Heel kort wordt er stilgestaan bij de publieke gevolgen als oproer, muiterij, samenzwering, moord en oorlog.
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In hoofdstuk zeven worden de hulpmiddelen tegen de onrechtvaardige toorn aangegeven, die tweeledig zijn: 1. tegen de toorn in zichzelf; 2. tegen de toorn in een ander.
Beide soorten kunnen worden onderverdeeld in die middelen die de toorn voorkomen
en die ervan verlossen. De eerste remedie ter voorkoming van de toorn is de oorzaken
ervan weg te nemen. Stuk voor stuk wordt dit nu aangewezen voor wat de in hoofdstuk
twee genoemde zeven innerlijke oorzaken betreft.
Als tweede middel om de toorn te voorkomen wordt in hoofdstuk acht het streven
naar lijdzaamheid onder de loupe genomen. Dit streven bestaat uit: 1. acht slaan op
de voorzienigheid Gods; 2. zien dat het te lijden onrecht minder is dan men verdient
door de zonde; 3. het bittere lijden van Christus overdenken; 4. zien dat lijdzaamheid
noodzakelijk is; 5. zien naar voorbeelden van anderen; 6. zich verre houden van een
veelvoud van bezigheden; 7. twistgeschillen schuwen; 8. het gezelschap van grammoedige mensen mijden; 9. ernaar staan de toorn een dag lang binnen te houden.
Hoofdstuk negen geeft als middelen om de toorn uit te drijven: 1. het voedsel, voornamelijk de vermenigvuldiging der woorden, eraan onttrekken; 2. het gezelschap van
vertoornden verlaten; 3. de toorn voor een tijd inhouden zodat die niet uitbarst; 4.
bedenken dat wie voornemens is een keer zijn toorn af te leggen, dit net zo goed direct
kan doen en dat wie voornemens is het nooit te doen, een adder voedt die zijn eigen
ingewanden zal doorknagen; 5. ernstig bidden tot God.
Het laatste hoofdstuk handelt over de genezing van de toorn in anderen. Als middelen
worden aangewezen: 1. stilzwijgen; 2. een zacht en vriendelijk antwoord geven; 3. nadat de toorn over is, op bescheiden wijze vermanen.
20.3. Verwerking
Downame geeft in 20 een christelijke deugdenleer, al beperkt deze zich tot één affectie, namelijk de toorn. De stof op zichzelf is al zo oud als de Oudheid. Het typeert dit
geschriftje dat Seneca, Plutarchus, Plato en Vergilius zo'n twintig maal worden geciteerd, terwijl slechts twee keer een christelijke auteur wordt aangehaald, en wel Bernardus en Gregorius 1 . Toch wil dit niet zeggen dat 20 in een humanistische mensvisie
blijft steken. Op grondige wijze is de deugdenleer verchristelijkt. Een paar keer stelt
Downame de heidense filosofen ten voorbeeld. Als zij al zo sterk de deugd nastreefden, terwijl zij slechts het licht van de natuur bezaten, hoezeer behoren dan christenen
dit te doen overeenkomstig Gods Woord.
Vanuit de individuele mens loopt de lijn gedurig naar allerlei maatschappelijke relaties, zoals huwelijk, gezin, Kerk en Staat.
Heel concreet worden ter voorkoming en uitdrijving van de onrechtvaardige toorn
allerlei voorschriften gegeven en middelen aan de hand gedaan, die getuigen van een
gezond praktisch psychologisch inzicht.
Het geschrift is in alle opzichten een traktaat. De toon is betogend en het geheel is
keurig ingedeeld in hoofdstukken en secties. Dat het werk onderhoudend is, dankt het
voornamelijk aan de aanwezigheid van een overstelpend aantal treffende vergelijkingen. Een enkele maal verheft de betoogtrant zich boven het gemiddelde. Zo wordt er

1.

Resp. 17v. en 18r.

IV Vertalingen

257

bij voorbeeld een plastische beschrijving der lichamelijke gevolgen van de toorn gegeven 1 .
De deugdenleer is bij Downame een onderdeel van zijn puritanisme, dat in 20 slechts
fragmentarisch te voorschijn komt. Categorie D is dan ook de voor 20passende klasse.
21.1. D. Dyke, The mystery of selfe-deceiving
Daniel Dyke werd geboren in Hempstead in Essex als zoon van een predikant die
wegens zijn non-conformisme werd afgezet. Na zijn studie te Cambridge werd Dyke
in of na 1606 predikant te Coggeshall in Essex. Ook hij werd om zijn non-conformistisch standpunt afgezet. Hierna bezette hij de predikantsplaats van St. Albans, maar
die werd hem eveneens ontnomen. Hij stierf in 1614.
Het eerste geschrift dat van Dyke uitkwam, The mystery of selfe-deceiving uit 1614,
vond niet alleen in Engeland een goed onthaal, maar was bovendien in Duitsland, de
Nederlanden en Frankrijk erg geliefde leesstof. Van de Engelse uitgave zijn veertien
edities bekend 3 . De Duitse vertaling vond nog meer aftrek, namelijk ongeveer twintig
uitgaven. Zij is van grote invloed geweest op de geestelijke ontwikkeling van de jonge
Spener 4 . De Franse overzetting dateert van 1634 en telt drie edities. In 1670 verscheen
het werk in het Hongaars. In het Nederlands zag het geschrift één keer in de Opera
Omnia en achtmaal afzonderlijk het licht, voor het eerst in 16195.
21.2. De Verborghentheyt van Selfs-bedrieghlickheydt
Dit geschrift van Dyke is een wijdlopige traktaatmatige behandeling van Jeremia
17:9-10: Arglistig is het hart, meer dan enig ding, ja dodelijk is het, wie zal het kennen?
Ik de HEERE, doorgrond het hart en proef de nieren, en dat om een iegelijk te geven
naar zijne wegen, naar de vrucht zijner handelingen.
Allereerst wordt het verband van deze tekst aangewezen en de betekenis van hart en
bedrieglijk behandeld. De oorsprong van de bedrieglijkheid van het hart ligt niet bij
de Schepper, maar in het schepsel zelf. Waar van 's mensen kant het onmogelijk is het
bedrog te leren kennen, heeft God als middelen daarvoor Zijn Geest en Zijn Woord.
Er is tweeërlei bedrog: 1. bedrog waarmee men een ander bedriegt; 2. bedrog waarmee men zichzelf bedriegt. Omdat het eerstgenoemde in de tekst niet wordt bedoeld,wordt dat slechts kort aangestipt. Het bedrog met betrekking tot de naaste bestaat of
in verheling van wat is of in veinzing van wat niet is. Dit kan iets goeds of iets kwaads
betreffen. Achtereenvolgens wordt besproken de verheling van het kwaad dat te geschieden staat of geschiedt, van het kwaad dat wordt ingehouden en van het kwaad dat
is gedaan. De verheling van het goede is dat men de genade die men deelachtig is,
verbergt. Bij de veinzing van het goede kunnen de goddelozen de schijn van genade
ophouden, die zij wezenlijk missen en kunnen de godzaligen meer genade vertonen
1.
2.
3.
4.
5.

62r.
Een korte inhoudsbeschrijving hiervan vindt men bij: Stoeffler, 74-75.
Z.v. de niet-Ned. eds.: STC, 7394, 7398-7406, D 2959; BLC, XC, 357; Wallmann[II], 53-54 n.56; Ascoli, 329
nr.1442.
Wallmann[II], 53-55.
21; FATY, 766, 769-775.
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dan zij werkelijk bezitten. De hypocrieten kunnen uiterlijk de beste christenen zelfs te
boven gaan. Als de twee nuttigheden van het voorgaande geeft Dyke: 1. men moet niet
terstond voor een ieder de deuren van zijn hart ontsluiten; 2. een ieder moet goede
notitie nemen van de verdorvenheid van eigen hart.
Het zelfbedrog wordt gevonden öf in het gemoed en de genegenheden te zamen of in
de genegenheden afzonderlijk. Het eerstbedoelde zelfbedrog openbaart zich in: 1.
oordelen; 2. aanraden; 3. beloven; 4. doen. Het zelfbedrog in het oordelen betreft öf
de persoon öf de daden van zichzelf. Betreffende de persoon vindt het plaats wanneer
men denkt dat men niet zo slecht is als men in werkelijkheid is; dit wordt door de
auteur uitgewerkt met het oog op het heden, op het verleden en op de toekomst.
Het tweede bedrog in het beoordelen van eigen persoon is dat men meent in een
goede staat voor God te verkeren, terwijl men in werkelijkheid allerellendigst is.
In het kader hiervan bespreekt Dyke successievelijk: 1. de rijke wereldling; 2. de burgerlijk rechtvaardige; 3. de wilde libertijn of vleselijke belijder; 4. de tijdgelovige.
Deze allen maken zich, een ieder op hun manier, wijs dat zij in de gunst Gods staan.
De rijke wereldling wordt voorgehouden dat rijkdom op zichzelf niet gelukkig maakt.
Weliswaar is rijkdom een gave van God, maar het komt er op aan of die uit Diens
rechter- of linkerhand wordt ontvangen. De vleselijke belijders zijn waangelovigen,
die de genade Gods in ongebondenheid veranderen.
De tijdgelovige beeldt zich in waar geloof, ware bekering en echte gehoorzaamheid te
bezitten. Het geloof kent twee delen: 1. kennis van het Woord in het algemeen met
toestemming; 2. persoonlijke toeëigening van de beloften. De kennis van het tijdgeloof
is in tegenstelling tot die van een waar geloof niet zozeer gegrond op de Schrift en de
ervaring, niet verwarmend en niet vernederend. De toeëigening van het ware geloof
onderscheidt zich van die van het tijdgeloof in drie opzichten: 1. zij kent veel strijd; 2.
zij gaat gepaard met de schenking van de gelovige aan Christus; 3. zij geschiedt op
hoop tegen hoop. Het geloof kent behalve delen een teken, namelijk blijdschap. De
blijdschap van het tijdgeloof mist vier eigenschappen die de blijdschap van het ware
geloof kenmerken: 1. oprechtheid; 2. volheid; 3. sterkte, die openbaar wordt bij het
verdragen van verdrukkingen, bij het onderhouden van Gods geboden en na het vallen
in zonden; 4. orde.
Het bedrog van het tijdgeloof betreft na het geloof de boetvaardigheid, die wordt
onderscheiden in een innerlijke en een uiterlijke. De innerlijke boetvaardigheid wordt
gevormd door droefheid en begeerte. De droefheid van het tijdgeloof mist de eigenschappen van de goddelijke droefheid: 1. de laatste ziet meer op de zonde dan op de
straf; 2. zij is blijvend; 3. zij drijft uit tot God; 4. zij bewerkstelligt boetvaardigheid. De
ware begeerten worden in tegenstelling tot de tijdelijke begeerten gekenmerkt door
hevigheid, werkzaamheid en gestadigheid.
Van de uiterlijke boetvaardigheid in woorden komen aan de orde: schuldbelijdenis en
gebed. De ware belijdenis komt voort uit een gebroken, gelovig en rein hart; de tijdelijke belijdenis niet. De tijdgelovige komt in zijn gebed hierin openbaar dat hij niet in
de ergste beproevingen bidt, dat hij niet de ere Gods, maar zichzelf zoekt, dat hij bidt
om het bidden en het niet doet om zijn zonden eronder te krijgen. De uiterlijke boetvaardigheid bestaat ook uit daden. De tijdgelovige meent hierbij dat de uiterlijke onthouding van zonde een waarachtige reformatie des levens is.
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Na het geloof en de bekering komt als derde droggrond van de tijdgelovige de gehoorzaamheid ter sprake, die wordt onderscheiden in actieve en passieve. De ware actieve
gehoorzaamheid is in tegenstelling tot die van het tijdgeloof oprecht, alles omvattend
en standvastig. De passieve gehoorzaamheid van de tijdgelovige mist de zelfverloochening, die de ware kenmerkt.
Het derde bedrog in het beoordelen van eigen persoon vindt plaats wanneer men
denkt beter te zijn dan men in werkelijkheid is.
Als de toepassing van al het voorgaande geeft Dyke de vermaning zichzelf te onderzoeken of men in het geloof is. De spits van het betoog is gericht op het tijdgeloof. Het
meest typerende hiervan is dat het de oprechtheid van hart mist. Dyke laat weer zien
hoezeer een tijdgelovige op een ware gelovige kan lijken. Van hieruit roept hij de
tijdgelovigen ernstig en zeer bewogen op zichzelf te onderzoeken.
Het bedrog in het beoordelen van eigen daden is tweevoudig: vooraf en achteraf. Het
eerste wordt heel summier behandeld.
Het bedrog in het beoordelen achteraf van eigen slechte daden gebeurt wanneer: 1.
men doet alsof men goed heeft gedaan; 2. men de zonde kleineert. Dit laatste doet
men door aan te komen met: a. de verdorvenheid van zijn natuur; b. de zonden van de
heiligen in de Schrift; c. zijn onwetendheid; d. het argument dat de schuld ligt bij het
vlees, of bij de tijd en de plaats waarin men leeft, of bij zijn beroep, of bij de staat des
levens, of bij de uiterlijke omstandigheden, of bij de duivel, of bij de sterren, of bij
God, of bij zijn broeders - uitgebreid -; e. de gewoonte; f. subtiele onderscheidingen.
De les uit dit alles is: 1. niet met vlees en bloed te rade gaan; 2. niet gerust blijven in
het oordeel van eigen hart; 3. staan naar de geest van de oprechtheid.
Na het zelfbedrog in het oordelen komt het zelfbedrog in het aanraden. Dit is tweeledig: aanraden het kwade te doen en aanraden het goede na te laten. Tot het aanraden
van het kwade gebruikt het hart veertien verschillende bedriegerijen: 1. grove zonden
afschilderen met de kleuren van de deugd; 2. sommige zonden zijn maar kleine zonden
en men zal zich niet laten verleiden tot het doen van meer en grotere ongerechtigheden; 3. de genegenheden uitsluitend de vermakelijkheid van de zonde voorspiegelen;
4. ten onrechte steunen op Gods barmhartigheid; 5. de noodzakelijkheid voorwenden
om in deze wereld te leven; 6. voorwenden dat men iets alleen wil doen met de bedoeling om uit eigen ervaring de ijdelheid van de zonde te leren kennen; 7. zichzelf
wijsmaken dat het goede en de genade die men bezit, vrijheid geven tot zondigen; 8.
menen dat men naderhand de zonden zal verbeteren door goede werken; 9. voorwenden dat uit de zonde een groot goed voortkomt; 10. zichzelf wijsmaken dat men
een dienstknecht van God blijft, ook al dient men de zonde; 11. de toelating door
menselijke wetten misbruiken als argument; 12. zichzelf wijsmaken dat men mag zondigen zolang men dit gematigd doet; 13. de Schrift naar eigen voordeel verdraaien; 14.
omstandigheden bedenken waardoor de argumenten tegen de zonden krachteloos
worden.
Tot nalating van het goede maakt het hart gebruik van zeven bedriegerijen: 1. de
deugd zwartmaken; 2. slechts een beetje van zijn ijver tot het goede laten varen; 3.
zichzelf wijsmaken dat de godzaligheid alleen van kruis en moeiten vergezeld gaat; 4.
al het goede dat men reeds heeft gedaan, hanteren als een reden om nu te mogen
zondigen; 5. zich vergelijken met anderen die erger zijn; 6. voorwenden het kwade te
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vermijden; 7. valse redenen bedenken, waarvan worden behandeld: a. het is genoeg
wanneer men geen kwaad doet; b. het is nog geen tijd voor het goede; c. men heeft iets
bijzonders aan de hand; d. het is vergeefse moeite, want als men is verworpen, helpt
er niets; e. de praktijk der godzaligheid is zwaar.
Na het zelfbedrog in het beoordelen en in het aanraden komt het zelfbedrog in het
beloven. Dit beloven is gericht of op zichzelf of op God.
Men belooft zichzelf op bedrieglijke wijze de volgende dingen: 1. vermaak in en profijt
van de zonde; 2. genot van vele uiterlijke zegeningen; 3. geluk in het genieten van
uiterlijke zegeningen; 4. vrij te zijn van Gods oordelen en het genot van Zijn barmhartigheden; 5. onveranderlijke voortgang van de uiterlijke voorspoed; 6. voorspoed
op zwakke gronden.
Nu laat Dyke zien hoe men God op bedrieglijke wijze zowel bijzondere plichten van
de boetvaardigheid als bekering en reformatie in het algemeen belooft.
De nuttigheden van dit gedeelte over het beloven zijn: 1. geduld te leren wanneer men
wordt verhinderd dat te bereiken wat men heeft begeerd; 2. tevreden te blijven in de
stand waarin men zich bevindt; 3. nooit te vermetel te zijn in het zichzelf iets beloven.
Op het zelfbedrog in het beloven volgt het zelfbedrog in het doen. Dit vindt plaats
wanneer het hart: 1. ongestadig en onzeker is; 2. wordt weggevoerd door ijdele gedachten; 3. heimelijk enig bederf in de goede daden invoert; 4. een mens van het ene
uiterste tot het andere uiterste doet springen; 5. afwijkt van het midden naar het uiterste; 6. brengt tot zondigen tegen God in het doen van geoorloofde zaken; 7. voert
tot het doen van een minder goed ten koste van een meerder goed; 8. oorzaak neemt
uit gedane goede werken om zorgeloos te worden; 9. het vlees op verkeerde wijze de
geest doet navolgen; 10. een mens verraderlijk overgeeft in de handen van de duivel;
11. een mens bezig doet zijn met een toekomende zaak, terwijl hij zijn tegenwoordige
plicht verzuimt; 12. de mindere stelt op de plaats van de meerdere.
Hierna bespreekt Dyke als het bedrog van de genegenheden in het algemeen: de veranderlijkheid ervan en de verblinding erdoor van het oordeel.
Vervolgens komt het bedrog van de volgende bijzondere genegenheden aan bod: liefde, gramschap, blijdschap, droefheid, begeerte en vertrouwen.
Van bedrog van de liefde is sprake wanneer men de rijkdom en de eer van mensen, en
niet hun personen als schepselen Gods liefheeft. Het bedrog van de gramschap is dat
men denkt de zonden van anderen te haten, terwijl het in werkelijkheid de personen
van anderen zijn. Het bedrog van de blijdschap is tweeledig: 1. men verblijdt zich meer
over de weldaden dan over de Weldoener; b. men verblijdt zich niet zozeer over Gods
genade in zijn broeders op zichzelf, als wel over het daaruit voortkomend voordeel
voor zichzelf. Ook het bedrog van de droefheid kent twee delen: a. men is meer bedroefd over de straf op de zonde dan over de zonde zelf; b. men siert de droefheid om
eigen ellende met de titel van droefheid om de ellende van de Kerk. Evenzo valt het
bedrog van de begeerte in tweeën uiteen: a. onnatuurlijke begeerten worden bemanteld met de naam van natuurlijke begeerten; b. men acht de vleselijke begeerten geestelijke begeerten te zijn. Het bedrog van het vertrouwen bestaat hierin dat men meent
op God te vertrouwen, terwijl men alleen op de middelen vertrouwt.
Naar aanleiding van de uitgangstekst komt Dyke nu te handelen over de grootheid van
de bedrieglijkheid des harten, die groter is dan die in de duivel is. Als toepassing
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hiervan geeft hij dat men zichzelf als de grootste vijand in de geestelijke strijd moet
leren kennen. Hierna komt de boosheid van het hart als de oorzaak van deze bedrieglijkheid aan de beurt. Het hart is geheel en oorspronkelijk boos.
De ondoorgrondelijkheid van het hart is het volgende onderwerp. Als toepassing hiervan wordt gegeven: a. men verheffe zich niet te zeer op het oordeel van enig mens; b.
als Gods kinderen op het zien van hun eigen verdorvenheden zeer verslagen worden,
mogen zij zich troosten met de wetenschap dat dit het werk van Gods genade in hen
is; c. men sta ernaar zijn hart te brengen tot het gezicht van eigen verdorvenheden.
Het is niet totaal onmogelijk het hart te leren kennen. In de eerste plaats zijn er bepaalde middelen waardoor anderen in enige mate kunnen komen tot de kennis van het
hart. In de tweede plaats zijn er in Gods Woord onbedrieglijke kentekenen, aan de
hand waarvan men zijn eigen hart kan onderzoeken en leren kennen. De middelen
waardoor anderen het hart kunnen leren kennen, zijn: 1. de openbaring van Gods
Woord; 2. kwelling en kruis; 3. voorspoed; 4. ongelijkheid in gedrag; 5. wegneming van
geestelijke steunpilaren; 6. geschikte gelegenheden om de verdorvenheid op te wekken; 7. genegenheden.
De kentekenen die Gods Woord van een oprecht hart geeft, zijn: 1. nederigheid; 2.
godvruchtigheid; 3. openhartigheid; 4. krachtige gekantheid tegen de zonde; 5. blijdschap over goede zaken.
Uit de leer van de bedrieglijkheid van 's mensen hart haalt Dyke de volgende nuttigheden: 1. men moet altijd waakzaam zijn; 2. men moet menigmaal met plechtige beloften
zijn verbond met God vernieuwen; 3. men moet iedere goede gesteldheid van het hart
waarnemen; 4. men moet dagelijks zijn consciëntie onderzoeken; 5. men moet streven
naar oprechtheid.
In verband met het laatste geeft de auteur elf motieven uit het Woord: 1. de oprechtheid is de gordel waarmede alle andere gaven aan de mens worden bevestigd; 2. de
oprechtheid is de hoogste volmaaktheid waartoe men in dit leven kan komen; 3. en 4.
waar oprechtheid is, zal God alle andere zwakheden bedekken en helen; 5. de oprechtheid vermindert het kwaad en vermeerdert de eer van de goede werken; 6. God
heeft een bijzondere haat tegen de bedrieglijkheid; 7. God acht de hypocriet ongeschikt om tot Hem te naderen; 8. de vromen willen met de hypocriet niet van doen
hebben; 9. God misgunt de hypocriet de minste voorspoed; 10. de oprechte kan, ook
al komt hij in tegenspoed, troost putten uit zijn oprechtheid; 11. de oprechtheid maakt
een mens in alle beproevingen moedig.
Als middelen om tot de oprechtheid te komen, worden genoemd: a. het bewust zijn
van Gods tegenwoordigheid; b. het waarnemen van de troost der consciëntie na goede
werken en van de ongerustheid der consciëntie na verkeerde werken; c. de ware vernedering van geest; d. het geloof.
Het geschrift eindigt met de behandeling van Jeremia 17:10. God kent het mensenhart
uit Zichzelf en perfect. Schriftuurlijke redenen hiervoor zijn Gods alomtegenwoordigheid en Zijn schepping van het hart. Deze leer dient tot: 1. versterking van het
geloof dat de Schrift Gods Woord is; 2. lering dat men de zonden niet moet verbergen,
maar belijden; 3. een oprecht en volhardend nakomen van de plichten der godzaligheid; 4. weerhouding van verborgen zonden; 5. het zich wachten voor zelfbedrog met
ijdele voorwendselen; 6. liefelijke vertroosting.
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Voor God zijn gedachten en begeerten gelijk aan werken. God oordeelt over de goedheid van uiterlijke werken naar het hart. Deze beide leringen worden toegepast in
diverse nuttigheden. Tenslotte wordt in een aantal leringen en nuttigheden behandeld
dat God een ieder naar zijn werken zal vergelden.
21.3. Verwerking
Onmiskenbaar is Dyke, die in de calvinistische traditie thuishoort, gericht op het individuele geloofsleven, en wel met name op de innerlijkheid daarvan, 's Mensen hart
is door de zonde een en al zelfbedrog. Met 21 wil Dyke de ogen hiervoor openen en
aansporen tot het staan naar oprechtheid. Het hele werk door worden hiertoe door
hem de hypocrieten tegenover de oprechten gesteld. In het eerste gedeelte van het
geschrift gebeurt dit ook diepgaand met de tijdgelovige en de ware gelovige. De kenmerkende eigenschappen van elk worden naar voren gehaald en besproken. Onlosmakelijk met de kenmerken is het zelfonderzoek verbonden, waartoe steeds wordt opgeroepen.
Bij de onderscheidingen en de kenmerkende eigenschappen weet Dyke als met een
ontleedmes tot in de meest verborgen schuilhoeken van het zieleleven in te dringen en
het ware van het valse te onderscheiden. De verschillen waar het op aankomt, zijn
vaak niet direct waarneembaar. De tijdgelovige kan zozeer op de ware gelovige lijken
en de hypocriet op de oprechte, dat het uiterst moeilijk is het onderscheid te zien.
Hiertoe is onmisbaar wat Dyke in dit geschrift geeft: een diepgaande en nauwkeurige
analyse van het menselijk zieleleven. Hier ziet men dat de pastorale bewogenheid en
gerichtheid gepaard gaan met of in ieder geval uitmonden in een inzicht in de - in die
tijd onbekende - dieptepsychologie.
Het motief van het bezig zijn met het individuele zieleleven is het pastoraat. Als dienaar des Woords is Dyke sterk gericht op de herderlijke zielszorg. Hij kan en wil niet
toezien dat mensen met een ingebeelde hemel de hel ingaan. Dit pastorale kader
maakt de onderscheidingen en de kenmerken levend en echt. Dyke's pastorale zorg
strekt zich ook uit over de oprechten en de ware gelovigen. De uiteenzettingen en de
leringen monden uit in onder meer vertroostingen en bemoedigingen voor de oprechten.
Het hangt samen met het pastorale kader van 21 dat de leringen worden gevolgd door
nuttigheden, waarin de toepassing op verschillende groeperingen wordt gemaakt.
De concentratie op het innerlijk leven brengt met zich mee dat veel aandacht aan de
gevoelsmatige kant van het geloofsleven wordt geschonken, dat een begrip als "consciëntie" veelvuldig weerkeert, dat de genegenheden het voorwerp van speciale belangstelling zijn en dat de geestelijke ervaring een belangrijke rol speelt.
Toch is het niet zo dat de uiterlijkheid van het geloofsleven niet ter sprake wordt
gebracht. Integendeel: vanuit het hart en het innerlijk worden de lijnen naar buiten
getrokken, naar de handel en de wandel van de christen. Zo heeft Dyke het over "de
reformatie des levens" en over "de praktijk der godzaligheid" en keert hij zich tegen
sabbatsontheiliging, onderdrukking van de armen, gemengd dansen, schouwspelen en
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tegen lang haar bij mannen. Slechts een heel enkele keer heeft hij een maatschappelijke relatie op het oog 1 .
Hoe sterk Dyke is gericht op de mens, blijkt met name uit de functie die het verbond
in zijn betoog heeft. Hij heeft het over "een verbond met de Heere maken", over "in
een verbond met de Heere treden" of over "een verbond met God vernieuwen", in
welk verband ook "het doen van plechtige beloften aan de Heere" voorkomt. Subject
van de verbondssluiting is de mens.
In opzet is 21 een traktaat, ook al verraadt zich in gedeelten, met name in die waar
nuttigheden voorkomen, een preek-achtergrond. Is zo het grootste gedeelte van de
tekst betogend van aard, het ontbreekt toch niet aan passages waarin de auteur zich
direct tot de lezer richt, en aan bewogen, pastorale gedeelten.
Dyke maakt aanzienlijk gebruik van vergelijkingen. In mindere mate verwijst hij naar
of citeert hij andere auteurs. Meestal zijn dit kerkvaders, soms ook wel klassieke auteurs en een enkele keer reformatoren en een man als J. Bradford. Hier en daar bestrijdt Dyke de rooms-katholieke leer en praktijk. Op een enkele plaats keert hij zich
tegen de brownisten 2 .
Zonder twijfel hoort dit geschrift thuis in categorie A.
22.1. T. Gataker, A sparke toward the kindling of sorrow for Sion
Thomas Gataker werd in 1574 als zoon van de gelijknamige predikant T. Gatacre te
Londen geboren. Hij studeerde te Cambridge en werd in 1601 lecturer in Lincoln's
Inn. Dit laatste gaf hem toegang tot en invloed op politieke kringen. Tien jaar later
werd hij predikant in Rotherhithe, waar hij in 1654 stierf. In 1620 maakte hij een reis
naar de Nederlanden om kennis te maken met de protestanten aldaar. Van 1643-1645
was hij actief lid van de Westminster Synode. Zowel uit binnen- als buitenland kwamen veel studenten naar hem toe om onder hem te studeren en bij hem in te wonen.
Bij Gataker gingen puriteinse prediking en humanistische geleerdheid hand in hand 3 .
A sparke toward the kindling ofsorrow for Sion, een van Gatakers tientallen geschriften,
zag in 1621 in het Engels het licht, in 1976 gevolgd door een fotografische heruitgave 4 .
De Nederlandse - en tevens enige - vertaling telt meer uitgaven: één afzonderlijke, uit
1622, en drie in Alle de Theologische Wercken5.
22.2. Heylighe voncke
Gataker schrijft in de voorrede dat hij en zijn tijdgenoten het einde van de wereld
beleven. Al de zonden en de gebreken van de voorgaande tijden zijn nu bijeengekomen en zijn erger dan ooit. De duivel gaat te feller te keer daar hij ziet dat zijn tijd
kort is.
Licht is er meer dan ooit, maar de hitte ontbreekt. Er is doodsheid. De kilheid blijkt
nergens meer in dan hierin dat men ongevoelig is voor het lijden van broeders elders.
1.
2.
3.
4.
5.

269. Hier gaat het over ouders en opvoeders.
237.
Reid, 1,284-315; Emerson, 199-203; Groenendijk[IX], 56.
STC, 11675; Amst./Norwood 1976.
22, FATY, 836-838.
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Men is enkel op zichzelf bedacht. Om hier wat aan te doen, heeft de schrijver dit
werkje doen uitkomen.
Oorspronkelijk heeft Gataker deze stof als preek gehouden.
Zedert welcke tijt/ de notulen daer van by my gelegen hebben/ onder mijne losse papieren/ sonder daer naer
meer te sien/ tot dat ie onlangs versocht sijnde om te oversien het werc van eenen eerwaerdich Theologant/
synde wat van gelijcke materie/ overgeset zijnde wt sijn eygen tale/ daer hy het in geschreven hadde/ inde
onse (t welc werc ie wenschte dat geraect hadde by eenen cloecker ende ervarender oversetter) my daer door
de selve in den sin quamen; hebbe so wel als ie nu konde (want het voor een jaar gepredict was) door behulp
van mijn eygen memorie/ ende de notulen van eenige dingen/ die doen geschreven waren/ deselve voltogen
ende so verde-voort voltrocken/ als mijne tegenwoordige besoignen wilden toelaten. Ie vonde ooc goet/ dese
mijne voncke te doen by dat vyur, twelc die weerdige man soo geluckelijck hadde begonnen aen te steken:
ende ie wensche dat vele andere hem ende my hier in mogen helpen.

Dit slaat op zoals in de kantlijn staat: De weeghschale des Heylichdoms . Wat er hier
in de Engelse editie staat, maakt aan alle eventuele onzekerheid een einde: M. W. Teelinck of Middlebrough his Ballance of the Sanctuarie. Dit alles houdt in dat het genoemde werk van W. Teellinck de aanleiding is geweest tot het uitgeven van het onderhavige geschriftje van Gataker en dat de laatstgenoemde een hoge dunk had van de eerstgenoemde. Er is derhalve niet alleen invloed van het Puritanisme op de Nadere Reformatie uitgegaan, maar ook omgekeerd.
De eigenlijke inhoud van 22 bestaat in een preek over Amos 6:6b: maar bekommeren
zich niet over de verbreking Jozefs.
Nadat kort het verband waarin de tekst staat, is aangegeven, worden hieruit drie leringen met de daarbij behorende toepassingen getrokken: 1. 's mensen zonde en Gods
toorn zijn als naald en draad; 2. waar God zijn barmhartigheden en de mensen hun
zonden vermenigvuldigen, vermeerdert God hun ellenden; 3. zorgeloosheid is gewoonlijk een voorloper van de ondergang.
Hierna wordt een uitleg van de tekst zelf gegeven. De eerste leer is dat de zonde van
nalatigheid even zo goed zonde is als de zonde van bedrijf. Twee redenen worden
hiervoor opgegeven: 1. er zijn geboden die gebieden het goede te doen; 2. de christen
wordt in de Schrift vergeleken met een boom die vruchten draagt. De eerste nuttigheid is het tegengaan van de gedachte dat men goed is als men slechts het kwade laat.
De tweede is de aansporing tot het doen van het goede dat God eist. Dit wordt toegepast op verschillende beroepen.
De tweede leer is dat het soms zonde is niet bedroefd te zijn. De twee redenen hiervan
zijn: 1. het is dwaasheid blij te zijn als er rechtvaardige oorzaken zijn tot droefheid; 2.
droefheid is soms zo heilzaam als medicijn. De nuttigheden van de tweede leer zijn: 1.
overdenking van de ellende die de zonde over Adams nakomelingen heeft gebracht;
2. aanwijzing van de verschrikkelijke staat van hen die de goddelijke droefheid nalaten
en altijd aardse vreugde hebben; 3. vermaning zich te benaarstigen de gelegen tijden
van blijdschap en droefheid te leren kennen.
De derde leer is dat het de plicht van Gods volk is zich de moeiten van hun broeders
ter harte te nemen. Hiervan geeft Gataker vier redenen: 1. de christelijke liefde eist
het; 2. de overlegging van eigen broosheid moet hiertoe bewegen; 3. de verwantschap
als leden van één lichaam; 4. eigen zonden zijn misschien mede de oorzaak ervan dat
anderen dit lijden overkomt.
De vierde leer is dat het een vreselijke zaak is niet door Gods straffende hand over
anderen bewogen te raken. Als redenen worden opgegeven: 1. gebrek aan christelijke
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liefde; 2. gebrek aan geestelijk leven; 3. gebrek aan liefde tot Christus; 4. gebrek aan
liefde tot de zaak en de eer van God; 5. gebrek aan kinderlijk ontzag voor Vader; 6.
gebrek aan natuurlijke liefde.
De nuttigheden van de derde en vierde leer zijn: 1. onderwijzing dat de liefde tot de
broeders groter wordt naarmate de genade oprechter is; 2. vermaning de ogen op het
buitenland te slaan en te zien welke oorzaak God heeft gegeven om ook ziek van
droefheid te zijn. Op de vraag wat men moet doen of waarmee men moet tonen dat
men begaan is met de verdrukking van de broeders, wordt geantwoord: 1. men behoort zich enige tijd af te zonderen van zijn beroep en zijn ontspanning om ernstig de
ellende van de broeders te overdenken; 2. men behoort zich te verootmoedigen voor
God en zich te bekeren van zijn zonden; 3. men behoort voor de verdrukte broeders
te strijden met en in de gebeden; 4. men behoort hen naar zijn vermogen te hulp te
komen, bij voorbeeld met financiën.
De klacht van de profeet geldt weliswaar niet alle, maar wel de meeste christenen, die
het daarmee betonen dat er geen geest des levens in hen is.
22.3, Verwerking
Gatakers geschriftje is geconcentreerd op één onderdeel van de praktijk der godzaligheid, namelijk het medelijden met, de liefde en de zorg voor medechristenen ook ver
buiten 's lands grenzen. Het werkje zet in met de negatieve constatering dat er - als
teken van de eindtijd - ongevoeligheid en kilheid worden gevonden met betrekking tot
het lijden van medechristenen elders. Dit lijden is direct opgeroepen en veroorzaakt
door de zonden.
Behalve de kritische opstelling en inzet alsmede het directe verband tussen zonde en
straf wordt in de derde plaats een sterk accent op de goddelijke droefheid gelegd.
In de vierde en belangrijkste plaats vindt men in 22 het motief van de verwantschap
van alle leden van hetzelfde lichaam, die tot uiting moet komen in de liefde en de zorg
voor elkaar. Concreet betekent dit naar de kant van zichzelf verootmoediging en bekering en naar de kant van de verdrukte broeders voorbede en hulp.
Als preek is 22 opgebouwd volgens het schema: leerredenen - nuttigheden, aan welke
laatste het meeste gewicht wordt gegeven als zijnde de toepassing. Opvallend is het
dat deze preek veel Latijnse termen en zinnen kent, die overigens wel worden vertaald, en dat er veel verwijzingen naar en citaten van alle mogelijke auteurs, maar
meestal kerkvaders, in voorkomen, zij het dat deze steeds in de marge staan.
De meest geschikte plaats voor dit geschrift is categorie B.
23.1. J. Hayward, The strong helper
Van deze John Hayward is verder niets bekend dan dat hij - volgens de voorrede van
The strong helper- in 1609, het jaar waarin dit werk verscheen, predikant in Londen
was.
The strong helper verscheen driemaal in het Engels 1 . Voor zover bekend werd het
alleen in het Nederlands vertaald, welke vertaling tot één uitgave in 1615 beperkt
bleef.
1.

STC, 12985-12987.
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23.2. De stercke helper
In een voorrede aan hen die zijn vermoeid en beladen, geeft Hayward een kort overzicht en een verantwoording van de inhoud van zijn geschrift.
Dit werk is een traktaat naar aanleiding van Psalm 55:23: Werp uw zorg op den
HEERE, en Hij zal u onderhouden; Hij zal in eeuwigheid niet toelaten, dat de rechtvaardige wankele. Hayward onderscheidt hier de onderwijzende persoon, de onderwezen personen en het onderwijs, dat uiteenvalt in een bevel en in een belofte. Als
bevel wordt gegeven dat men zijn zorg op God werpt. De auteur kent zes soorten
zorgen, die hij ook wel pakken noemt: 1. wereldse zorgvuldigheden; 2. moeiten in
gezin; 3. moeiten wegens verre vrienden en buitenstaanders; 4. problemen die met het
beroep samenhangen; 5. zondige lusten; 6. beschuldigende gedachten. Nadat hij heeft
aangegeven wat het in het algemeen inhoudt om zijn zorg op de Heere te werpen, wijst
hij erop dat er twee soorten lasten zijn die men niet op de Heere mag werpen: a.
uiterlijke godsdienst zonder waarheid in het binnenste; b. openbaar slecht leven.
Het pak van de wereldse zorgvuldigheden moet op de volgende wijze op de Heere
worden geworpen: 1. men overdenke Gods goedheid waarmee Hij Zijn volk verzorgt;
2. men bidde of Hij die goedheid ook tot zichzelf wil uitstrekken; 3. men oefene in alle
naarstigheid een eerlijk beroep uit en schuwe alle onwettige praktijken; 4. men wachte
zich voor zowel gierigheid als verkwisting.
Het tweede pak is dat der huiselijke kwellingen. Hiertoe rekent Hayward onenigheid
tussen man en vrouw, ouders en kinderen, heren en dienstknechten, de ene buur en
de andere buur alsmede ziekte in gezin, familie of bij vrienden. Als algemene regels
geeft hij: 1. met geduld dragen; 2. God om hulp bidden voor zichzelf, voor hen door
wie men wordt gekweld of om wie men is bedroefd en voor anderen, opdat zij er geen
deel aan krijgen. Wordt iemand onrecht aangedaan, dan moet hij wanneer de oorzaak
bij hemzelf ligt, deze oorzaak wegnemen en verzoening zoeken, en wanneer de schuld
bij de ander ligt, lijdzaamheid betrachten en bidden om verbetering bij de ander,
daarvoor tevens zelf het nodige in acht nemende. Hier behandelt de auteur achtereenvolgens de relatie man - vrouw, ouders - kinderen, heren - dienstboden, buur - buur.
Aan de kwelling kan een einde komen door de dood. Men mag echter noch de dood
van zijn kweller noch zijn eigen dood begeren, laat staan najagen. Wat men wel in dit
geval mag verlangen, is verandering van woonplaats. Hayward tekent hierbij echter
aan dat het uit huis zetten van kinderen of dienstboden een uiterste remedie moet zijn.
Tot verlichting van de droefheid in langdurige kwellingen geeft hij zes overwegingen:
1. alle mensen zijn aan kwellingen onderworpen; 2. de gelovigen hebben meer kwellingen dan de wereldlingen; 3. de kwellingen duren niet lang; 4. Christus draagt de last
mee; 5. de kwellers zijn door God beschikt; 6. de kwellingen brengen tot een christelijk leven. Wordt men zelf gekweld door ziekte of ander onheil, dan betrachte men
geduld en gebed. Is men bedroefd om ziekte of andere rampspoed bij anderen, dan
moet men hen naar vermogen helpen en troosten alsmede geduld oefenen en voor hen
bidden.
Het derde pak is dat van kwellingen die door buitenstaanders worden veroorzaakt of
van verdriet om verre vrienden. De middelen die worden aangewezen, zijn dezelfde
als in het geval van het tweede pak.
Het vierde pak bestaat uit de moeiten die beroepen met zich mee brengen. Het eerste
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geval dat wordt behandeld, is onbekwaamheid door eigen schuld. Dit is vaak aanwezig
bij jonge edellieden die op grond van hun afkomst posten krijgen waarvoor zij niet
geschikt zijn. Is men niet ver van de bekwaamheid af, dan neme men alle middelen in
acht om bekwaam te worden. Wordt dit echter niets, dan moet men ervan afzien. Wie
onbekwaam is door de schuld van anderen, gebruike biddend alle middelen tot vermeerdering van de bekwaamheid. Wanneer anderen zijn werk tegenstaan of het tegengaan met kwaadspreken, neme men zijn toevlucht tot lijdzaamheid en gebed.
De lusten van het vlees vormen het vijfde pak. Wie onder dit pak gebukt gaat, krijgt
van de schrijver de volgende troostredenen: 1. God rekent hem de zonde niet toe,
omdat een gebroken en verslagen hart een Hem aangename offerande is; 2. God
neemt de oprechte begeerte tot het goede als de daad van het goede aan; 3. na de dood
zal hij zijn begeerte ontvangen. Het werpen van dit vijfde pak op de Heere bestaat uit:
1. studie van Gods Woord; 2. gezelschap van vromen en waarneming van hun handel
en wandel; 3. mijding van zondeverwekkende gelegenheden; 4. overdenking van Gods
oordelen over de zondaars en van Zijn barmhartigheden aan de Zijnen; 5. gebed om
genade.
Het zesde pak wordt gevormd door beschuldigende gedachten. De beschuldiging kan
allereerst betrekking hebben op de verdorven staat van een mens in het algemeen. Op
de volgende wijze kan men dit pak op de Heere werpen: 1. men bedenke dat dit de
staat is van een ieder die ter wereld komt; 2. men bekenne de beschuldiging, probere
niet beter te worden, maar bidde om Gods genade; 3. men sla acht op de gezondheid
van zijn lichaam wegens de samenhang tussen lichaam en ziel.
Slaat de beschuldiging op een bijzondere zonde, dan onderzoeke men of die zonde in
de tijd der onwetendheid of der kennis is bedreven. Betreft dit het eerste geval, dan
hantere men de onwetendheid niet als excuus, maar wel als een motief waardoor God
dikwijls wordt bewogen. Hayward geeft hiervan voorbeelden uit de Schrift. Is de zonde begaan in de tijd der kennis, dan kan dit zijn gebeurd zonder of met behagen.
Indien zonder behagen, dan is Petrus met zijn verloochening een troostvol voorbeeld.
Het is een zeer erg geval als de zonde met behagen is begaan, nochtans is er bij de
Heere nog genade. Alleen de zonde tegen de Heilige Geest is immers onvergeeflijk.
Deze zonde is geen bijzondere overtreding, maar een moedwillige oppositie van het
hart tegen het evangelie om de Naam van Christus te lasteren. Hayward wijst aan wie
deze zonden in ieder geval niet hebben gedaan en voor wie er derhalve vergeving is.
Zeer uitgebreid gaat de schrijver vervolgens in op elf tegenwerpingen die de zondaar
heeft tegen de mogelijkheid van de vergeving zijner zonden.
De eerste tegenwerping is dat de zondaar zijn zonde willens en wetens heeft bedreven
en dat zij zeer dicht bij de zonde tegen de Heilige Geest komt. Hij is bang dat God
geen onderscheid zal kunnen zien. Hayward antwoordt hierop dat de zonde niet tegen
de Geest is bedreven en daarom vergeeflijk is. De zondaar behoeft niet bevreesd te
zijn dat God geen verschil kan zien.
Het tweede bezwaar luidt dat God zo rechtvaardig is dat Hij zo'n zonde niet ongestraft laat en dat Hij zo heilig is dat Hij zo'n onreine niet in Zijn Koninkrijk laat
inkomen. In de weerlegging hiervan wordt gewezen op de Middelaar Jezus Christus,
Die aan Gods gerechtigheid en heiligheid volkomen genoeg heeft gedaan voor zonda-
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ren en Die toestemming geeft, ja zelfs beveelt om vergeving der zonden te vragen,
welke God heeft beloofd te zullen geven.
De derde tegenwerping bestaat hierin dat deze toestemming de zondaar niet toekomt,
omdat hij wegens zijn verdorven leven God niet zijn Vader kan noemen en omdat hij
de Geest van de aanneming mist. De vierde tegenwerping is dat de belofte van vergeving hem niet toekomt, omdat hij geen geestelijke Israëliet is en daarom buiten het
verbond staat. Het eerste gedeelte van de derde tegenwerping ontzenuwt Hayward
met het voorbeeld van de verloren zoon en betreffende het tweede gedeelte zegt hij
dat men het zaad van de Geest in zich om kan dragen zonder de vruchten ervan te zien
of te gevoelen. Het vierde bezwaar weerlegt hij met de geschiedenis van de Kananese
vrouw, waarbij hij voorts wijst op de geboorte uit gelovige ouders. Zelfs al zou de
zondaar geen ware Israëliet zijn, dan is God toch machtig hem dat te maken.
De zondaar werpt in de vijfde plaats hiertegen dat er velen verloren gaan die uit gelovige ouders zijn geboren. Hayward stelt dat er voor de zondevergeving drie voorwaarden zijn: 1. boetvaardigheid; 2. liefde tot de broeders; 3. geloof in God en in Christus.
Deze voorwaarden worden uitvoerig besproken, waarbij steeds erop wordt gewezen
dat de Heere Zelf die wil schenken. Bij het verkrijgen van het geloof, dat een gave van
God is, wordt de rol van het gebed en van de studie van Gods Woord beklemtoond.
Het ontbreken van deze drie vereisten is de oorzaak ervan dat velen verloren gaan. De
zondaar moet zich beijveren om de voorwaarden te verkrijgen.
De zesde tegenwerping bestaat in de klacht van de zondaar dat hij de drie genoemde
voorwaarden mist. Tot verlichting van dit benauwde gemoed zegt de auteur dat men
de voorwaarden kan bezitten zonder dit te weten en wijst hij bij de zondaar aan dat
deze de beginselen daarvan bezit, namelijk: 1. droefheid wegens de zonde; 2. wens
gemeenschap met Gods volk te hebben; 3. begeerte tot de liefde Gods. Wie dit echter
ook mist, behoeft niet te wanhopen. Op het gebed wil God de voorwaarden schenken.
De klacht dat er velerlei Godonterende gedachten zijn, vormt het zevende bezwaar.
Indien deze gedachten uit het hart oprijzen, bedenke men dat gedachten nog geen
daden zijn en ga men de gedachten tegen voordat zij uitgroeien tot daden. Zijn de
gedachten ingevingen van de duivel, dan vormen ze geen eigen zonden en wederlegge
men ze met het Woord. Deze ingevingen behoeven echt niet te betekenen dat men
geheel in de macht van de duivel verkeert. Al ware dit zo, dan kan God daaruit verlossen door de prediking van het evangelie. Geregeld waarschuwt de auteur hier voor
ledigheid en eenzaamheid.
In de achtste plaats werpt de zondaar tegen dat hij in het licht van de wet Gods slechts
een vervloekte en verdoemde is. Hierop laat Hayward eerst zien dat de duivel een
mens die een valse gerustheid heeft, enkel het evangelie voorhoudt om hem, als hij
eenmaal in zonden zit verstrikt, te verschrikken met enkel de wet. Als eigenlijk antwoord geeft hij dat de wet de tuchtmeester tot Christus is en roept hij bewogen op om
naar Hem te zien Die het einde van de wet is.
Het negende bezwaar bestaat hierin dat alle dingen die tot een recht gebed behoren,
de zondaar ontbreken. Bij de weerlegging hiervan wordt eerst verwezen naar argumenten in het voorgaande en wordt vervolgens gesteld dat wie geen woorden kan
vinden, dan met zijn tranen moet bidden, en dat God heeft beloofd de vernederde te
verhoren.
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In de tiende plaats werpt de zondaar tegen dat hij door God verlaten, verworpen en
verloren is. Hayward antwoordt hierop dat het oordeel over de verwerping de mens
niet toekomt, dat een mens een leugenaar is en dat de aanvechting het oordeel van de
zondaar bepaalt. Uiteindelijk is deze tegenwerping van de duivel afkomstig. Hayward
voegt de zondaar het volgende toe: 1. zijn verlating is tijdelijk; 2. de aanvechting bewijst dat het geen eeuwige verlating is. Laat de zondaar verloren zijn, Jezus Christus
zoekt en zaligt het verlorene. Iedere uitverkorene is in zichzelf verloren, maar in
Christus verlost. Uitvoerig en bewogen behandelt de auteur het laatste. De zondaar
mag op grond van zijn zonden niet besluiten dat hij is verworpen, aangezien de verwerping voortkomt uit het onbekende voornemen Gods. Als de zondaar hiertegenover
stelt dat hij twee tekenen van de verwerping in zich gewaar wordt, namelijk dat hij een
slaaf van de zonde is en dat Gods toorn zwaar op hem ligt, bestrijdt Hayward dat dit
twee tekenen van de verwerping zijn. De vergelijking tussen David en Saul laat zien
dat de zonden van uitverkorenen in onze ogen veel zwaarder kunnen zijn dan van
verworpenen, terwijl God Zijn toorn ook op Zijn uitverkorenen laat vallen, zelfs in de
vorm van beschuldigende gedachten en van een verwonde consciëntie wegens de zonde.
De zondaar komt zover dat hij het voorgaande toestemt, maar hij blijft toch nog in de
elfde plaats met een tweeledige vrees zitten: 1. de dood zal hem wegnemen eer hij van
de beschuldigende gedachten is verlost; 2. indien er sprake is van stilstand van de
beschuldigende gedachten vóór de dood, zullen zij na de dood terugkomen. Deze
vrees toont dat er in de zondaar nog een wortel van ongeloof overblijft. Bij zonsopgang is het nog niet zo licht als overdag. De zondaar bidde om vermeerdering van zijn
geloof. Van de twee onderdelen der vrees wordt het onschriftuurlijke aangetoond.
Tenslotte zegt de auteur dat de dood op zichzelf niet behoeft te worden gevreesd door
een christen. Voor hem is zij een doorgang tot het eeuwige leven.
De laatste tegenwerping van de zondaar luidt dat hij terneergedrukt en vol onrust is;
het liefst zit hij alleen in het donker. Hayward geeft ten antwoord dat dit samenhangt
met de beschuldigende gedachten. Als deze ophouden, zal ook het andere verdwijnen.
Nadat er een besluit betreffende het pak van beschuldigende gedachten is gegeven,
behandelt Hayward de belofte die in Psalm 55:23 ligt. Deze belofte is gericht op Davids toenmalige moeiten: namelijk armoede en een groot eerverlies. De belofte van
onderhouding wordt aan de hand van Schriftplaatsen uitgewerkt. Voor wat betreft het
tweede deel van de belofte onderscheidt Hayward drieërlei val: 1. zonde; 2. oordeel
over de inwendige mens: angst; 3. oordeel over de uitwendige mens. In alle drie gevallen wordt aangetoond dat God de Zijnen niet voor eeuwig laat vallen. In het derde
geval helpt Hij uit in dit leven, of anders na dit leven. God geeft de belofte tot verdere
aansporing om de zorg op Hem te werpen.
23.3. Verwerking
Dit geschrift is met één woord te typeren: pastoraat. Hayward ziet mensen in nood
voor zich, die hij vanuit de Heilige Schrift troost, regels en middelen aan de hand doet
om eruit te geraken. Ten gevolge van het pastorale karakter van het werk komen er
veel directe aanspraken voor en is de toon vaak bewogen.
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In Haywards pastoraat gaan aandacht voor het natuurlijk en maatschappelijk leven en
zorg voor het inwendig zieleleven samen. Vier van de zes soorten zorgen betreffen het
eerste, de twee overige het zieleleven. Toch is deze getalsmatige aanduiding misleidend. Gerekend naar het aantal pagina's is de verhouding van aandacht voor het uiterlijk leven en zorg voor het ingekeerde leven 1:3.
Bij de bespreking van de zorgen voor uiterlijke zaken neemt de auteur zijn uitgangspunt in het gewone leven van alledag en in de feitelijke omstandigheden van de maatschappij in die tijd. Zo behandelt hij het geval dat jonge edellieden op grond van hun
blauwe bloed op belangrijke posten worden gezet zonder dat zij die aankunnen. In het
kader van de huiselijke moeilijkheden schenkt hij aandacht aan de maatschappelijke
relaties man - vrouw, ouders - kinderen, heren - dienstboden en buur - buur.
Bij het pastoraal ingaan op het inwendig zieleleven blijkt de auteur in zijn element te
zijn. Met veel begrip geeft hij twijfelingen en tegenwerpingen weer die benauwde zielen kwellen. Kundig en bewogen bestrijdt en ontzenuwt hij ze. Diep daalt hij hierbij af
in het geestelijk zieleleven, waarbij hij niet schuwt de moeilijkste problemen te behandelen. Grote aandacht schenkt hij aan de zonde tegen de Heilige Geest. Voorts komt
aan de orde dat een mens God zijn Vader niet kan noemen, dat de belofte van vergeving hem niet toekomt, dat hij is vervloekt, dat hij niet kan bidden, dat hij verlaten,
verworpen en verloren is en dat hij benauwd is voor de dood.
Haywards visie op de belofte kent twee polen. Enerzijds geldt de belofte van zondevergeving in de weg van boetvaardigheid, liefde tot de broeders en geloof in Christus,
welke drie zaken zelfs voorwaarden worden genoemd. Anderzijds verbindt de schrijver de belofte met het genadeverbond voortvloeiende uit de geboorte uit gelovige
ouders en komt hij ertoe aan te sporen tot het aangrijpen van de belofte uit het recht
van de ouders.
De wijze waarop Hayward de voorwaarden bespreekt, typeert zijn pastorale benadering. Men kan de voorwaarden bezitten zonder dit te weten en te voelen. Bovendien
neemt God de wil als de daad en de begeerte als de zaak aan. Ook al zou men ze
volledig missen, dan wil God ze op het gebed schenken.
In de pastorale zorg nemen de middelen een voorname plaats in. In belangrijkheid
overtreft het gebed voor Hayward alle andere, zoals het lezen van het Woord, de
meditatie en de prediking en - in het kader van de behandeling van de vleselijke lusten
- het gezelschap van vromen.
De concentratie op het ingekeerde leven brengt met zich mee dat er veel wordt gehandeld over de consciëntie, en met name over de verschrikkingen van de consciëntie,
alsmede dat de gevoelskant van het geloofsleven heel wat belichting ontvangt. Zo stelt
de schrijver bij voorbeeld dat als het de bidder aan woorden ontbreekt, hij maar met
tranen moet bidden.
Deze nadruk op het gevoel wordt gecompenseerd door een instelling van nuchterheid.
Meer dan eens wijst Hayward erop dat de ongesteldheid van de ziel voortkomt uit
lichamelijke ongesteldheid en geeft hij de raad zich tot de dokter te wenden. Hier past
ook zijn waarschuwing voor ledigheid en eenzaamheid.
Ook al speurt Hayward bij het troosten van de benauwde zondaar naar zaken in diens
zieleleven, uiteindelijk verwijst hij hem hierbij altijd naar Christus. De beslissende
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troostgrond ligt niet in de mens, maar in Christus. De uitverkorene is in zichzelf verloren, maar in Christus verlost. Geloven is zien naar Hem.
De theologie van de schrijver is calvinistisch in de zin die Beza hieraan gaf. Alleen
komt bij hem een enkele keer het inzicht om de hoek kijken dat de heilsverwerving
breder is dan de heilstoepassing 1 .
De stijl is eenvoudig. Enkele keren wordt een auteur - meestal een kerkvader - geciteerd.
Categorie A is de passende klasse voor 23.
24.1. T. Howes, A christian enchiridion
Uit de titelpagina en de opdracht van de Nederlandse vertaling van A christian enchiridion valt op te maken dat Thomas Howes predikant was te Kings-linne in Norfolke
en dat hij in 1615, toen het genoemde werk uitkwam, reeds was overleden.
Howes* enige geschrift rolde in Engeland driemaal van de pers 2 . Het werk kent in de
Nederlandse vertaling slechts één editie, daterend van 1618.
24.2. Een Christelick Hand-Boecxken
Het geschrift bestaat uit drie delen. In het eerste deel betoogt de auteur dat de mens
de meeste zorg behoort te dragen voor zijn zaligheid. Er is niets dat men zo moet
begeren als dat de ziel in de dag van het oordeel behouden mag wezen; vandaar dat
men niet gerust mag zijn voordat men is verzekerd van de zaligheid.
Voor de zaligheid is het nodig dat men de rechte, dat is de smalle weg bewandelt. Wie
hierop wandelt, doet twee dingen: 1. alle goede middelen gebruiken; 2. de wereld
gebruiken als niet misbruikende. Voorts wacht zo iemand zich voor drie dingen: 1.
teruggaan door Gods geboden te overtreden en Hem te vertoornen; 2. afwijken ter
rechterhand door Gods geboden te onderhouden met als doel om zichzelf groot te
maken of om ermee te verdienen, of ter linkerhand door menselijke tradities en eigenwillige gebruiken te onderhouden; 3. stilstaan door niet toe te nemen in het geloof
door de liefde werkende en in de bekering des levens.
Ter aansporing om het koninkrijk der hemelen boven alle zaken te zoeken, behandelt
Howes successievelijk 's mensen ellendigheid en de zaligheid die door God in het
evangelie wordt beloofd. De zaligheid wordt door hem onderscheiden in: 1. de zaligheid die intreedt met het sterven, welke bestaat uit de vrijheid van alle zwakheden van
lichaam en ziel, uit de vrijheid der ziel van de zonde en uit het leven van de ziel in de
gunst van God; 2. de zaligheid die op de jongste dag aanbreekt, welke bestaat uit de
opstanding van het lichaam, uit de nieuwe hemel en de nieuwe aarde en uit de aanschouwing van Gods aanschijn.
Aan de volgende vruchten kan men de oprechtheid van zijn begeerte naar de hemelse
vreugde aflezen: 1. men wordt geen arme slaaf van de aarde; 2. men is tevreden met
de stand waarin men verkeert, hoe die ook is; 3. men verdraagt geduldig de kastijdingen; 4. men verzaakt zichzelf.
1. 251.
2. STC, 13877-13877.7.
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Het tweede deel behelst dat een mens in dit leven kan zijn verzekerd van zijn zaligheid. De zekerheid behoort tot het leven des geloofs. Vrees en twijfel ontstaan uit de
verdorvenheid van de boze natuur en uit de zwakheid van het geloof. De zekerheid is
gefundeerd op het Woord en op de beloften Gods. Vanuit de Heilige Schrift toont
Howes uitvoerig aan dat het ware geloof met zekerheid gepaard gaat, waarbij hij Rome bestrijdt. Uit de goede werken kan men zijn verzekerd van verkiezing en zaligheid.
Er zijn twee grote aanvechtingen. De eerste aanvechting bestaat hierin dat de duivel
zegt dat men geen geloof heeft en derhalve de zekerheid niet kan hebben. Men gelove
het getuigenis van de duivel niet, omdat hij een vader van de leugens is. De tweede
aanvechting ontstaat als men in zichzelf niets goeds, maar enkel gebrek aan geloof,
koudheid enzovoorts kan ontdekken. Hiertegenover wordt gesteld: 1. het gaat niet om
de volmaaktheid der kennis noch der verzekering; 2. de grootste gelovigen gevoelen
soms enkel ongeloof en goddelijke toorn; 3. er moet goed onderscheid worden gemaakt tussen de Heilige Geest en Zijn gaven, of anders gezegd: tussen geloof en gevoel. Het ware geloof met inbegrip van de zekerheid berust niet op eigen gevoel, maar
op Gods onveranderlijke beloften. Het geloof betoont zich het uitnemendst wanneer
men geen gevoel heeft.
Bij vele kinderen Gods volgt op de aanvang van het geloof en op de eerste krachtige
werkingen van de Geest een gevoel van doodsheid en van ongevoeligheid. Hiertegen
worden twee remedies gegeven: 1. zelfonderzoek naar zonden door middel van de
wet; 2. overdenking van het verleden, waarin Gods liefde en genade werd genoten en
Hem dankbaarheid werd betoond door een heilige en sobere levenswandel.
Het derde deel behandelt de vraag op welke wijze men van zijn zaligheid kan zijn
verzekerd. Wegens de kennis, de waarheid en de getrouwheid van de Geest is Diens
getuigenis het meest waarachtige dat er is. Het getuigenis van de Geest houdt in dat
Hij: 1. in het hart en de consciëntie van elke gelovige getuigt dat deze een kind van
God is; 2. dit niet alleen getuigt, maar ook verzekert - de mate der zekerheid hangt af
van de mate des geloofs; het geloof is zwak als iemand: a. gebrekkige kennis van het
evangelie heeft; b. zwak is in de toeëigening van de beloften - ; 3. dit ook bevestigt.
Aangaande het getuigenis van de Geest worden nog drie zaken besproken. In de eerste plaats dat men ervan kan zijn verzekerd dat men de Geest Gods bezit. De werkingen van de Geest bewijzen Zijn aanwezigheid. Wiens verdorvenheid verbrandt, wiens
ziel wordt gereinigd van de zonde, wiens hart wordt verlicht en verwarmd, die mag en
kan er zeker van zijn dat de Geest Gods in hem woont. Na het vallen in de zonde blijkt
de aanwezigheid van de Geest uit: 1. het mishagen over de zonde; 2. de droefheid over
de zonde; 3. de zorg om de zonde te voorkomen en ertegen te strijden.
In de tweede plaats kan het getuigenis van de Geest worden onderscheiden van het
bedrog van de duivel aan: 1. het feit dat het eerstgenoemde op Gods Woord is gegrond; 2. het feit dat het gepaard gaat met een ernstige begeerte naar de uiterlijke
middelen der zaligheid; 3. het feit dat het zeer wordt bestreden; 4. het feit dat het
bidden en smeken werkt; 5. het feit dat het gepaard gaat met de vreze des Heeren.
In de derde plaats worden de middelen waardoor de Heilige Geest getuigenis geeft,
behandeld. Allereerst wordt het Woord genoemd, waarbij het werk zowel van de leraar als van de toehoorders ter sprake komt. De leraar moet het Woord, dat in het
algemeen wordt gepredikt, particulier op zijn toehoorders toepassen, terwijl deze van
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hun kant de plicht hebben het zichzelf toe te eigenen. Dit laatste, dat door de Heilige
Geest tot stand wordt gebracht, vindt plaats in de vorm van een sluitrede. Howes
klaagt dat velen die de middelen gebruiken en voor christenen doorgaan, in de zonden
blijven voortleven. Het tweede middel wordt gevormd door de sacramenten. Het derde middel bestaat uit de vruchten van de Geest: de kennis Gods, de liefde tot God en
de vruchten genoemd in Galaten 5:22-23.
De eigen geest getuigt door middel van innerlijke tekenen in zichzelf en door middel
van uiterlijke vruchten.
Het eerste innerlijk teken heeft betrekking op de verleden zonden en is de goddelijke
droefheid wegens de zonde. Howes legt er de nadruk op dat deze droefheid gevolgen
voor het lichaam heeft en dat de mate ervan verschillend kan zijn. Nadat het verschil
tussen de wettische en de evangelische droefheid is uiteengezet, worden tekenen van
de laatste genoemd. Aan het ware verlangen naar Christus gaat de goddelijke droefheid vooraf. Tot verkrijging hiervan geeft Howes de volgende middelen: 1. aandachtig
het Woord horen; 2. bidden om de Geest opdat Die het hart vermurwt; 3. de begane
zonden vergroten; 4. de vermaningen en de bestraffingen voeden; 5. daarna de oneindige genade Gods overdenken.
Het tweede innerlijk teken, dat geldt met betrekking tot de tegenwoordige zonde, is
de strijd tussen vlees en geest. De grondige behandeling hiervan wordt besloten met
de constatering dat er velen zijn die zeggen dat zij van Christus zijn, maar die vreemd
aan deze strijd zijn.
Het derde innerlijk teken betreft de toekomstige zonde en is de zorg om de zonde te
voorkomen. Deze zorg bestaat in de praktijk uit: 1. waken; 2. soberheid - inwendig en
uitwendig - ; 3. bidden. Bij de behandeling van de soberheid wordt vooral geklaagd
over de drankzucht:
Zoo dat dese sonde/ die in dit Landt (ghelijck my noch ghedinckt) haer aengesichte van schaemte niet en
dorst laten sien/ ende in heymelicke hoecken plocht te schuylen/ nu ghekomen is tot een onbeschaemde
stouticheyt; zoo dat sy by klaren middaghe langs der straten durft gaen wagghelen. Het is derhalven hooghe
tijdt dat de Magistraten met het Swaerdt/ ende de Leeraers met het Woordt malkanderen de handt bieden/
om dese sonde t'onder te bringhenA

Het vierde innerlijk teken is de geestelijke honger naar Christus. Deze honger is niet
slechts een beginsel van genade, maar de genade zelf. Om de geestelijke honger te
verkrijgen is het nodig: 1. alle zonden uit de weg te ruimen; 2. ernaar te staan om eigen
ellende te kennen; 3. te arbeiden om een levendig gevoel van eigen zonden te hebben;
4. eigen onbekwaamheid te kennen om zich van de zonde en de straf te bevrijden; 5.
de uitnemendheid van de zaligheid te overdenken.
Het vijfde innerlijk teken is de liefde tot Christus. Deze liefde heeft de volgende kenmerken: 1. liefde tot een christen omdat hij een lid van Christus is, met als daden:
mededeelzaamheid jegens de armen en vergevingsgezindheid jegens hen die onrecht
aandoen; 2. liefde tot de leraars als gezanten Gods - Howes klaagt hier over grote
verachting - ; 3. zorg voor het onderhouden van Gods geboden; 4. haat jegens alles
waarmee God wordt onteerd; 5. gewilligheid om zich in te zetten voor de bescherming
van Gods majesteit, met name bij misbruik van Zijn naam; 6. vurig verlangen naar de
wederkomst van Christus.
Tenslotte bespreekt Howes heel summier als uiterlijk teken de nieuwe gehoorzaam1.

75r.
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heid. Tegenover vijf soorten geveinsde heiligheid stelt hij de oprechte heiligheid, die:
1. wordt betracht ten opzichte van al de geboden Gods; 2. voortkomt uit de gehele
mens; 3. altijddurend is.
24.3. Verwerking
Howes' geschrift cirkelt om het thema van de zekerheid der zaligheid. Kenmerkend
voor de calvinistische achtergrond is het zeer veelvuldig spreken over "de zekerheid
van de verkiezing".
Deze zekerheid kan er in dit leven zijn omdat zij behoort tot het wezen van het geloof.
Als zodanig is zij gefundeerd op het Woord en de beloften Gods, en niet op eigen
gevoel. Het overgrote deel van het geschrift wordt in beslag genomen door de beschrijving van de wijze waarop de verzekering tot stand komt, namelijk door het getuigenis van Gods Geest en door het getuigenis van eigen geest.
Het getuigenis van Gods Geest is nauw gekoppeld aan het Woord. Dit is het eerste
middel dat de Geest bij het getuigen gebruikt en het wordt ook als eerste bij de verschillen tussen het getuigenis van de Geest en het bedrog van de satan genoemd. In de
prediking worden het Woord en de belofte in het algemeen voorgesteld. Het is de
Geest Die ze persoonlijk toepast aan het hart, waarna de toehoorder ze via een sluitreden zich persoonlijk toeeigent.
Het getuigenis van de eigen geest is geheel bepaald door kenmerken. Trouwens, in het
geheel van de verzekering nemen de kenmerken een overheersende plaats in. Vanzelfsprekend wordt dan ook keer op keer de oproep tot zelfonderzoek en het aangeven van de verschillen tussen waar en vals gevonden.
Een van de belangrijkste - zo niet het belangrijkste - kenmerken is de droefheid over
de zonde. Bij de beschrijving hiervan komt de tegenstelling wet - evangelie scherp aan
het licht.
In het kielzog van de droefheid komt de strijd tegen en het voorkomen van de zonde.
Howes noemt speciaal de zonde van drankmisbruik, in verband waarmee hij de overheid op haar zwaardmacht wijst.
Het komt herhaaldelijk voor dat een gedeelte wordt besloten met een klacht over
onder christenen bestaande situaties.
Er is in dit geschrift een sterke gerichtheid op de middelen van de zaligheid, zoals het
Woord, de sacramenten, het gebed enzovoorts. Het eerste kenmerk van het bewandelen van het smalle pad is het gebruiken van deze middelen. De vurige begeerte naar
de middelen is een verschil dat het getuigenis van de Geest van het bedrog van de
duivel onderscheidt; eveneens dat het Geestesgetuigenis als vrucht het bidden en smeken kent. Door het Woord en de sacramenten geeft de Geest getuigenis. De zorg om
de zonde te voorkomen bestaat onder meer in het gebed.
Wanneer Howes innerlijke tekenen van de getuigenis van eigen geest noemt, geeft hij
bij enkele ook de middelen en de wegen aan om zover te komen dat men die bezit.
Er wordt in dit geschrift veel waarde gehecht aan de verhouding tot de medemens,
althans tot de medechristenen. De liefde tot Christus kent als eerste twee kenmerken:
liefde tot de leden van Christus en liefde tot de predikanten. Concreet worden genoemd: mededeelzaamheid jegens de armen en vergevingsgezindheid.
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Een Christelick Hand-Boecxken bezit een eschatologische trek. De inzet van 24 is dat
men als grootste zorg behoort te hebben dat de ziel in de dag van het oordeel behouden zal zijn. Ter aansporing hiervan worden 's mensen ellendigheid en de zaligheid
getekend. De laatste wordt uitsluitend in eschatologische lijnen geschilderd: bij het
sterven en op de jongste dag. Een der kenmerken van de liefde tot Christus is het vurig
verlangen naar de wederkomst van Christus.
De zekerheid is een aangevochten zaak. Als zodanig onderscheidt zij zich ook van
satans werk. Het geloof en de daarin wortelende zekerheid worden door de duivel met
behulp van allerlei aanvechtingen bestreden. Bovendien blijft de gelovige zijn verdorven aard behouden, wat oorzaak is van geestelijke aanvechting.
Howes' geschrift heeft vrijwel geheel betrekking op het inwendig geestelijk leven.
Soms wordt er ingegaan op gangen van het geestelijk leven in bevindelijke zin, met
name op het gevoel van doodsheid en ongeloof.
Een enkele keer wordt de rooms-katholieke ontkenning van de zekerheid des geloofs
bestreden.
Het geheel is gesteld in een betogende trant die zelden wordt onderbroken door een
directe aanspraak tot de lezer1 en die een enkele maal een persoonlijke uitspraak
kent2. De eenvoud vergemakkelijkt het begrip. Slechts zo nu en dan geeft Howes een
citaat van of een verwijzing naar een andere schrijver. Dit betreft dan kerkvaders,
maar ook mannen als Bernardus, Greenham en Beza3. Veelvuldiger maakt de auteur
gebruik van vergelijkingen en beelden.
De tekst verraadt dat dit boek is opgebouwd uit preken of meditaties4.
Howes' werk behoort tot categorie A.
25.1. R. Linaker, A comfortable treatise for such as are afflicted in conscience
Het bekendste boekje van de overigens onbekende Robert Linaker is A comfortable
treatise for such as are afflicted in conscience . De oudst bekende druk stamt uit 1595.
Het werkje telt in de oorspronkelijke taal zes edities5, terwijl er van de Nederlandse
vertaling minstens evenveel uitgaven zijn geweest6. Bovendien stelde de Delftse predikant D. Spranckhuysen7 in 1644 een uittreksel van dit werkje samen, dat verscheen
onder de titel Balsem, voor een siecke ziele. Dit geschriftje is zevenmaal gedrukt8.
25.2. Een seer troostelick Tractaet/ tot verquickinghe der ghener die in hare Conscientie benaut zijn
In dit geschriftje richt de auteur zich direct en persoonlijk tot de - hem bekende maar
nu onbekende - lezer. De innerlijke benauwdheid die de lezer meemaakt, is niet alge1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

7v.,56r.,69r.
21v.-22r.; vgl.: 56r.
Resp. 23r., 56r. en 92r.
10v., 31r., 48v., 49v., 51v., 76v., 82v., 84r., 87v., 91r., 95v., 99v.
STC, 15638-15643.
25; FATY, 1103-1104; Amst. 1661 (derde druk).
Z.v.h.: Exalto[II], 123-125.
SGT, 747-752,762.
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meen en evenmin gemakkelijk te dragen. Hij moet echter weten dat veel van Gods
lieve kinderen die kennen en dat de zwaarte ervan aangeeft dat hij hogelijk in Gods
gunst staat. Van dit laatste noemt Linaker als bijbelse voorbeelden: David, Paulus en
Christus. Het borgtochtelijke van het lijden van Christus moet in dezen een grote
troost zijn.
Hier gekomen, weet Linaker dat de lezer juist eraan twijfelt of hij in Christus is. Hij
vraagt hem dan of hij niet in het verleden de kracht heeft gevoeld van het Woord,
namelijk enige zekerheid van de zaligheid en ware boetvaardigheid. Linaker weet dat
hij dit niet kan ontkennen. Wel, dan geldt dat God hem die Hij eens heeft liefgehad,
eeuwig liefheeft. Laat de lezer weten dat de rechte weg naar de hemel wordt gevormd
door benauwdheden en verdrukkingen. Hij moet derhalve daarover niet bezwaard,
maar in tegendeel verheugd zijn.
Vervolgens gaat de auteur op veel gemaakte tegenwerpingen in. De eerste is dat de
lezer twijfelt aan de gunst Gods jegens zichzelf, in die zin dat hij bang is geen kind van
God te wezen, en, al zou hij het zijn, dat hij zich daar niet van kan vergewissen. Linaker vraagt wie het is die hem de angst bezorgt dat hij geen kind van God is. Als het
Gods Geest is, werkt het ten goede, namelijk om hem de zaligheid buiten zichzelf in
Christus te doen zoeken. Als het de duivel is - wat de auteur vreest - , dan is er geen
reden hem te geloven, want die is een leugenaar en die is zijn vijand. Zelfs al spreekt
deze de waarheid, dan is het niet de gehele waarheid.
Wanneer de lezer zegt dat zijn zonden zo groot zijn dat hij geen zekerheid van Gods
gunst jegens zichzelf kan krijgen, weerlegt de auteur dat met de uitgebreide uitleg en
toepassing van voornamelijk Lukas 7:36 en volgende en Jesaja 1:18. Christus is juist
de Zaligmaker van de grootste der zondaren.
De tweede tegenwerping luidt: "Christus is wel een volkomen Zaligmaker, maar Hij
roept mij niet". Mattheüs 11:28 vormt hier het antwoord. In deze tekst roept Christus
alle zondaars in het algemeen en allen die met hun zonden zijn belast in het bijzonder.
Daar voor de lezer zijn zonden een last zijn, wordt ook hij persoonlijk geroepen.
Het derde bezwaar van de lezer is dat niemand zo'n zwak geloof heeft als hij. Linaker
stelt hiertegenover dat een zwak geloof toch echt geloof is en dat ook de godzaligen
deze klacht kennen, waarbij hij verwijst naar Markus 9:24 en Lukas 17:5. God gebruikt
de zwakheid van het geloof opdat de Zijnen steeds meer Christus zouden nodig hebben. Deze heeft voor Petrus en alle gelovigen gebeden dat hun geloof niet ophoude:
Lukas 23:31.
De lezer werpt in de vierde plaats tegen dat hij vaak niet kan bidden zoals hij zou
willen. Het feit dat hij wel eens kan bidden, is volgens de schrijver een bewijs van
geloof, daar dit alleen de uitverkorenen wordt geschonken. Dat de godzalige vaak niet
kan bidden, dient ertoe om hem afhankelijk te houden. Linaker belijdt dat hij als
dienaar des Woords zelfs niet kan bidden, waarom hij gedwongen is geweest meestal
een gebed te gebruiken dat hij in een korte catechismus heeft opgesteld1. Hij vraagt
de lezer voor hem te bidden. Als deze antwoordt dat hij niet eens voor zichzelf kan
bidden, antwoordt Linaker dat zuchten ook bidden, en wel Gode aangenaam bidden
is.
Het vijfde bezwaar van de lezer luidt dat hij de zonden niet kan laten, ook al heeft hij
1.

Deze korte catechismus is ook in druk verschenen: STC, 15643.5.
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anders beloofd. In de beantwoording wordt erop gewezen dat de zonden blijven tot de
dood toe. Tot dan moet er worden gestreden, zoals al Gods volk dat doet, waarbij
Romeinen 7 wordt aangehaald. De auteur wijst bij de lezer erop dat hij net als Paulus
niet gewillig zondigt, integendeel.
Als zesde tegenwerping merkt de lezer op dat zijn hart zo hard is dat het gepredikte
Woord geen nut doet en dat het daarom beter is dat maar niet te horen. Linaker stelt
hiertegenover dat de hardigheid van hart blijft tot de dood en dat de grootste gelovigen erover klagen. Het is een teken van genade dat men de hardigheid gevoelt en er
bedroefd over is. Men mag de duivel nooit gewonnen geven dat het beter is onder het
Woord vandaan te blijven. De redenen van de duivel hiervoor zijn: 1. men gevoelt niet
direct nut; 2. het doet niet zoveel nut als behoort. De auteur laat het onredelijke hiervan zien.
De laatste tegenwerping behelst dat er verkeerde gedachten in het hart opkomen.
Linaker antwoordt dat dit blijft tot de sterfdag en dat de allergodzaligsten er niet vrij
van zijn. Zij hebben er echter geen behagen in, maar zijn er evenals de lezer van harte
bedroefd over. Men strijde ertegen met alle kracht en met als belangrijkste wapenen
het geloof en het gebed. Verliest men het in deze strijd, dan neme men de toevlucht
tot Christus, Die volkomen heeft overwonnen.
25.3. Verwerking
Linakers geschrift is van het begin tot het eind schriftelijk bedreven pastoraat, dat
uitsluitend op het innerlijk geestelijk leven en met name op de aanvechtingen door de
duivel betrekking heeft. Het is gesteld in de directe aanspraak en vertoont de trekken
van een intiem pastoraal contact. De auteur kent de man tegenover zich door en door
in diens geestelijk leven en hij schaamt zich er niet voor een persoonlijke bekentenis
tegenover hem af te leggen en diens voorbede te vragen. Hij stelt alles in het werk om
de ontstelde ziel te troosten. Dit tracht hij te doen door haar naar haar vroeger geestelijk leven te verwijzen en door te stellen dat de rechte weg naar de hemel die van
benauwdheden is.
Het overgrote deel van het werkje besteedt Linaker aan de weerlegging van de tegenwerpingen die in de ontstelde ziel opkomen en leven. Veel tegenwerpingen bestaan
hierin dat er nog zoveel zondigs en tekort aan het goede worden gevonden. Linaker
ontzenuwt deze steeds op dezelfde wijze: vóór de dood is de gelovige onvolmaakt en
zelfs de allerheiligsten klagen over onvolkomenheid, ja zij zelfs het meest. De beleving
van de onvolmaaktheid is daarom nuttig omdat zij uitdrijft tot de ene Volmaakte,
namelijk Christus. Bovendien beklemtoont de auteur het positieve van het onvolmaakte: droefheid over de zonde en gevoel van de hardigheid van hart zijn tekenen van
genade; zuchten is ook bidden, ja zelfs Gode aangenaam bidden; zwak geloof is echt
geloof.
De grote ingang die dit boekje ook in de Nederlanden heeft gevonden, is waarschijnlijk te danken aan de beknoptheid waarmee de materie wordt behandeld en aan de
levendigheid van toon.
Vanzelfsprekend behoort 25 tot categorie A.
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26.1. J. Napier, A plaine discouery of the whole Reuelation of Saint John
John Napier was de oudste zoon van Sir A. Napier en werd in 1550 op het kasteel van
Merchiston nabij Edinburgh geboren. Hij studeerde aan de universiteit te St. Andrews en bezocht waarschijnlijk daarna universiteiten op het vasteland. In 1572 ontving hij uitgestrekte landgoederen. Hierna trouwde hij met Elizabeth, een dochter van
Sir J. Stirling van Keir. Zij lieten een kasteel in Gartnes bouwen, waar hij tot 1608
verbleef. Door het overlijden van zijn vader kreeg hij toen de volledige beschikking
over het familiebezit en nam hij intrek in het kasteel van Merchiston.
Napier deed uitvindingen op allerlei gebied. Het meest bekend is hij als uitvinder van
de logaritmen. Na een zeer arbeidzaam bestaan overleed hij in 1617 op dezelfde plaats
waar hij was geboren1.
Napier schreef een verklaring van het laatste Bijbelboek, waarvan vijf verschillende
uitgaven in het Engels verschenen. De eerste hiervan kwam in 1593 uit. Bovendien
zagen drie verkorte uitgaven van dit werk het licht2; Het was een geschrift dat ook in
het buitenland grote aandacht trok: in niet minder dan drie talen werd het vertaald.
Allereerst gebeurde dit in 1600 in het Nederlands, welke vertaling drie drukken kent;
vervolgens in 1602 in het Frans, welke overzetting drie herdrukken beleefde, en tenslotte in 1611 in het Duits met in totaal drie uitgaven.
26.2. Een duydelicke verclaringhe, Vande gantsche Openbaringhe Joannis Des Apostels
Dit werk3 van Napier zet in met een opdracht aan koning James van Schotland, waarin
hij deze aanspoort niet alleen standvastig te blijven tot de dag dat de stoel en de staat
van de antichrist ( = de Paus) zullen worden verwoest, maar ook de reformatie van de
antichristelijke stoel voor te bereiden door zijn eigen stoel en koninkrijk te zuiveren
van allen die hiervan vijand zijn, ja ook van alle anderen die op enigerlei wijze vijanden
en misbruikers van de justitie zijn. Hij klaagt over de grote wantoestanden in de rechtspraak en roept James op om alle ongeregeldheden te reformeren, daarmee beginnende bij zijn eigen huis, familie en hof door die te zuiveren van alle papisten, atheïsten en neutralisten. Wie zijn huis zuivert, moet eerst zelf zijn gezuiverd door meditaties met zijn God. James moet verder gaan met de reformatie van zijn land. Als deze
geheel is volbracht, moet de dag worden afgewacht waarop het God zal behagen James samen met andere gereformeerde vorsten te gebruiken tot verwoesting van de
pauselijke stoel en Rome.
In de voorrede aan de christelijke lezer maakt Napier duidelijk dat hij in zijn jeugd
bijzonder is getroffen door de preken over Openbaring van C. Goodman in St. Andrews, ten gevolge waarvan hij zich voornam Openbaring nader te bestuderen. Van
deze studie schrijft hij:
lek vant altijts geduerende dien langhen tijt meer vrucht in een ure tijts sober te wesen/ te bidden/ ende
ootmoedelijc te mediteeren/ dan in duysent dagen langh curieuselijc ende vermetelijck te ondersoecken: iae

1.
2.
3.

Napier; Gravelaar, 5-14; KR. Firth, 132-138.
Z.v. de niet-Ned. eds.: STC, 18354-18356a, N152-153; CWBA, 128; KR. Firth, 149.
Het geschrift wordt behandeld door: Gravelaar, 18-22; K.R. Firth, 138-149.
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hoe ick subtijlijcker sochte/ hoe ick meer duysterheydt vont. [...] Ende doen ick alsoo den tijt lange doorghebrocht hebbende/ met luttel wetenschap/ ten rechten was hopende van mijn eyghen bequaemheyt/ inder
waerheyt bedroeft/ ende ootmoedich van herten was/ alsdoen beliefde het Godt (welcke de eenighe eere sy)
my die ghenade te gheven/ dat ick in corter tijt mereken conde/ die wonderlijcke openinge/welcke ick eenen
langhen tijt van te voren niet bedencken en conde.

Het was oorspronkelijk zijn voornemen dit geschrift in het Latijn uit te geven, maar
de gebeurtenissen van het jaar 1588 brachten hem ertoe het met grote haast in het
Engels te laten verschijnen. Het werk heeft derhalve een antipapistisch karakter. In
het verdere van de voorrede geeft Napier een verantwoording van de door hem gevolgde werkwijze.
Het geschrift zelf wordt gevormd door twee traktaten. In het eerste traktaat worden
in 36 proposities de hoofdzaken van de uitleg van Openbaring aangegeven en geargumenteerd.
Het tweede traktaat is eensdeels in kolommen. Allereerst wordt de tekst van het Bijbelboek gegeven. Betreft het descriptieve gedeelten, dan volgt in de tweede kolom
uitsluitend een analytische parafrase. Gaat het om profetische gedeelten, dan wordt
de tweede kolom van de parafrase gevolgd door een derde kolom waarin de uitkomst
van de profetie in de geschiedenis wordt aangewezen. Soms komt tussen de tweede en
derde kolom een soort tussenkolommetje voor waarin jaartallen worden aangegeven.
Na ieder gedeelte kolommen komt een stuk gewone tekst, waarin als aanvulling op de
reeds gegeven uitleg aanwijzingen, argumenten en een uitgebreidere verklaring worden gegeven.
Napier onderscheidt drie perioden in de geschiedenis. De eerste periode loopt van
29-71 en wordt aangegeven met de eerste zes zegels, die elk zeven jaar beslaan. De
tweede periode begint met de opening van het zevende zegel en wordt beschreven met
de zeven trompetten en fiolen, welke beide hetzelfde beduiden: één trompet of fiool
geeft een periode van 245 jaar aan. De periode van de zevende trompet of fiool vangt
dus in 1541 aan. De derde periode van de geschiedenis wordt aangeduid met de eerste
vijf donderende engelen uit Openbaring 14, van wie iedere engel betrekking heeft op
49 jaar. Deze periode loopt van 1541-1786.
De vallende ster uit Openbaring 9 is Mohammed. Het beest met de twee hoornen
duidt de Paus aan en onder het beest met de tien hoornen, wiens getal 666 is, wordt
het Roomse rijk verstaan. Met de vierde engel, die in 1688 verschijnt, wordt Christus
bedoeld, na Wiens komst er rust en vrede voor de verkor enen zullen zijn. Aangezien
de tijd om der uitverkorenen wil zal worden verkort, verwacht Napier niet dat het jaar
1786 echt zal aanbreken.
In 26b-c komt hierna nog een afzonderlijk woord voor tot die lezer wie dit geschrift
niet behaagt. Hierin verzoekt Napier niet lichtvaardig te oordelen en geeft hij nog
eens rekenschap van de door hem gevolgde methode. Tevens zegt hij dat hij niet heeft
nagelaten om
dien te bestraffen, die roemen datse vande ghereformeerde Religie zijn, daer sy doch in dese laetste tijden
seer coudt, onverstandich, ende sonder liefde gheworden zijn*.

1.

26b, 378.
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26.3. Verwerking
Vooral het eerste traktaat van Napiers Openbaring-commentaar laat zien dat de auteur gebruik maakt van de filosofische methode van P. Ramus 1 , namelijk de logische
analyse. De door Napier gehanteerde schema's hebben dezelfde achtergrond.
Napier is calvinist. Zijn herhaald spreken over "predestinatie", "uitverkorenen" en
"verworpenen" getuigt hiervan. Voorts is hij een vurig antipapist. De vernietiging van
de Paus en Rome zijn voor hem zeer gewenste zaken.
Aan enkele uitlatingen valt te bespeuren dat Napier een piëtistisch calvinist is. Het
piëtistisch gehalte van Napiers Openbaring-verklaring is weliswaar zwak, maar onloochenbaar en onmiskenbaar. De Reformatie is er wel, maar deze moet nu volledig
worden doorgevoerd. Alle vormen van papisme, maar ook van neutralisme moeten
worden verwijderd. Onbeschroomd spreekt Napier de Koning hierop aan en durft hij
deze zelfs ertoe op te roepen daarmee in zijn eigen gezin, familie en hof te beginnen.
Moet Napier enerzijds niets hebben van de waarde die de Rooms-katholieke Kerk aan
de goede werken toekent, anderzijds beklemtoont hij de onmisbaarheid daarvan en
kent hij een drang naar volkomenheid, in welk verband hij zich keert tegen naamchristendom 2 . In de narede komt deze kritische opstelling tegenover het Christendom
van zijn tijd heel helder naar voren.
Voorts spreekt de auteur over "Gods ware kerk en bruid, die wordt gevoed met gebeden en meditaties" 3 . Hoe belangrijk de laatstgenoemde voor Napier zijn, wordt duidelijk als hij koning James toevoegt dat deze, wanneer hij zijn gezin zuivert, eerst zelf
door meditaties moet zijn gezuiverd, en als hij zijn persoonlijke ervaring bij het bestuderen van Openbaring mededeelt.
Hoewel Openbaring niet is gericht op het innerlijk geloofsleven van de mens, schenkt
Napier in zijn verklaring hier toch van tijd tot tijd enige aandacht aan. Het woord
"consciëntie" keert steeds terug 4 . Er wordt een enkele maal gewezen op de werkingen van de Geest in de gelovige5, in welk verband ook één keer het gevoelsmatig aspect naar voren komt 6 .
Regelmatig verwijst Napier naar andere auteurs, voornamelijk kerkvaders, een paar
maal contemporaine schrijvers.
Dit geschrift vindt zijn plaats in categorie D.
27.1. W. Perkins, A discourse of conscience
William Perkins werd in 1558 te Marston Jabbet in Warwickshire geboren. In 1577
werd hij te Cambridge als student ingeschreven. Hij maakte een bekering mee, waarbij
hij werd afgebracht van zijn voorliefde voor de astrologie. Na een korte tijd gevangenispredikant te zijn geweest, werd hij eind 1584 lecturer in de gemeente van Great St.
Andrews in Cambridge. Door middel van zijn preken oefende hij een enorme invloed
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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op studenten uit. In 1584 was hij tevens tot fellow gekozen. Deze betrekking moest hij
in 1595 opgeven omdat hij in het huwelijk trad. Zeven jaar later stierf hij op 22 oktober.
Perkins was de belangrijkste vertegenwoordiger van het Puritanisme, die door de vele
honderden uitgaven van zijn geschriften, hetzij in de oorspronkelijke taal waarin hij
ze op papier had gezet, hetzij in vertaling, een ongelooflijke invloed zowel in Engeland
als in de rest van de wereld heeft gehad 1 .
Perkins' geschrift A discourse of conscience, daterend van 1596, verscheen negen keer
in het Engels 2 . In 1598 kwam de Nederlandse vertaling uit, gevolgd door vijf afzonderlijke uitgaven en één editie als onderdeel van Alle de wercken^. In 1603 en in 1604 zag
dit geschrift in Bazel in Latijnse vertaling het licht. Voorts bestaan er de Latijnse
edities in de verschillende drukken van Opera Theologica, uitgekomen te Genève.
Tenslotte is een Franse vertaling uit 1607 bekend en verscheen het werk in 1620 te
Praag.
27.2. Een excellent Tractaet van de Conscientie
Als reden van het verschijnen van dit werk geeft de auteur in de opdracht op dat het
een geringe zaak wordt geacht om tegen zijn conscientie in een zonde te begaan of in
zonden te blijven liggen.
Na de beschrijving van het vreselijke hiervan merkt hij op dat hij met dit geschrift
voorheeft hun die aldus zorgeloos leven, de ogen voor hun dwaasheid en voor het
grote gevaar waarin zij verkeren, te openen en hen tot bekering te brengen.
Het geschrift, dat vier hoofdstukken bevat, geeft de leer aangaande de conscientie.
In het eerste hoofdstuk zet Perkins uiteen wat de conscientie is, met als uitgangspunt
deze definitie:
Conscientie is een deel des verstants in alle redelijcke Creatueren/ oordeel ghevende van hare particuliere
daden/ voor haer ofte teghen haer A

De uitwerking van deze omschrijving leidt onder andere tot een kleine antropologische uiteenzetting.
Het tweede hoofdstuk gaat over de werkingen of plichten van de conscientie: getuigenis geven of iets wel dan niet is gedaan en een oordeel vellen over de dingen die zijn
gedaan. Hoewel het niet met zoveel woorden wordt gezegd, wordt de tweede werking
als de eigenlijke beschouwd. De rest van het hoofdstuk wordt immers aan het oordelen gewijd. Twee zaken vragen hierbij de aandacht: de oorzaak en de wijze van het
oordeel.
De oorzaak is de binder van de conscientie, welke alles is wat macht of gezag over de
conscientie heeft om die te besturen. De eigenlijke binder is het Woord Gods zoals
dat in het Oude en Nieuwe Testament staat beschreven. Het kent twee delen: wet en
evangelie. Er volgt een uitweiding over de vragen op welke wijze en in hoeverre men
in zijn conscientie door de verschillende onderdelen van de wet en door het evangelie

1.
2.
3.
4.
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is gebonden. De oneigenlijke binders van de consciëntie zijn menselijke wetten, eed
en belofte. Een grote plaats ruimt de auteur hierbij in voor de bespreking en de weerlegging van de roomse stelling dat de
Borgherlijcke ende Kerckelijcke Iurisdictien, eene dwinghelijcke macht hebben in de Consciëntie, ende dat
de ghemaeckte Wetten daer door soo waerlijcx ende soo eyghentlijck binden (ghelijck sy spreken) tot
doodelijcke ende verghevelijcke zonden, als de W e t Gods selve.1.

Zijn methode hierbij is als volgt. Eerst geeft hij een roomse bewijsreden; vervolgens
weerlegt hij die uitvoerig, vaak met citaten van patres. In het totaal behandelt hij op
deze wijze veertien roomse bewijzen. Daarna geeft hij zelf zeven bewijsredenen die
aantonen dat de menselijke wetten de consciëntie niet binden. Zij doen dit uitsluitend
wanneer zij met het Woord Gods overeenstemmen.
Op casuïstische wijze maakt de schrijver duidelijk wanneer de andere twee oneigenlijke binders, de eed en de belofte, bindend zijn en in welke gevallen ze niet bindend zijn.
De wijze waarop de consciëntie, geholpen door het verstand en het geheugen, oordeelt, is die van de sluitrede. Het oordeel is positief of negatief.
Dit gewetensoordeel is van het allergrootste belang. Het is de norm van al het handelen. Alles wat tegen de consciëntie wordt gedaan, is zonde. Zo nauw luistert het echter
dat ook alles wat met een twijfelende of dwalende consciëntie wordt gedaan, zonde is.
Het derde hoofdstuk handelt over de verschillende soorten consciëntie. Van huis uit
heeft ieder mens een slechte consciëntie. Deze verandert door en in de wedergeboorte in een goede consciëntie. De wedergeboren consciëntie wordt gekenmerkt door de
christelijke vrijheid en de heilszekerheid. De christelijke vrijheid houdt in dat alle
middelmatige dingen vrij mogen worden gebruikt indien de wijze van gebruik goed is.
Het goede gebruik bestaat in de heiliging door het Woord en het gebed. Onder andere
wordt opgemerkt dat dansen, dobbelen en schouwspelen geen middelmatige maar
verboden zaken zijn.
Bij de bespreking van de onfeilbare zekerheid van de vergeving der zonden en van het
eeuwige leven wordt de roomse opvatting dienaangaande uitvoerig bestreden.
De heilszekerheid wordt in de consciëntie bewerkstelligt door de Heilige Geest, Die
hierbij gebruik maakt van sluitredenen.
Na in zes punten het verschil tussen het getuigenis van een goede consciëntie en vermetelheid te hebben aangegeven, noemt Perkins als de twee plichten van de wedergeboren consciëntie: getuigenis geven van het kindschap Gods en ontschuldigen. Toch
blijft er ook in de wedergeboren consciëntie een beschuldigende werking over, namelijk wanneer men weer in zonde valt.
Tegenover de goede staat de slechte ( = dode) consciëntie. In extenso worden alle
mogelijke toestanden van de slechte consciëntie, zoals bij voorbeeld de sluimerende,
afgebrande en beroerde consciëntie, aan een nadere behandeling onderworpen.
Het vierde hoofdstuk wijst 's mensen plicht aan met betrekking tot zijn consciëntie.
Als men geen goede consciëntie heeft, moet men zich inspannen die te verkrijgen.
Hiertoe worden in de mens vereist: 1. voorbereiding tot een goede consciëntie; 2.
toeëigening van het hulpmiddel, dat wordt gevormd door het bloed en de verdiensten
van Christus; 3. reformatie van de consciëntie. Perkins somt zes beweegredenen op
waarom men moet werken om een goede consciëntie te verkrijgen.
1. 44.
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Heeft men die verkregen, dan bestaat de tweede plicht van de mens hierin dat hij
tracht die te behouden door enerzijds de zaken die dit verhinderen, zoals onwetendheid, ongetemperde affecties en wereldse wellusten uit de weg te gaan en door anderzijds goede onderhoudsmiddelen, zoals geloof en oprechtheid van de consciëntie te
gebruiken. Ook hiervoor geeft de schrijver een aantal redenen op. Nadrukkelijk waarschuwt hij voor uitstel.
27.3. Verwerking
Dit geschrift is een traktaatmatige behandeling van de gewetensleer in vier capita. Het
betoog verloopt logisch en analytisch. Onderverdeling na onderverdeling wordt afgewerkt. Aan het eind van grote onderdelen worden leringen of nuttigheden uit het
verhandelde getrokken.
Omdat voortdurend vragen en tegenwerpingen worden opgeworpen die worden beantwoord en de gebruikelijke wij-vorm heel vaak wordt doorkruist door de ik-vorm,
ontstaat een zekere mate van levendigheid die de saaiheid doorbreekt. De passages
waarin de ik-vorm voorkomt, zijn onweerlegbare getuigen van de preek-achtergrond
van dit geschrift1.
In niet-geringe mate komen citaten voor, meestal van kerkvaders. Ook maakt Perkins
herhaaldelijk gebruik van beeldspraak en vergelijking. Nog veelvuldiger zijn Bijbelteksten te lezen. De auteur blijkt in grote mate te worden bepaald door zijn antiroomse opstelling. Door heel het geschrift heen treft men polemiek met de leer van
de Rooms-katholieke Kerk aan. Er zijn zelfs twee uitvoerige gedeelten die geheel en
al een bestrijding van de roomse visie vormen 2 .
Qua piëtistisch gehalte valt 27 onder categorie A.
28.1. W. Perkins, A salue for a sicke man
In het Engels kwam dit traktaatje, daterend van 1595, elfmaal afzonderlijk en zevenmaal in Works uit 3 . Bovendien zag het onder de titel Death's knell nog eens elf keer
en onder de titel Perkin's passing-bell eenmaal het licht.
Allereerst werd dit werk in 1599 in het Nederlands vertaald, van welke overzetting in
het totaal zes uitgaven bekend zijn4. In Latijnse vertaling verscheen het geschrift in
1603 te Hannover en in 1605 te Bazel, terwijl het voorts voorkomt in de verschillende
drukken van Opera Theologica, uitgekomen te Genève. In 1604 zag de Franse vertaling
het licht, in 1637 het Hongaarse translaat, gevolgd door een herdruk, en in 1680 de
Duitse overzetting, die eveneens een tweede druk haalde.

1.
2.
3.
4.

7, 8,10, 67,93,98.
44-69,116-150.
Z.v. de niet-Ned. eds.: STC, 19646-19651,19653a, 19742-19747.3, P 1562,1576; Breward, 617, 625-626, 631;
Benzing[II], 1055.
28a-c, FATY, 1522.

284

IV Vertalingen

28.2. Salve voor een sieck Mensche
Het werk zet in met Prediker 7:1b: de dag des doods is beter dan de dag waarop
iemand geboren wordt. Allereerst wordt aangegeven wat de dood precies is: de beroving van het leven als goddelijke straf op de zonden. Na de nadere uitwerking van deze
omschrijving weerlegt Perkins uitvoerig zes tegenwerpingen tegen de tekst en gaat hij
vervolgens in het positieve over door de tekst bij te vallen. De geboortedag is de toegang tot allerlei ellende, terwijl de sterfdag voor de godzaligen de ingang tot het eeuwige leven inhoudt.
Op de betekenis van de tekst volgen de nuttigheden. De belangrijkste hiervan is de
wetenschap dat er een rechte en zekere weg is waarlangs een mens goed kan sterven.
Volgens Gods Woord bestaat deze weg uit de voorbereiding tot de dood en de juiste
gesteldheid tijdens het sterven.
De voorbereiding is algemeen of bijzonder. De algemene is die waarmee men zich
tijdens zijn hele leven voorbereidt op de dood. Na de ernstige waarschuwing de algemene voorbereiding niet uit te stellen, geeft de schrijver aan dat deze concreet bestaat
uit: 1. de overdenking van de dood; 2. de wegneming van de kracht des doods, namelijk de zonde; 3. in dit leven komen tot de eerste trap van het eeuwige leven; 4. zich
oefenen gaandeweg te sterven; 5. alles wat de hand vindt om te doen, verrichten met
macht.
De bijzondere voorbereiding vindt op het sterfbed plaats. De roomse bijzondere voorbereiding in de vorm van de sacramentele biecht, van de sacramenten van het Avondmaal en van het laatste oliesel wordt uitdrukkelijk afgewezen.
De ware bijzondere voorbereiding heeft in de eerste plaats betrekking op God, in die
zin dat de zieke door middel van de vernieuwing van zijn geloof en bekering verzoening zoekt met God in Christus. Hiervoor kan de zieke de hulp inroepen van dienaren
des Woords en van allen die kennis van het Woord en de gave van het gebed hebben.
De zieke behoort dan ongedwongen zijn zonden te belijden en de ziekenbezoeker
heeft voorbede te doen.
De bijzondere voorbereiding op de dood heeft ook betrekking op de mens zelf. Daarbij zijn twee objecten in het spel: ziel en lichaam. Voor wat de ziel betreft, moet men
zich sterken tegen de vrees voor de dood door die te zien in de spiegel van het evangelie als ingang in de hemelse heerlijkheid en door het overdenken van allerlei vertroostende gedachten. Met het oog op het lichaam moet men zorg dragen voor zijn gezondheid en leven. De door God gegeven middelen hiervoor zijn goede medicijnen en
geleerde, ervaren en godvrezende artsen. Perkins waarschuwt voor kwakzalverij, sterrenkijkerij en toverij op medisch terrein. Hij eindigt dit gedeelte met aan te geven hoe
de medicijnen op christelijke wijze moeten worden gebruikt en met de artsen op hun
christelijke plichten ten opzichte van hun patiënten te wijzen, waaronder bij voorbeeld de waarheid aan het sterfbed.
De bijzondere voorbereiding heeft ook een relatie met de naaste en houdt concreet
in: zich verzoenen met zijn vijanden en zijn ambt waarin men door God is gesteld, in
goede toestand achterlaten. Bij de behandeling van het laatste passeren achtereenvolgens overheidspersonen, dienaren des Woords en huisvaders de revue. Perkins wijst
onder andere op de noodzakelijkheid van een testament, voor het maken waarvan hij
heel praktische regels geeft.
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De weg waarlangs men goed kan sterven, houdt in de tweede plaats in de rechte gesteldheid van het hart tijdens het sterven. Deze gesteldheid bestaat uit drie componenten: in het geloof sterven, in gewilligheid sterven, zijn ziel in de handen van God
bevelen. Bij de behandeling van het eerste worden van veel godzaligen de laatste
woorden aangehaald. Wil het sterven goed zijn, dan zal ook het leven zo dienen te
wezen. Van hieruit dringt Perkins weer sterk aan op de voorbereiding tijdens het leven.
Prediker 7:1b leert in de tweede plaats dat zij die waarlijk geloven dat zij Gods kinderen zijn, de dood niet al te zeer moeten vrezen. Het derde punt van onderricht is dat,
aangezien de sterfdag een dag van zaligheid is, het is geoorloofd de dood te begeren,
en het vierde punt is dat de dood van de onbekeerden vervloekt en verschrikkelijk is.
28.3. Verwerking
Hoewel 2#een Bijbeltekst als uitgangspunt heeft en ook op verscheidene plaatsen laat
doorschemeren dat er gehouden preken aan ten grondslag liggen1, is het een echte
verhandeling en verschilt het vrijwel niet met 27, zodat alles wat daarvan is opgemerkt, ook voor dit geschrift geldt.
Ook dit traktaat behoort tot categorie A.
29.1. W. Perkins, Two treatises
Dit geschrift kwam voor het eerst in 1593 uit en verscheen in het totaal negentien keer
in het Engels 2 . De eerste vertaling ervan zag in 1599 het licht in het Nederlands. Dit
translaat kwam viermaal uit 3 . De Latijnse vertaling is te vinden in de drukken van
Opera Tlieologica, uitgekomen te Genève. Voorts is er een Hongaarse vertaling met
twee drukken.
In 1615 verscheen te Oppenheim het eerste traktaat van dit werk afzonderlijk in Latijnse vertaling, terwijl in 1610 de Duitse overzetting van alleen het tweede traktaat
daarvan het licht had gezien, gevolgd door twee herdrukken.
29.2. Twee Tractaten
In de voorrede van dit werk geeft Perkins te kennen wat hem bewoog tot het schrijven
ervan. De Heere heeft Engeland vele jaren voorspoed en een overvloed van tijdelijke
zegeningen geschonken. De voorspoed is echter misbruikt en heeft vele gruwelijke
zonden tot gevolg gehad. Nu is God begonnen Zijn oordelen daarover te geven in de
vorm van ziekten en pestilentie. Boetvaardigheid is meer dan ooit absolute noodzaak.
De auteur attendeert op twee bestaande geschriften over hetzelfde onderwerp, een
van Bradford en een van Dent. Hij wil daaraan niets toe- of afdoen. Het is zijn bedoeling daarbij aan te sluiten.
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De lezers moeten zich niet laten verontrusten door de schijn van verschil tussen de
voornaamste leraars van de zestiende eeuw op het punt van de boetvaardigheid. Dit
verschil betreft niet het wezen van de leer, maar de inhoudelijke vulling van het begrip. Sommigen zien de boetvaardigheid als een overkoepelend geheel, waaronder de
verslagenheid, het geloof en de nieuwe gehoorzaamheid ressorteren. Anderen hebben
een enger begrip en vatten de boetvaardigheid op als de vernieuwing des levens. Zij is
dan een vrucht van het geloof. Perkins zelf sluit zich bij deze laatste visie aan.
Aan het werkje over de boetvaardigheid heeft de schrijver een traktaatje over de strijd
tussen vlees en geest toegevoegd, omdat die twee onderwerpen naar zijn mening onderling zijn verbonden.
Nadat in het eigenlijke werk eerst een definitie van de boetvaardigheid is gegeven,
wordt gesteld dat deze drie aspecten kent: een voornemen in het verstand, een genegenheid in de wil en een benaarstiging in het leven.
Het tweede hoofdstuk handelt over de oorzaak van de boetvaardigheid, die is gelegen
in het werk van de Geest Gods, Die Zich daarbij bedient van het evangelie en niet van
de wet. Deze laatste is immers geen oorzaak van, maar wel aanleiding tot de waarachtige boetvaardigheid.
Op welke wijze de boetvaardigheid tot stand wordt gebracht, vindt in hoofdstuk drie
behandeling.
In hoofdstuk vier komen de onderdelen van de boetvaardigheid ter sprake: het doden
van de zonde en de opstanding tot de nieuwheid des levens.
In het vijfde hoofdstuk wordt de boetvaardigheid onderscheiden in een gewone en een
buitengewone.
, Het zesde hoofdstuk geeft aan wie boetvaardigheid moeten zijn. Dit is nodig voor
zowel natuurlijke als wedergeboren mensen.
Over de beoefening, de praktijk van de boetvaardigheid gaat het in caput zeven.
In hoofdstuk acht worden als de drie wettische beweegredenen tot de boetvaardigheid
behandeld: 1. de vervloekte staat in dit leven van elk onboetvaardig zondaar; 2. diens
jammerlijke toestand bij het sterven; 3. diens staat na de dood: het laatste oordeel en
de eeuwige verdoemenis.
De twee evangelische beweegredenen komen in hoofdstuk negen aan de orde: 1. 's
mensen verlossing; 2. Gods beloften aan allen die oprecht boetvaardig zijn aangaande
de vergeving der zonden, het eeuwige leven en de verzachting of wegneming van tijdelijke ellende.
In hoofdstuk tien wordt, geadstrueerd met een zestal redenen, een bondig antwoord
gegeven op de vraag wat de tijd van de boetvaardigheid is: heden.
Perkins bespreekt in het volgende caput in vraag- en antwoordvorm enige gevallen
betreffende de bekering: het geval van afval, het geval van opnieuw in zonden vallen,
het geval van wedergeven, het geval van tranen en het geval van de dood.
In hoofdstuk twaalf wijst hij de onboetvaardigheid en de geveinsde boetvaardigheid
aan als zaken die strijdig zijn met de ware boetvaardigheid.
In het laatste caput bespreekt en weerlegt de auteur allerlei roomse dwalingen aangaande de leer van de boetvaardigheid.
Het tweede traktaat van 29 handelt over Galaten 5:17: Want het vlees begeert tegen
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de geest, en de geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet
doet, hetgeen gij wildet. Aan geest en vlees wordt de volgende betekenis gegeven:
beteeckent de Gheest eene gheschapene hoedanicheyt der heylicheyt/ welcke door den heyligen Gheest
gewracht wort int verstant/ wille/ ende bewegingen des menschen: ende het vleesch beteeckent de natuerlijcke verdorventheyt ende gheneghentheyt des verstants/ willes/ ende der beweginghen tot het ghene dat
teghen de Wet strijdt1.

De strijd wordt gevoerd op de wijze van het begeren en vindt plaats in de ziel, die uit
twee delen bestaat: verstand en wil. Het verstand is het toneel van een dubbele strijd.
Daar woedt de strijd tussen de kennis van Gods Woord en de natuurlijke onwetendheid en verblindheid en de strijd tussen geloof en ongeloof.
De uitkomst van de strijd is niet onzeker. De geest zal de overwinning behalen. De
ware gelovigen kunnen nog zo diep vallen, de band met Christus zal van Diens kant
behouden blijven. In de geestelijke strijd laat God nederlagen toe met twee bedoelingen: 1. ter 's mensen vernedering en beschaming; 2. opdat men zichzelf zou verloochenen en zijn verwachting alleen op de Heere zou stellen. De oorzaak van de
strijd is de tegenstrijdigheid tussen vlees en geest.
De personen die deze strijd voeren, zijn alle mondige, gerechtvaardigde en geheiligde
mensen. Ook de onwedergeborenen kennen wel eens een innerlijke strijd als zij enige
zonde bedrijven, maar dat is dan een strijd tussen de consciëntie en het hart, en niet
tussen vlees en geest.
Het gevolg van deze strijd is dat men niet die zaken kan doen die men wil doen. Dit
moet naar beide kanten worden verstaan, derhalve zowel wat de goede als de slechte
zaken betreft. Een wedergeborene kan het slechte dat hij wil, niet doen, omdat hij
door genade de zonde niet kan bedrijven op die tijd en op die wijze die hij begeert.
Anderzijds geldt het ook dat hij het goede dat hij wil, niet kan doen omdat hij het niet
zo volkomen en oprecht naar de wil van God doet als hij wel zou willen.
Ook dit traktaat eindigt met een weerlegging van roomse leerstukken.
29.3. Verwerking
De twee verhandelingen zijn echte traktaten en gelijken in veel opzichten op 27. Het
aantal citaten van auteurs is erg klein, daarentegen komt er een overvloed van beeldspraak voor, die vaak betrekking heeft op het lichaam en op de geneeskunst. De
preek-achtergrond komt veel minder duidelijk naar voren 2 . In beide werkjes komt aan
het eind een korte weerlegging van onderdelen van de leer der Rooms-katholieke
Kerk.
De piëtistische klasse die bij 29 past, is categorie A.
30.1. W. Perkins, A declaration of the true manner of knowing Christ crucified
In het Engels kwam dit werkje in het geheel veertienmaal van de pers, voor het eerst
in 15963. De Nederlandse vertaling dateert van 1599 en telt acht uitgaven 4 . Voorts zijn
1. 70.
2. 7, 9,10,11,53, 72, 76, 79, 80, 90.
3. Z.v. de niet-Ned. eds.: STC, 19646-19651,19653a, 1968549687a; Breward, 631; Benzing[I], 597.
4. 30a-d, FATY, 1459-1462.
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er de Duitse overzetting van 1610 en het Latijnse translaat, dat voorkomt in de edities
van Opera Theologica, uitgegeven te Genève.
30.2. Verclaringe van de rechte maniere om te kennen Christum den ghecruysten
Een goede introductie van het geschriftje is de korte voorrede, die hier in haar geheel
wordt weergegeven:
Het is eene ghemeene sonde der menschen ten huydighen dage/ ende dat in de plaetsen der onderwijsinghe
selve/ dat Christus de gecruyste niet bekent en wort ghelijck hy behoort. Welckes rechte kennisse niet en is/
dicwils te spreken van sijne doot ende lijden/ ende hem onsen Salichmaker te noemen/ ofte datmen de gheheele verborghentheyt van God/ die in den vleesche geopenbaert is/ gesondtlijck ende gheleerdelijck verhandele/ hoewel dat dat oock eene weerdige gave Gods is/ maer de rechte kennisse des gecruycichden Christi is/ datmen eerstelijck/ door aenmerckinge des lijdens/ geraect werde/ met een inwendich ende levendich
gevoelen onser sonden/ om welckers wille onse Verlosser geleden heeft de pijnen der hellen/ ende datmen
toeneme in een geduerich mishagen over ons selven/ ende over onse voorleden leven/ om der sonden wille/
ende datmen wt gront des herten voorneme eene verbeteringhe des levens/ ende eene ghelijckformicheyt
met Christo in alle goede ampten die den mensche aengaen: ten anderen datmen in het lijden Christi als in
eenen spiegel aenschouwe/ ende in het aenschouwen arbeyde/ om te begrijpen de langde/ de breede/ de
hoochte/ ende de diepte van de liefde des Vaders/ die sijnen eyghenen welbeminden sone ghegheven heeft
tot der doot/ ende de goetheyt des soons/ die sijnen vyant liever ghehadt heeft dan hemselven/ op dat onse
herten mogen gewortelt ende ghegrondet werden in de selve liefde/ ende dat sy meer mogen ontsteken
werden om God weder te beminnen.
Om dan te voorderen dese rechte maniere van Christum den gecruysten te kennen/ so hebbe ick dese weynighe regulen willen schrijven. Leestse als het u ghebeuren mach/ ende draecht sorghe om die int werck te
stellen: andersins zijt ghy maer een vyant des cruyces Christi/ al belijdt ghy sijnen naem noch so veel.

Het werk zelf zet in met de stelling dat de kennis van Christus de Gekruisigde het
voortreffelijkste onderdeel van de christelijke wijsheid is. Vervolgens worden twee
vragen hieromtrent behandeld: op welke wijze en als hoedanig men Christus behoort
te kennen.
Als antwoord op de eerste vraag geeft Perkins dat men Christus niet met een algemene, maar met een levendige en krachtige kennis moet kennen. Hiervoor zijn drie dingen noodzakelijk: 1. de kennis van Hem zoals Hij in de evangeliën wordt geopenbaard
en in de bediening van het Woord en van de sacramenten wordt aangeboden; 2. de
persoonlijke toeëigening van deze kennis; 3. al de genegenheden van het hart op
Christus richten.
Christus behoort te worden gekend als de Verlosser, Die de weldaden van Zijn verdienste, kracht en voorbeeld aan Zijn kerk schenkt.
Zijn verdienste houdt 's mensen verzoening met God in, welke twee onderdelen kent:
de vergeving der zonden en het eeuwige leven. Uit de verzoening vloeien vier weldaden voort: 1. de vrede Gods; 2. het herkrijgen van het recht op alle tijdelijke zegeningen; 3. de verdrukkingen zijn geen straffen meer, maar middelen ter kastijding of
beproeving; 4. de dood is geen dood meer, maar een rust of slaap.
Christus' kracht is Zijn goddelijke macht waardoor Hij de Zijnen van dood levend
maakt.
Christus' voorbeeld is uniek, in die zin dat het niet slechts aanwijst wat men schuldig
is te doen, maar dat het ook een hulpmiddel vormt tegen de gebreken en een beweegreden is tot goede werken. Zo is de betrachting van Zijn lijden een uitstekend middel
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om het hart op te wekken tot een goddelijke droefheid over de zonde, om de bekering
voort te brengen en om eigen ellenden te verzachten.
r
Uit de kennis van Christus rijst een drievoudige kennis: die van God, die van de naaste
en die van zichzelf.
In de gehele wereld zijn er slechts weinigen die Christus kennen gelijk zij Hem behoren te kennen. De Turken beschouwen Hem als een profeet, en niet meer dan dat. De
Joden schimpen op Hem. De rooms-katholieken kennen Hem niet recht. Ook de protestanten horen in dit rijtje thuis,want zij erkennen voor het merendeel Hem wel met
hun lippen als huiLZaligmaker, maar met hun leven geven zij er blijk van de kracht van
Zijn dood in het kruisigen van hun oude mens niet te kennen.
In Christus is Gods heerlijkheid groter dan in de schepping. In de laatste blijkt Zijn
wijsheid, macht en goedheid; in de Eerste Zijn rechtvaardigheid en barmhartigheid.
Tenslotte spoort de schrijver opnieuw aan tot het aanschouwen van Christus als Voorbeeld, waartoe men de historie van Zijn lijden, sterven en begrafenis in alle onderdelen moet overdenken en zich moet toeëigenen.
30.3. Verwerking
Dit traktaatje heeft een homiletische inslag. Dit blijkt uit bepaalde ik-uitspraken 1 ,
maar evenzeer uit de gij-vorm2, die zelfs het laatste gedeelte van het geschriftje geheel
bepaalt 3 . De wisseling van traktaat- en preekvorm en het tweemaal voorkomen van
een alleenspraak 4 verlevendigen 30. Regelmatig komen er Bijbelteksten voor. Beeldspraak treft men sporadisch aan, terwijl er zegge en schrijve één verwijzing naar Calvijns Galaten-uitleg is te vinden 5 .
De voor 30 in aanmerking komende categorie is A.
31.1. W. Perkins, A treatise tending vnto a declaration wether a man be in the estate
of damnation or in the estate of grace
Het hier bedoelde geschriftje, Consolations for the trovbled consciences of repentant
sinners, kwam als onderdeel van het genoemde werk omstreeks 1590 uit. Er bestaan
negentien Engelse edities, terwijl het geschrift ook is opgenomen in A garden of spirituall flowers , waarvan achttien uitgaven bekend zijn6. Reeds in 1599 werd het werkje
in het Nederlands overgezet. Het kwam in deze taal tienmaal uit 7 . In 1608 verscheen
de Duitse vertaling, gevolgd door twee herdrukken, terwijl er ook diverse Latijnse
edities in Opera Theologica het licht zagen.

1. 6, 9,10,14.
2. 6-8,23-24
3. 30-39.
4. 23,35-36.
5. 29.
6. Z v. de niet-Ned. eds.: STC, 19646-19651,19653a, 19676.5,19752-19756, 21204.5-21213; Breward, 629, 631.
7. 31a-e, FATY, 1496-1500.
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31.2. Vertroostinghe voor beroerde conscientien van boetveerdighe Sondaren
Dit werkje is gesteld in de vorm van een dialoog tussen een boetvaardig zondaar en
een predikant.
De zondaar, die verder christen wordt genoemd, klaagt aan de predikant zijn nood,
namelijk dat zijn hart sinds zijn wedergeboorte steeds is beroerd, omdat de satan hem
niet met rust laat en twijfel in zijn hart zaait. Hij heeft aanvechtingen aangaande zijn
geloof in Christus en betreffende zijn boetvaardigheid wegens zijn zonden.
Als eerste oorzaak van zijn twijfel aangaande zijn geloof noemt christen zijn vrees dat
hij door zijn ongeloof zich geheel van de gunst Gods zal vervreemden. De predikant
stelt hiertegenover dat het ware geloof in de gelovige met twijfel gepaard gaat en dat
het feit dat iemand geen behagen in de twijfel schept, juist een bewijs ervoor is dat hij
in de staat der genade verkeert. Drie dingen moet christen overdenken en opvolgen
om zijn twijfelingen te boven te komen": 1. God gebiedt dat men gelooft in Jezus Christus; 2. de beloften van de zaligheid zijn algemeen en sluiten niemand uit; 3. twijfel en
wanhoop zijn vreselijke zonden.
De tweede oorzaak van christens twijfel aan zijn geloof is dat hij de zekerheid van de
vergeving der zonden niet gevoelt. Het antwoord van de predikant is dat er geloof kan
zijn zonder gevoel. Begeert christen de zekerheid te gevoelen, dan zal dat ook gebeuren. Hij moet dan wel van de middelen gebruik blijven maken.
Als derde oorzaak van zijn twijfel noemt christen dat zijn gebed onverhoord blijft. De
predikant wijst erop dat God vaak anders verhoort dan de mens wil.
De vierde oorzaak van de twijfel is hierin gelegen dat christen geen goede vruchten
voortbrengt. De predikant troost hem door hem te verzekeren dat het geloof een zomertijd, maar eveneens een wintertijd kent, waarin geen vruchten worden voortgebracht.
De tweede aanvechting waaronder christen leeft, is dat zijn boetvaardigheid niet echt
is geweest en dat zijn belijdenis daarom geveinsd is. Als eerste oorzaak van deze vrees
noemt christen zijn zonden. Omdat zijn zonden hém mishagen, is hij volgens zijn gesprekspartner toch een kind van God. De tweede oorzaak is dat hij zich vaak een dood
blok gevoelt, ontdaan van alle genade en weerspannig om goede werken te doen. Een
christen, ook al heeft hij geen gevoel van zijn geloof meer over, is toch een gelovige,
zo troost de predikant.
De dialoog eindigt met een gebed van Bradford tegen aanvechtingen.
31.3. Verwerking
Dit werk is te beschouwen als een op schrift gezet pastoraal gesprek. Het maakt een
levendige indruk, waaraan ook de beeldspraak en de vergelijkingen meewerken. Behalve het gebed van Bradford komt een citaat van hem en van Ambrosius voor 1 .
De categorie van dit werkje is A.

1.

Resp. 4 en 18.
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32.1. W. Perkins, A direction for the gouernment of the tongue
Dit traktaat uit 1593 kwam twintig keer in het Engels uit 1 . Voor het eerst werd het in
1600 in het Nederlands vertaald, welke overzetting zeven edities kent 2 . Hierna kwam
de Latijnse vertaling, die tweemaal afzonderlijk en meermalen als onderdeel van Opera Theologica verscheen. In 1616 zagen zowel het Duitse als het Hongaarse translaat
het licht, waarvan de eerste een herdruk beleefde.
32.2. Eene Onderwijsinghe voordraghende hoe men de Tonge behoort te regeeren na
den Woorde Gods
Blijkens de voorrede is dit werk gericht tegen volkszonden als:
sweeren/ Godslasteren/vloecken/ schelden/ achterclappen/ faemrooven/ kijven/ krackeelen/ twisten/ boerten/ ghecken/ vleyen/ liegen/ veynsen/ ydelen ende onnutten clap.

De eigenlijke inhoud is onderverdeeld in twaalf hoofdstukken.
Het eerste hoofdstuk bevat algemene regels om de tong te regeren. Daarvoor zijn
vereist een rein hart en verstand van de tale Kanaans. De auteur geeft aan op welke
wijze men zijn hart kan reinigen en rein houden. De tale Kanaans definieert hij als
volgt:
De sprake Canaans, is/waer door een mensche begaeft met den Geest der aenneminghe tot kinderen/ ongeveynsdelijc den naem Gods aenroept in Christo/ ende also volgens dien met God/ om so te seggen/ gemeensaemlijck coutet ende spreect A

De praatstof is het onderwerp van hoofdstuk twee. De regering van de tong houdt
zowel een heilig spreken als een heilig zwijgen in. Het heilig spreken valt uiteen in de
stof waarover en de manier waarop wordt gesproken. De stof betreft God, de naaste
of zichzelf. Wat het eerste aangaat, waarschuwt Perkins voor het veel voorkomend
stopwoordelijk gebruik van de namen Gods. Als het zijn naaste betreft, mag men een
zaak, als het iets goeds is, te allen tijde uitspreken, maar als het iets slechts is, niet,
tenzij men zich in zijn consciëntie daartoe door God geroepen voelt. Heeft men het
over zichzelf, dan behoort men dit noch in prijzende, noch in afkeurende zin te doen.
De capita drie tot en met negen handelen over de wijze waarop dient te worden gesproken: wat er moet worden gedaan voordat men spreekt, terwijl men spreekt en
nadat men heeft gesproken.
Volgens hoofdstuk drie bezinne men zich eer men begint te spreken. Hoofdstuk vier
leert dat men bij het spreken de genadegaven heeft te vertonen van wijsheid, waarheid, eerbied, matigheid, zachtmoedigheid, soberheid in oordeel, genoeglijkheid, getrouwheid en zorg voor eens anders goede naam. Wijsheid kunnen alleen de godzaligen en godvrezenden voortbrengen. Er volgt een excurs over de kenmerken van de
godvrezende.
In het vijfde hoofdstuk gaat het over de waarheid en de eerbied. Ook al zou een leugen
tot bestwil van de naaste of van het land strekken, dan moet men nochtans de waarheid
spreken of anders zwijgen.
In het spreken moet eerbied jegens God en de naaste liggen opgesloten. De eerste laat
1.
2.
3.

Z.v. de niet-Ned. eds.: STC, 19646-19651,19653a, 19688-19695; Breward, 617-618,631; Benzing[I], 600; [II],
1105-1106.
32a-d, FATY, 1510-1512.
8.
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geen Godslastering toe, noch veelvuldig zweren, noch meineed, noch scherts die aan
de Heilige Schrift is ontleend, noch bezwering, noch verwensingen, noch vervloekingen. Bij de behandeling van de eerbied jegens de naaaste bespreekt de auteur onder
andere het geven van namen aan kinderen. Tevens laakt hij met een beroep op 1 Korinthe 1:12-13 de gewoonte dat evangeliebelijders worden genoemd naar beroemde
kerkleiders. Aanduidingen als "calvinisten" en "lutheranen" zijn voor Perkins uit den
boze.
In caput zes worden de matigheid en de zachtmoedigheid behandeld. De matigheid
komt hierin openbaar dat men zichzelf niet grootmaakt en dat men passende taal
gebruikt. Onder de zachtmoedigheid wordt het groeten, het antwoorden en het bestraffen besproken.
Het zevende hoofdstuk brengt de soberheid in oordeel, de beleefdheid, de getrouwheid en de zorg voor eens anders goede naam ter sprake. De soberheid is strijdig met
kwaaddenken en vleien. De genoeglijkheid bestaat uit liefelijkheid en vrolijkheid.
Perkins weidt hier uit over het al dan niet geoorloofd zijn van vrolijkheid, grappen en
lachen. De getrouwheid impliceert het nakomen van elke belofte. De zorg voor eens
anders goede naam is niet te verenigen met achterklap in welke vorm dan ook.
Volgens hoofdstuk acht spreke men met bevestiging van de waarheid. Deze kan bestaan in een louter "ja" of "neen", in een sterke bevestiging zoals "waarlijk" of "zonder twijfel", en in een eed. Deze laatste mag echter pas in allerlaatste instantie worden
gebruikt.
In het negende hoofdstuk wordt aangegeven dat men, nadat men heeft gesproken,
daaraan niets of weinig moet toevoegen. Zodoende vermijdt men getwist en gekijf.
Hoofdstuk tien besteedt Perkins aan het schrijven. Alles wat over het spreken is gezegd, geldt ook voor het schrijven. Erotische lectuur en dergelijke veroordeelt hij ten
scherpste. Evenzo spreekt hij zijn afkeuring uit over die studenten die in hun moedertaal niet willen zweren, maar dit in het Latijn wel doen, en die, tegen hun theologische
opvatting in, in het Latijn vaak vele goden erkennen en zelfs aanroepen.
Het elfde caput handelt over het zwijgen. Die zaken moeten worden verzwegen, die
Gods eer en het welzijn van de naaste in de weg staan, die geheim moeten blijven, die
de zwakheden en de zonden van de naaste openbaren, die onbetamelijk en onbekend
zijn, die iemand niet aangaan en die iemands begrip te boven gaan.
Het laatste hoofdstuk bevat een hernieuwde vermaning de tong te regeren, onder
opgave van vijf beweegredenen.
32.3. Verwerking
Dit geschrift is heel duidelijk een verhandeling. Logisch en systematisch wordt het
onderwerp afgehandeld. Er komen enige vergelijkingen voor. Veelvuldiger worden
citaten aangetroffen; meest van patres en ook één van Luther. Twee keer duikt het
schema vraag - antwoord op 1 . Het slothoofdstuk boeit door de aaneenschakeling van
- sterke - verhalen uit de kerk- en de algemene geschiedenis.
Dit nummer behoort tot categorie A.

1. 21-22,46.
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33.1. W. Perkins, Foure godly treatises
Onder deze titel verschenen in 1587 de twee hier bedoelde geschriftjes: The conflicts
of Sathan with the christian en The right applying of Gods word to the conscience . Zij
maken voorts deel uit van A treatise tending vnto a declaration whether a man be in the
estate of damnation or in the estate ofgrace.
Van het eerste hier bedoelde werkje zijn in het totaal negentien uitgaven in het Engels
bekend1. De Nederlandse vertaling hiervan, daterend van 1601, kwam tot zeven edities2; de Duitse overzetting uit 1610 kent drie drukken; het Latijnse translaat komt
voor in de uitgaven van Opera Theologica.
Het tweede bedoelde traktaatje telt eveneens negentien Engelse edities. De Nederlandse vertaling kwam in 1601 uit en werd negenmaal gedrukt3. De Duitse vertaling
zag in 1610 het licht, terwijl er voorts de gebruikelijke Latijnse edities zijn4.
33.2. De Aenvechtingen des Satans
De Aenvechtingen des Satans wordt gevormd door drie samenspraken, waaraan tien
artikelen zijn toegevoegd die aangeven hoe men het Woord Gods op de juiste wijze op
zichzelf toepast.
De eerste dialoog gaat tussen satan en christen. Satan zegt tegen christen dat hij een
verworpene is, die door God zal worden verdoemd. Hij wijst hem op zijn verdorvenheid en zonden, op Gods rechtvaardigheid en op christens zware verdrukkingen.
Christen brengt hiertegenin dat hij geen verworpene is en dat God hem niet zal verdoemen, omdat Zijn genade groter is dan al zijn zonden. Zijn verdrukkingen zijn juist
getuigenissen van zijn zaligheid. Hij weet zich in Christus gerechtvaardigd en ook
geheiligd.
De tweede samenspraak gaat tussen satan en de zwakke christen5. Satan spreekt
christen erop aan dat hij geen geloof heeft. Volgens christen is één druppel van Gods
genade genoeg. Als satan christen dan voorhoudt dat deze genade des Heiligen
Geestes noch enige tekenen des geloofs in zich gevoelt, repliceert christen dat hij
tegen alle hoop zal hopen, geloven en vertrouwen.
Nu volgen de tien artikelen6. Ieder christen heeft twee tegenstrijdige naturen: vlees en
geest. Het Woord heeft ook twee delen: wet en evangelie. Door de wet op zichzelf toe
te passen temt men zijn vlees. Hierbij bedenke men onder andere de grootheid en het
oneindig aantal van zijn zonden. Indien het mogelijk is, make men hiervan een lijst en
zette men die voor zich. Wie door de wet is verslagen, loopt tot het evangelie. Door
dit met inbegrip van de beloften daarvan zichzelf toe te eigenen, wordt men genezen
en sterkt men de geest.
De meeste mensen, zo klaagt Perkins, zijn zorgeloos en koud omdat zij het Woord wel
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Z.v. de niet-Ned. eds.: STC, 19646-19651,19653a, 19721.3,19752-19756; Breward, 628, 631; Bcnzingfl], 597,
604.
33a-d; FATY, 1455-1456; Amst. 1653.
33a-d, 52-TV; FATY, 1487-1490.
Breward, 628,631.
Dit geldt alleen voor de eerste druk; de latere uitgaven hebben de tweede en derde dialoog verwisseld.
Alleen in de eerste druk staan ze op deze plaats. In de overige eds. zijn ze achter de derde dialoog geplaatst.
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horen prediken, maar het niet op zichzelf toepassen. De christenen zijn over het algemeen halleluja-christenen, die alleen van het evangelie willen weten. De schrijver
heeft er weet van dat ook het omgekeerde voorkomt. Een derde soort past geen van
tweeën toe, maar houdt zich uitsluitend bezig met het gevoelen van deze of gene kerkleider. In dit verband noemt de auteur de lutheranen en speciaal met het oog op Engeland de separatisten.
De derde dialoog gaat tussen satan en de sterke christen. Satan probeert christen op
allerlei manieren van diens heilszekerheid af te brengen, wat echter niet gelukt. Als
de eerstgenoemde tot christen zegt dat hij zich de zekerheid maar inbeeldt, wijst deze
erop dat God door Zijn goedheid zulke tekenen van geloof in hem heeft voortgebracht
dat hij zich niet kan bedriegen. Op satans tegenwerping dat, als dit waar was, christen
nooit meer zou zondigen, antwoordt deze dat hij dit zal blijven doen zolang hij leeft,
echter niet met volledige instemming, en inwilliging. Zijn houvast en troost hierbij is
dat de volmaaktheid van Christus hem door zijn geloof wordt toegerekend.
33.3. Verwerking
Het genre van de - korte - dialoog spreekt voor zichzelf.
Men zou verwachten dat de tien artikelen voor wat de stijl betreft het tegengestelde
van de tweespraken te zien geven. Toch is dit niet zo. In de artikelen drie tot en met
zes komt de gij-vorm sterk naar voren.
De artikelen zeven tot en met tien worden gekenmerkt door een kritische opstelling
ten opzichte van de christenen in het algemeen. Het laatste artikel gaat speciaal in
tegen de lutheranen en de brownisten.
Zonder twijfel hoort 33 in categorie A thuis.
34.1. W. Perkins, The true gaine
Dit geschrift verscheen acht keer in Perkins' moedertaal, voor het eerst in 1601 1 . In
dat zelfde jaar werd het werk in het Nederlands vertaald, in welke taal het vijfmaal
uitkwam 2 , terwijl het in het Latijn ook enkele edities kent als onderdeel van Opera
Theologica.
34.2. Het ware gewin
Het ware gewin bestaat in een breedvoerige bewerking van Filippensen 3:7-11. Na wat
inleidende exegetische opmerkingen begint Perkins met de behandeling van vers 7.
Drie zaken waren Paulus' gewin: zijn uiterlijke voorrechten, zijn deugden als gerechtigheid en ijver, en zijn naar de wet onberispelijke werken. Uit dit vers worden verscheidene leringen getrokken die voornamelijk zijn bedoeld als weerlegging van de
roomse leer inzake de verdienstelijkheid van de goede werken, de eigen gerechtigheid
en 's mensen voorbereiding op de rechtvaardigmaking.
Gaat vers 7 over Paulus' schade vóór zijn bekering, vers 8 handelt over zijn schade na
1.
2.
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zijn bekering. Alle zaken, derhalve ook de christelijke deugden en goede werken, zijn
schade te achten ten aanzien van de rechtvaardigmaking. Nadat Perkins vier tegenwerpingen hiertegen heeft weerlegd, maakt hij deze gevolgtrekkingen: 1. zelfs de allerheiligste werken van heilige mensen kunnen hen niet rechtvaardigen; 2. men wordt
zalig en gerechtvaardigd louter en alleen door het geloof; 3. het alle zaken schade
achten is de grond van de ware ootmoed. Dat de goede werken geen verdiensten vormen, wordt nog ondersteund door vijf bewijsredenen en door citaten van kerkvaders.
Tegenover de schade staat het gewin, geheel bestaande in Christus.
In dit leven is Christus gewin, omdat men door en in Hem verkrijgt: de vergeving van
zonden, de toerekening Zijner gerechtigheid, de aanneming tot kinderen, de dienst
der engelen, de verandering van alle ellenden en vloeken in zegeningen, de dood der
oorspronkelijke zonde, het geestelijk leven, Zijn voorbede, de tegenwoordigheid
Zijns Geestes en de volharding.
Bij het sterven is Hij gewin omdat Hij de prikkel van de dood heeft weggenomen.
Na de dood is Hij gewin in de opstanding ten eeuwigen leven, in het voorrecht om de
wereld te mogen veroordelen en in de eeuwige vergelding.
Christus is het gewin naar Zijn beide naturen. Toch is er in dezen verschil tussen de
beide naturen. De godheid van Christus betoont kracht aan Diens mensheid, waardoor die zaken die in Zijn mensheid zijn gedaan en geleden, geschikt en genoegzaam
zijn om de toorn Gods te verzoenen en het eeuwige leven te verdienen.
In de staat der vernedering heeft Christus het gewin bewerkt. In de staat der verhoging
doet Hij het Zijn gelovigen deelachtig zijn.
Er is in de tekst sprake van een opklimming. Eerst zag Paulus dat de kennis van Christus een uitnemende zaak is, vervolgens begeert hij Hem te gewinnen en tenslotte begeert hij in Hem te worden gevonden.
De uitnemendheid van de kennis van Christus blijkt eensdeels uit de inhoud van de
kennis, waaronder de leer van het evangelie wordt verstaan, anderzijds uit de twee
vruchten van die kennis: God- en zelfkennis. De uitnemendheid van de kennis van
Christus eist van de mens dat hij deze leert, naleeft en hoger acht dan wat ter wereld
ook.
Er staat met nadruk: mijn Heere. Tot de rechte kennis behoort de persoonlijke toeëigening.
De tweede fase van de opklimming is dat Paulus begeert Christus te gewinnen. Dit
vindt plaats wanneer Hij door de gelovige persoonlijk wordt toegeëigend en wanneer
deze zijn vertrouwen volledig op Hem stelt.
De laatste fase is Paulus' begeerte om in Christus te worden gevonden. Dit houdt in:
de inlijving in en de vereniging met Christus en het door God op de dag des oordeels
worden aangezien als een lid van Christus.
In vers 9 en vervolg werkt Paulus het gewin nader uit: Christus' rechtvaardigheid, de
innerlijke gemeenschap met Hem en de opstanding van het lichaam tot de eeuwige
heerlijkheid.
De gerechtigheid van de wet staat tegenover die van het evangelie. Hier heeft het
betoog een antiroomse strekking.
Het geloof als bijzondere gave Gods is het middel waardoor men zich de gehoorzaam-
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heid van Christus als de zijne kan toeëigenen. Als grond voor dit toeëigenend geloof
noemt de auteur het gebod Gods dat men zal geloven dat Christus en Zijn weldaden
de zijne zijn, en de bijzondere wijze waarop God aan de mens de belofte voorstelt. Hij
bevestigt die namelijk met een eed. Hij schenkt de Geest der aanneming tot kinderen,
terwijl de beide sacramenten goddelijke zegels der belofte zijn. Men strijde tegen
ongeloof. God neemt de wil om te geloven aan als het geloof zelf.
Er is sprake van een vals geloof wanneer men geen verandering van leven vertoont en
wanneer men de bediening van Woord en sacramenten veracht.
Het geloof functioneert bij de rechtvaardiging als werktuig. De rechtvaardigmaking
zelf bestaat volledig in de toerekening van Christus* gerechtigheid.
De gemeenschap met Christus is in zijn algemeenheid de kennis van Christus, welke
tweeledig is: kennis des geloofs en kennis der bevinding. De laatste wordt in vers 10
bedoeld.
Paulus begeert in het bijzonder gemeenschap met Christus in Zijn opstanding en in
Zijn lijden en dood. Nadat is betoogd waarin de kracht van de opstanding van Christus
bestaat, wordt beklemtoond dat deze kracht niet slechts gave, maar ook opgave is. De
gelovige moet met Christus opstaan uit zijn zonde en in nieuwheid des levens wandelen. Het luistert zelfs zo nauw dat iemands rechtvaardiging uit zijn heiliging moet
blijken.
De gemeenschap met Christus' lijden en sterven is inwendig het doden van het vlees
en uitwendig het ondergaan van menigerlei verdrukking. Het laatste wordt in de tekst
bedoeld. De ogen van het geloof beschouwen de verdrukkingen als weldaden Gods,
aangezien zij middelen zijn om gelijkvormig aan Christus te maken.
Het derde onderdeel van het gewin is de wederopstanding of het eeuwige leven. Vier
zaken ontvangen aandacht. Allereerst de eeuwige heerlijkheid. Er wordt aangegeven
welke zaken er dan niet meer zullen zijn en wat men dan wel zal genieten en zal doen.
Het tweede is dat het moeilijk is het eeuwige leven te gewinnen. Dit houdt een gestadige worsteling in. Het derde is Paulus' begeerte naar het eeuwige leven, het vierde is
diens moed: hij vreest de dood niet.
34.3. Verwerking
De aan dit werk ten grondslag liggende Bijbeltekst is het uitgangspunt van voornamelijk leerstellige beschouwingen. Hierbij speelt de controverse met Rome een rol. De
herhaaldelijk voorkomende citaten van vooral kerkvaders dienen met name om het
gelijk van de protestantse visie aan te geven. Na de lerende gedeelten komen steeds
toepassingen.
Voor wat de stijl betreft, kan worden opgemerkt dat er steeds vragen en tegenwerpingen met antwoorden zijn te vinden.
Het piëtistisch gehalte van 34 is dusdanig dat dit werk een plaats in categorie C ontvangt.
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35.1. W. Perkins, A treatise tending vnto a declaration wether a man be in the estate
of damnation or in the estate of grace
Als onderdeel van het genoemde werk verscheen omstreeks 1590 het hier bedoelde
geschrift: The estate ofa christian man in this life. Dit rolde achttienmaal in het Engels
van de pers 1 . De Nederlandse vertaling uit 1601 zag vijf keer het licht 2 . De Latijnse
overzetting komt voor in de edities van Opera Theologica en verscheen één keer afzonderlijk: Oppenheim 1615.
35.2. De standt eens Christen mensches in desen leven
Dit werk wordt gevormd door 62 artikelen die ten doel hebben aan te tonen
hoe verre de uytvercorenen den verworpenen inde Christenheyt te boven gaen/ ende dat in vele graden.

Een definitie van de uitverkorenen is het startpunt. De verkiezing realiseert zich in de
roeping, die afzondering van de boze wereld tot gevolg heeft. Deze afzondering vindt
plaats wanneer God door Zijn Heilige Geest mensen begiftigt met het ware, zaligmakende geloof. Er volgt een omschrijving van het geloof met een nadere uitwerking,
waarbij de wijze waarop het geloof door God in de mens tot stand wordt gebracht,
zeer uitvoerig wordt getekend.
In het geloof zijn trappen te onderscheiden. De laagste trap is die waarop men de
zekerheid van de vergeving niet gevoelt, maar er wel naar verlangt en erom bidt. De
hoogste trap bestaat in de volle zekerheid, waartoe men geraakt na veel bevindingen
van Gods liefde in Christus. Het geloof werpt als vruchten af: rechtvaardigmaking,
aanneming tot kinderen en heiligmaking. Uitvoerig worden deze met de daaruit voortvloeiende weldaden onder de loupe genomen.
De heiligmaking ( = het doden van het vlees en de levendmaking van de geest) heeft
betrekking op verstand, memorie, wil, genegenheden en lichaam.
Uit de heiligmaking komt de boetvaardigheid voort. Deze is enerzijds een voornemen
des harten om nooit meer te zondigen en anderzijds de praktische uitvoering van dit
besluit. De godzalige zondigt dan ook op een andere wijze dan de goddeloze, namelijk
niet met volkomen inwilliging.
De goede werken zijn de vruchten van de bekering. Tot de bijzondere goede werken
rekent Perkins het zaligmakend gehoor van het Woord, het ontvangen van de sacramenten, de bijstand van de arme broeders in Christus, het ware gebed en het naarstig
en oprecht uitoefenen van zijn beroep.
Nu worden zes mogelijke aanvechtingen besproken: 1. de verzoeking tot zonde; 2. de
ongerustheid omdat men niet in die mate als men begeert, gemeenschap met Christus
kan hebben; 3. geen gevoel van Christus; 4. de zorgeloosheid van hart; 5. in grote
zonde vallen; 6. uitwendige verdrukkingen. Op analytische wijze wordt bij iedere aanvechting het geestelijk proces dat zich in en aan de gelovige voltrekt, weergegeven.
Door de aanvechtingen kan de gelovige wel uit zijn voorgaande toestand vallen, maar
nooit geheel van Christus worden gescheiden.
Het geschrift wordt besloten met een veertien bladzijden tellende vermaning met

1.
2.
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inbegrip van de verscheidene beweegredenen, gericht aan alle mensen, maar in het
bijzonder aan de wereldsgezinde en slappe belijders van het evangelie om zichzelf te
verzaken en alle middelen aan te wenden ten einde ware christenen te worden.
35.3. Verwerking
Dit werk is descriptief van aard. Alleen op het eind, en wel in het laatste artikel, komt
een bewogen, pastoraal gedeelte voor, gericht tot de wereldsgezinde belijders.
Dit nummer past in categorie A.
36.1. W. Perkins, How to live, and that well
Dit traktaat uit 1601 werd veertienmaal in het Engels uitgegeven1. In 1602 in het Nederlands vertaald, kwam het werk vijf keer in deze taal uit2. Met ingang van 1603
verscheen het Latijnse translaat eerst tweemaal afzonderlijk en daarna verscheidene
keren als onderdeel van Opera TJieologica. In 1610 kwam de Duitse vertaling uit, die
twee herdrukken beleefde. In 1637 zag de Hongaarse overzetting het licht, gevolgd
door een herdruk.
36.2. Hoemen Leven sal/ ende dat Wel
In de voorrede stelt de auteur dat iemand vóór de dood door het geloof in Christus
moet leven, wil hij na de dood door het geloof zalig worden. Hierover handelt dit
werk, dat als uitgangspunt Habakuk 2:4 heeft: De rechtvaardige zal door zijn geloof
leven.
Na een korte uitleg van de tekst wordt aangegeven op welke wijze een mens door het
geloof zal leven. Hiertoe is nodig dat het geloof eerst goed wordt ontvangen - onder
andere het Woord kennen en God op Zijn Woord vertrouwen - en dat het vervolgens
regeert in het hart door te doen letten op de roeping Gods en te bevestigen in de
gehoorzaamheid aan Hem.
Het geloof leidt zowel het geestelijk als het tijdelijk leven. Het geestelijk leven wordt
onderscheiden in: 1. de verzoening met God, waarbij aan de wijze waarop die door het
geloof wordt ontvangen en aan de verzekering ervan aandacht wordt geschonken; 2.
de vrede van de consciëntie; 3. de blijdschap des Heiligen Geestes; 4. de nieuwheid
des levens met als onderdelen: ware wijsheid, goede genegenheden en goede werken.
Het geestelijk leven komt het meest openbaar in het verdragen van verdrukkingen en
aanvechtingen. Dan immers heerst het geloof door te doen vertrouwen op Gods beloften, door de beloften te doen geloven ook al wordt het tegendeel gevoeld en door te
verzekeren van Gods tegenwoordigheid.
Het geloof speelt in het tijdelijk leven een beslissende rol bij de keuze en de uitoefening van het beroep, terwijl het de daaraan vastzittende ellendigheden doet dragen.
Op de betekenis van de tekst volgt nu het gebruik ervan. De tekst leert dat de recht1.
2.
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vaardigmaking door het geloof zonder de werken plaatsvindt en tevens geeft zij de
verbetering van leven aan. Hiertoe zijn vereist: onderzoek en verandering.
Het onderzoek leert dat men in het algemeen door ongeloof de inhoud van de tekst
verwerpt, waardoor de volgende zonden ontstaan: goddeloosheid, ketterij, afval, geveinsdheid, vleselijke zorgeloosheid, moedwillige onwetendheid en wereldzin. In de
tweede plaats wijst het onderzoek uit dat men verkeerde normen aanlegt, zoals het
licht van de natuurlijke rede, uitwendige zinnen, vals geloof en lusten.
Tot de nodige verandering behoren successievelijk: het klagen over zijn ongeloof, het
ernaar staan om te worden verzekerd van de waarheid van het Woord, het onderzoeken wat de voornaamste inhoud en het belangrijkste doel van de Heilige Schrift is
en tenslotte het heersen van het geloof in het hart.
De tekst geeft voorts aan dat men moet komen tot en toenemen in de kennis van het
Woord, dat het geloof in de beloften houvast in de verdrukkingen geeft, dat ieder
persoonlijk geloof moet hebben - waarbij de kwestie van jonge kinderen wordt behandeld -, dat geloof en de gerechtigheid van een goede consciëntie samen moeten gaan.
Het werk sluit af met hetzelfde thema dat in de voorrede naar voren komt.
36.3. Verwerking
Dit geschrift is een mengvorm van een traktaat en een op schrift gestelde prediking1,
waarbij het betoog het wint van de prediking. Nadat reeds eerder een kleine antiroomse passage voorkwam2, mondt het werk uit in een slot waarin rooms-katholieke inzichten worden bestreden. Alleen hier komen enige citaten voor.
De piëtistische klasse van 36 is categorie A.
37.1.1. W. Perkins, An exposition of the symbole or creed of the apostles
II. Zie onder 42.1.
III. W. Perkins, An exposition of the Lords prayer
Het eerste geschrift, uit 1595, zag veertienmaal in het Engels het licht3. In 1603 werd
dit zowel in het Nederlands vertaald, met vijf edities4, als in het Duits, in welke taal
het ook verscheidene uitgaven kent, terwijl voorts Latijnse edities zowel in Catechesis
als in Opera Theologica worden aangetroffen.
Het derde traktaat liet Perkins in 1592 het licht zien, nadat het eerst zonder zijn medeweten was verschenen. Van de geautoriseerde uitgave zijn veertien drukken bekend5.
De Nederlandse vertaling verscheen in 1603. Deze kent vijf drukken, terwijl een klein
onderdeel hiervan, Ghebeden Pauli, twee keer meer werd gedrukt6. In 1604 kwam de
Duitse vertaling uit, die verscheidene uitgaven beleefde, terwijl er in 1677 nog een
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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druk in het Wels verscheen. De Latijnse uitgaven zijn te vinden in zowel Catechesis als
in Opera Theologica.
37.2.1.

Eene Grondige ende clare uytlegginghe over de t'waelf Articulen des Christelijcken Geloofs

Onder verwijzing naar het gebruik van de oudste kerk zet het eigenlijke werk in met
de stelling dat, ook al is het preken over de Geloofsbelijdenis met een Bijbeltekst als
uitgangspunt prijzenswaardig, een predikant de vrijheid heeft het ook te doen zonder
een Bijbeltekst te volgen. Nadat is besproken dat de Geloofsbelijdenis niet door de
apostelen zelf is geschreven en wat een geloofsbelijdenis is, worden de natuur, de
eigenschappen en de soorten van het geloof uitgebreid onder de loupe genomen, alsmede de wijze waarop het geloof trapsgewijze in de mens wordt teweeggebracht.
Dan volgt de behandeling van de artikelen, die bestaat in het aangeven van de betekenis ervan, van de plichten die eruit zijn te leren en van de vertroostingen die eruit
voortkomen. Perkins vat zijn taak zeer breed en ruim op. Behalve dat hij de woorden
en de tekst van de Geloofsbelijdenis op genoemde wijze behandelt, betrekt hij in zijn
betoog alle andere onderwerpen die met een artikel in verband zijn te brengen. Zo
bespreekt hij naar aanleiding van Schepper des hemels en der aarde successievelijk:
Gods raad, de schepping in zeven dagen, de hemel, de aarde, de engelen, de mensen,
de voorzienigheid Gods, de zondeval van Adam, de erfzonde en het verbond der genade. De woorden geleden onder Pontius Pilatus geven aanleiding tot de behandeling
van: Christus' lijden, onder wie Hij heeft geleden, het vangen van Christus met alle
gebeurtenissen daaromheen, het beschuldigen van Christus met alle details en Diens
veroordeling in alle facetten. Bij de opstanding worden alle verschijningen besproken.
De behandeling van het artikel over de kerk zet in met een zeer extensief gedeelte over
de voorverordinering, de verkiezing en de verwerping. De tekst van de Geloofsbelijdenis functioneert derhalve als springplank voor de behandeling van vrijwel de gehele
dogmatiek en van de meest essentiële stukken der heilsgeschiedenis.
De uitleggende gedeelten zijn öf dogmatisch öf bijbelhistorisch van aard. De gedeelten die de plichten aanwijzen, zijn gericht op het innerlijk geloofsleven en op de uiterlijke geloofshandel en -wandel. Hierin komen veel passages voor waarin de gebreken
van de tijd, van de Kerk en van de belijders worden gesignaleerd en bestreden. De
vertroostende stukken hebben vanzelf de inwendige geestelijke mens op het oog.
III. Eene Uutlegginghe des Ghebedts des Heeren
Dit is een verklaring van Mattheüs 6:9-13.
Het gebed is een door God geboden zaak. Bidden is iets aan God vragen, overeenkomstig Zijn Woord, uit een verbroken hart, in de naam van Christus, met de zekerheid van verhoring. Nadat deze definitie is besproken, volgt de uitleg van de verschillende onderdelen van het Onze Vader. Van de aanspraak wordt eerst kort de betekenis aangegeven en vervolgens uitvoerig de nuttigheid ervan. De gebeden zelf kennen
voor het merendeel een behandeling in drieën: de betekenis, de gebreken waarover is
te klagen en de gaven die men moet begeren. Bij enige gebeden is als vierde onderdeel
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de nuttigheid toegevoegd. Na het eigenlijke gebed worden de omstandigheden van het
gebed en de wijze waarop God gebeden verhoort, besproken.
Aan dit werk is toegevoegd een klein geschriftje over de gebeden van Paulus. Dit
bestaat uit de gebedspassages uit de brieven van Paulus waarop korte uitleggingen
volgen.
37.3. Verwerking
Zowel het eerste als het derde traktaat bevatten preekstof 1 . Niettegenstaande de homiletische oorsprong is de toon van 37 beschouwend en betogend. De frequent voorkomende vragen en tegenwerpingen met de antwoorden zorgen voor enige onderbreking.
De keerzijde van de eentonigheid is de overzichtelijkheid. De stof wordt steeds eerst
logisch onderverdeeld en dan puntsgewijze afgehandeld. De leesbaarheid wordt enigermate bevorderd door het veelvuldig gebruik van vergelijkingen.
Hier en daar wordt de controverse met de Rooms-katholieke Kerk op bescheiden
schaal levend gehouden. Wijd verspreid komen verwijzingen naar en een enkel citaat
van andere auteurs voor, hoofdzakelijk kerkvaders.
Dit geschrift hoort in categorie B thuis.
38.1.1. W. Perkins, A reformed catholike
II. W. Perkins, A warning against the idolatrie of the last times
Het eerste werk, dat uit 1597 stamt, kwam in het Engels zes keer afzonderlijk en achtmaal als onderdeel van Works uit 2 . Het eerst, namelijk in 1599, werd dit geschrift in
het Spaans vertaald. Dit translaat zag in Engeland het licht; een herdruk ervan kwam
in de Nederlanden uit. In 1601 verscheen in Duitsland de Latijnse vertaling met in het
totaal vier drukken, terwijl deze overzetting ook diverse keren voorkomt in Opera
Theologica. In 1602 kwamen zowel de Franse als de Duitse vertaling uit. De laatstgenoemde verscheen vier keer. Vervolgens werd het werk in het Nederlands overgezet.
Er bestaan verschillende versies in deze taal. De vertaling van Boot uit 1604 en die van
Meusevoet uit 1605 kennen beide twee edities, terwijl er later nog een derde versie
verscheen 3 . De laatste taal waarin A reformed catholike op de markt kwam, was het
Hongaars, in 1620. Een onderdeel van dit geschrift is 54-V Hiervan zagen drie drukken het licht 4 . Voorts verscheen dit onderdeel diverse keren in het Duits.
Het tweede geschrift, uit 1601, kwam in het Engels twee keer afzonderlijk en zevenmaal in Works uit 5 . In 1605 werd het werk in het Nederlands vertaald. Driemaal werd
het in deze taal uitgegeven 6 . De Latijnse vertaling verscheen meer dan eens in Opera
Theologica, terwijl hiervan ook een afzonderlijke editie bekend is.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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38.2.1. Een Ghereformeert Catholijck1
In de dedicatie openbaart de auteur dat hij dit werk heeft geschreven tegen de schadelijke invloed die er in Engeland uitging van Franse werken, waarin werd geponeerd
dat de verschillen tussen Rome en Reformatie niet wezenlijk waren en dat de scheiding daarom ongedaan kon worden gemaakt.
In de voorrede vermeldt Perkins als het drievoudige doel van dit werk: 1. het weerleggen van hen die menen dat er geen wezenlijk onderscheid tussen de roomse en de
protestantse leer is; 2. het aantonen van de mate van overeenkomst tussen de genoemde leersystemen aan de papisten die verkeerde gedachten over de protestantse leer
hebben; 3. het bijbrengen van het verschil tussen de roomse en de protestantse leer
aan protestanten.
Ter inleiding bespreekt de schrijver Openbaring 18:4, waarbij hij de hoer van Babel
uitdrukkelijk met het pauselijk Rome identificeert. Vervolgens laat hij aan de hand
van verscheidene leerstukken de overeenkomst en het verschil tussen beide leersystemen zien.
In - willekeurige - volgorde vinden achtereenvolgens bespreking: de vrije wil, de erfzonde, de zekerheid van de zaligheid, de rechtvaardigmaking, de verdiensten, de voldoening, de traditie, de beloften, de beelden, de reële tegenwoordigheid van Christus'
lichaam, de offerande van de mis, het vasten, de volmaaktheid, de heiligenverering, de
voorbede van de heiligen, het ingewikkeld geloof, het vagevuur, de oppermacht in
kerkelijke zaken, de kracht van de sacramenten, het zaligmakend geloof en de boetvaardigheid.
Behalve de overeenkomst en het verschil op het desbetreffende punt geeft Perkins
meestal redenen op voor de gereformeerde visie en behandelt hij vaak roomse tegenwerpingen. De bewijskracht van zijn eigen visie haalt hij uit de Heilige Schrift, uit de
dogmatiek en - steeds als laatste - uit het oordeel van de eerste kerk. Te midden van
het leerstellige zijn er piëtistische elementen te signaleren. Men vindt die in de behandeling van de zekerheid der zaligheid, in de klachten over de ontheiliging van de sabbat, over vertoon van geleerdheid in de prediking en over het nalopen van waarzeggers, waarmede Perkins zijn bespreking van de traditie besluit, in zijn waardering van
het vasten, in zijn gedachten over de volmaaktheid, in zijn behandeling van de boetvaardigheid en met name in zijn gehele bespreking van het ingewikkeld geloof.
In het laatste hoofdstuk somt de auteur allerlei zonden van de Rooms-katholieke Kerk
op, terwijl hij besluit met een ernstige waarschuwing voor het gemengd trouwen en
voor het uitsluitend voor plezier naar roomse landen reizen.
II. Eene Vvaerschouwinghe tegen de Afgoderye der laetster tyden2
Het geschrift met de bovenstaande titel is puur antirooms en komt niet in aanmerking
voor plaatsing in een piëtistische categorie. Dit is wel het geval met het tweede werk
dat aan het vorige is verbonden: Eene onderwysinghe van de Religieuse aenbiddinghel
ofte Godsdienst De ware godsdienst is dat men op grond van een rechte kennis van
1.
2.

Aan dit overzicht ligt 38b ten grondslag.
In de vertaling van Boot ontbreekt dit geschrift.
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God in zijn hart Hem vrijwillig overeenkomstig Zijn eigen wil die eer geeft die Hem
toekomt. Dit is Gods werk in de mens waardoor Zijn beeld in hem weer wordt opgericht en waardoor men Hem gelijkvormig wordt in heiligheid. Deze godsdienst is
eeuwig en geestelijk en bestaat uit de onderdanigheid aan God, die zich uit in geloof,
aanbidding en vrees, en uit het God aankleven, dat plaatsvindt door de liefde en het
vertrouwen. De onderdanigheid en het aankleven zijn beide aanwezig in de ootmoed,
de lijdzaamheid, het gebed en de dankzegging.
De uitwendige godsdienst bestaat in het verrichten van de oefeningen der godzaligheid. Deze uiterlijke dienst behaagt God alleen dan als zij voortkomt uit de geestelijke
dienst.
Eerst komt de kerkdienst ter sprake. Als onderdelen hiervan worden behandeld: 1. de
prediking en het horen van het Woord; 2. de aalmoezen; 3. het Avondmaal; 4. het
openbare gebed. Vervolgens wordt aandacht besteed aan de godsdienstoefeningen in
gezinsverband.
Het geschrift eindigt met de persoonlijke uitwendige godsdienst, bestaande uit het
lezen van het Woord, het bidden en het op heilige wijze uitoefenen van zijn beroep.
38.3. Verwerking
Nummer 38 staat vol met citaten van en verwijzingen naar andere schrijvers, bijna
allen patres. Vergelijkingen komen in beide werken sporadisch voor. Dit heeft te maken met het niet-homiletisch karakter van de werken.
Gezien het minimale piëtistisch gehalte behoort 5Stot categorie D.
39.1. W. Perkins, The reformation of covetousnesse
In Engeland bleef het bij één druk van dit werk: 16031. Daarna was dit met een iets
gewijzigde tekst een onderdeel van A godly and learned exposition of Christs sermon in
the mount. Merkwaardigerwijs bracht de Nederlandse vertaling het tot vier edities.
39.2. Teghen de Giericheyt
Dit geschrift is een uitleg van Mattheüs 6:19-34. Hoewel de tekst niet geheel overeenkomt met het corresponderende gedeelte uit de bergrede-commentaar, zijn de verschillen niet zo groot dat ze een aparte bespreking van dit nummer rechtvaardigen.
Men zie derhalve onder 55.2.
39.3. Verwerking
Teghen de Giericheyt ressorteert onder categorie B.

1.

STC, 19735.6.
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40.1. W. Perkins, Satans sophistrie answered by our saviour Christ
Dit werk verscheen in 1604 en haalde in het Engels zeven uitgaven 1 . In 1605 kwam de
Nederlandse vertaling uit, met in het totaal vier drukken 2 . De Latijnse vertaling is te
vinden in de verschillende uitgaven van Opera Theologica.
40.2. De Sophisterie des Sathans
In dit werk geeft Perkins een stichtelijke verklaring van Mattheüs 4:1-11. Steeds wordt
na een korte exegese de toepassing gemaakt, die betrekking heeft op de leer, op de
praktijk der godzaligheid en op het innerlijk geloofsleven.
Na de eigenlijke inhoud komt het gebed dat Perkins vóór zijn predikaties placht uit te
spreken.
40.3. Verwerking
Het geheel van 40 bestaat uit op schrift gestelde preken 3 . De gewone elementen van
antipapistische passages en van vergelijkingen zijn aanwezig. Andere auteurs worden
niet aangehaald.
Categorie B is de piëtistische klassering van 40.
41.1. W. Perkins, A treatise of the vocations, or, callings of men
Dit geschrift uit 1603 kwam in het Engels vijfmaal uit 4 . In 1605 verscheen de Nederlandse vertaling, gevolgd door twee heruitgaven 5 , terwijl het Latijnse translaat verscheidene drukken kent als onderdeel van Opera Theologica.
41.2. Een Tractaet Vande beroepingen der Menschen
Met 1 Korinthe 7:20 als startpunt behandelt de schrijver eerst wat een beroep is. Het
is een manier van leven die door God is verordineerd en de mensen is opgelegd tot nut
van de gemeenschap. Alles wat de mens doet, moet hij verrichten uit kracht van zijn
beroep. De grenzen hiervan mag hij niet overschrijden. Bovendien behoort hij de
plichten van zijn beroep met naarstigheid uit te voeren.
Er zijn twee soorten beroep. Het algemene beroep is waardoor een mens uit de wereld
wordt geroepen om een kind van God te zijn. Hiervan zijn de plichten: 1. de aanroeping van Gods naam; 2. de bevordering van de welstand van Gods kerk; 3. elkaar
dienen in liefde; 4. waardig wandelen. Ten aanzien van het personele beroep wordt
gezegd dat elk mens, ongeacht zijn staat, een beroep moet hebben en dat hij dit moet
beschouwen als het beste voor hem omdat God hem dat heeft gegeven.
De uitoefening van het personele beroep moet worden samengevoegd met die van het
1.
2.
3.
4.
5.

Z.v. de niet-Ned. eds.: STC, 19649-19651,19653a, 19747.5-19748; Breward, 631.
40a-b, FATY, 1484-1485.
Zie de titelpagina.
Z.v. de niet-Ned. eds.: STC, 19649-19651,19653a, 19751.5.; Breward, 631.
41a-h FATY, 1525.
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algemene beroep. Komen beide met elkaar in conflict, dan moet het personele wijken.
Vervolgens komt de juiste uitoefening van het - personele - beroep ter sprake, met als
onderdelen: de keuze, het begin, de voortzetting en het einde ervan. Al deze onderdelen ontvangen uitvoerige bespreking.
Het goede begin is wanneer men in zijn consciëntie ervan is verzekerd dat God hem
daartoe heeft geroepen.
De goede voortzetting is wanneer men zich beperkt tot de aan zijn beroep eigen, nuttige en noodzakelijke werken en wanneer men die verricht in heiligheid en standvastigheid. Bij de heiligheid staat de auteur zeer lang stil. Hij maakt onderscheid tussen de
heiligheid van de werker en die van het werk. Voor de laatste zijn twee dingen vereist:
het Woord en het gebed. Het Woord leert gierigheid en ongerechtigheid schuwen, en
geloof en liefde betrachten.
Onder het einde van het beroep worden het een einde eraan maken en het rekenschap
erover afleggen besproken.
41.3. Verwerking
Terwijl de gebruikelijke elementen aanwezig zijn, valt het behandelen van afzonderlijke gevallen uit de praktijk van het leven op, met andere woorden: er komen casuïstische passages voor.
Dit werk vindt zijn oorsprong in gehouden preken1 en vindt zijn plaats in categorie D.
42.1. W. Perkins, Armilla aurea
Perkins schreef dit werk oorspronkelijk in het Latijn. Het kwam voor het eerst in 1590
uit. In Engeland werd dit geschrift twee keer herdrukt, terwijl het op het vasteland
vijfmaal afzonderlijk en diverse keren in Opera TJieologica het licht zag. In 1591 verscheen de Engelse vertaling, die achttien uitgaven kent. In het Frans werd het in 1592
getranslateerd2.
Tenslotte werd Armilla aurea in 1606 in het Nederlands vertaald, welke overzetting
zes edities telt3. Reeds eerder, namelijk in 1603, was er in het Nederlands een gedeelte van Armilla aurea verschenen onder de titel Eene Grondige uytlegginge der thien
geboden Gods, welk werk vijf keer werd uitgegeven4. Vanuit het Nederlands werd dit
gedeelte van Armilla aurea in 1604 in het Duits overgezet. Deze Duitse vertaling werd
verscheidene keren herdrukt. Bovendien kent dit gedeelte edities in het Latijn.
42.2. De gulden Keten
De voornaamste wetenschap die de Heilige Schrift bevat, is de godgeleerdheid. Zij is
de wetenschap om eeuwig zalig te leven.
1.
2.
3.
4.

2,89.
Z.v. de niet-Ned. eds.: STC, 19646-19652,19654,19655-19664.5; Breward, 614, 631; Benzing[II], 1060,1072,
1076; Reesink, 236.
42a-b, 55- VIII', FATY, 1363-1364; Schoneveld, 223 nr.455.
37a-c, 55-11; FATY, 1379.
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Achtereenvolgens worden nu besproken: het wezen Gods, de personen van het goddelijk wezen, Gods werken, de predestinatie, de schepping, de engelen, de mens in de
staat der rechtheid, de zondeval der engelen, de zondeval van de mens, de erfzonde,
de dadelijke zonden, de straf pp de zonden en de verkiezing. De grond van de verkiezing is Christus. Hierop volgt de gehele christologie.
De uiterlijke middelen om de verkiezing te verwerkelijken zijn het verbond Gods en
de zegelen hiervan. Na de behandeling van het werkverbond volgt de bespreking van
de Tien Geboden. Van elk gebod wordt eerst een verklaring gegeven, daarna het verbod en gebod of omgekeerd. Kenmerkend voor Perkins' behandeling zijn de vijf regels
die hij hierbij hanteert: 1. het verbod impliceert een gebod en omgekeerd; 2. het verbod is eeuwigdurend; het gebod niet; 3. onder een zonde worden alle soorten van die
zonde begrepen, ja zelfs de minste oorzaak ervan of aanleiding ertoe; 4. de minste
zonde wordt met dezelfde naam genoemd als de nadrukkelijk verboden zonde van
dezelfde soort. Na de Tien Geboden komt het nut van de wet voor de onwedergeborenen en de herborenen ter sprake en vervolgens het genadeverbond. Dan volgt een
bespreking van de sacramenten in het algemeen en vervolgens van de Doop en het
Avondmaal afzonderlijk.
Hierna komt de realisering van de uitverkiezing. Deze vindt bij jonge kinderen op een
onnaspeurlijke wijze plaats. Aan ouderen voltrekt zij zich in vier trappen: roeping,
rechtvaardigmaking, heiligmaking en heerlijkmaking. De roeping voert God uit door:
1. de mens te verlichten door de wet en het evangelie; 2. het hart te vermurwen; 3. het
geloof te schenken. Er wordt aandacht geschonken aan de trappen van het geloof.
De heiligmaking ontvangt een veel uitgebreidere bespreking dan de rechtvaardigmaking. Het gevolg van de heiligmaking is de boetvaardigheid, die als vrucht het christelijk leven ( = de nieuwe gehoorzaamheid) oplevert. De nieuwe gehoorzaamheid bestaat uit de verzaking van zichzelf en uit de christelijke belijdenis. De zelfverloochening wordt onderverdeeld in de christelijke strijd en in de christelijke lijdzaamheid.
Gedetailleerd wordt de strijd in al haar mogelijke facetten beschreven en worden
middelen aangegeven om zich tegen de aanvallen van satan te weer te stellen. De
belijdenis heeft betrekking op Christus of op Zijn leden. Onder de eerste vallen de
aanroeping van God in Christus' naam, de christelijke verantwoording en het martelaarschap. De op Christus' leden slaande belijdenis houdt stichting en aalmoezen in.
De heerlijkmaking begint bij de dood en mondt via het laatste oordeel uit in de volkomenheid na het oordeel.
Een afzonderlijk gedeelte is ingeruimd voor de bestrijding van de roomse visie op de
orde van de oorzaken der zaligheid. In het totaal worden vijftien dwalingen grondig
weerlegd.
Nu is de verwerping aan de beurt: eerst het besluit, daarna de uitvoering. Bij de behandeling van de laatste wordt onderscheid gemaakt tussen geroepenen en niet-geroepenen. De geroepenen kunnen een verlichting van het verstand, een bepaald berouw, een tijdgeloof, een smaak van de hemelse gaven en een heiligheid van leven
bezitten, maar zij worden door enige zonden verleid, hun hart wordt verhard en tenslotte geheel verkeerd; hierop volgt ongelovigheid die uitmondt in afval. Deze laatste
kan ook bestaan in de zonde tegen de Heilige Geest.
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Nadat de verdoemenis in haar trappen ter sprake is geweest, geeft de schrijver de
toeëigening van de leer der predestinatie, bestaande uit het onderscheiden van de
bijzondere predestinatie en uit het gebruik ervan.
Het onderscheiden gebeurt aan de hand van de volgende regels:
1. alleen de uitverkorenen worden door God verzekerd van hun verkiezing;
2. dit gebeurt niet vanuit de eerste oorzaken, maar vanuit de vruchten: het getuigenis
van Gods Geest en de werking van de heiligmaking;
3. het getuigenis van de Geest verschilt van de vleselijke vermetelheid in: a. de volle
verzekering; b. de grond van de verzekering is de genade Gods en niet eigen werken of waardigheden; c. de vruchten van het getuigenis zoals God liefhebben, vertrouwen en van harte aanroepen;
4. indien het Geestesgetuigenis niet zo krachtig is, mag men op grond van de heiligmaking tot zijn verkiezing besluiten; de voornaamste vruchten van de heiligmaking
zijn: a. gevoel van zijn gebreken; b. strijd tussen vlees en geest; c. ernstige begeerte
naar de genade in Christus; d. de ontvangen genade boven alle zaken waarderen;
e. de predikanten en de gelovigen liefhebben; f. ernstig bidden; g. verlangen naar
Christus' komst ten oordeel; h. alle aanleidingen tot zonden mijden; i. in al het
genoemde volharden;
5. men moet niet twijfelen als deze vruchten zwak zijn;
6. als men deze vruchten nooit gewaar is geworden, moet men niet tot het besluit
komen dat men is verworpen, maar moet men de middelen gebruiken;
7. men mag niet volstrekt oordelen dat iemand of dat men zelf is verworpen.
Het gebruik van de leer der predestinatie is lering en vermaning. Het leert dat alleen
Gods genade de oorzaak van de zaligheid is, dat de astrologie ijdelheid is en het toont
Gods alwetendheid, almacht, rechtvaardigheid en barmhartigheid. Het vermaant: 1.
niet te twijfelen; 2. zich te vernederen onder Gods hand; 3. God de eer van zijn zaligheid te geven; 4. zijn kruis lijdzaam te dragen; 5. zich te benaarstigen in het doen van
goede werken.
Aan het slot geeft Perkins een uitnemende onderwijzing tot troost van hen die over
hun verkiezing zijn verontrust. Het is een stuk uit het tweede antwoord van Beza aan
J. Andreae tijdens hun samenspreking te Montbéliard.
42.3. Verwerking
Nummer 42 kan worden beschouwd als Perkins' dogmatiek. Hij maakt hierin spaarzaam gebruik van citaten en vergelijkingen.
In het slotstuk van Beza zijn de rol van het gevoel, de aandacht voor het innerlijk
geloofsleven, het verwijzen naar Gods genadewerkingen in de mens als kenmerken en
het uitgaan van de bevinding ondubbelzinnige getuigenissen van Beza's piëtisme.
Het geheel van 42 kan worden ondergebracht in categorie C.
43.1. W. Perkins, Prophetica
Ook dit werk van Perkins verscheen oorspronkelijk in het Latijn, en wel in 1592. Er
waren twee uitgaven in Engeland en ook twee afzonderlijke edities op het vasteland,
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terwijl dit werk eveneens voorkomt in de drukken van Opera Theologica1. In 1606
kwam de Nederlandse vertaling uit, met in het totaal drie edities2. Het Engelse translaat verscheen in 1607, gevolgd door vier heruitgaven in Works.
43.2, Prophetica
Nadat een definitie van profetie is gegeven, wordt de verkondiging van het Woord
voorwerp van bespreking. Allereerst komt het Woord Gods in Zijn natuur en Zijn
werkingen aan bod; vervolgens de inhoud en de indeling van de Heilige Schrift, en
daarna de bewijsredenen dat de Heilige Schrift alleen Gods Woord is. De inwendige
bewijsreden is het getuigenis van de Heilige Geest. Er worden tien uitwendige argumenten opgesomd, waaronder getuigenissen van kerkvaders en van heidenen.
De verkondiging van het Woord wordt onderscheiden in de voorbereiding en in het
uitspreken. Onder de voorbereiding komt de uitleg uitvoerig ter sprake. Behandeld
worden: de zin van de Heilige Schrift - er is maar één: de letterlijke - , de hoogste
Uitlegger (= de Heilige Geest), de hulpmiddelen voor de uitleg en de wijze van de
uitleg. De laatste ontvangt uitgebreid aandacht.
Het tweede onderdeel van de voorbereiding is het recht snijden van het Woord. Dit
houdt in: de ontknoping (= het halen van leerstukken uit de tekst) en de toeëigening,
waarvan de wijze en de soort uitvoerig worden behandeld. De wijze van de toeëigening is afhankelijk van de stand van de toehoorders. Perkins kent hierin zeven onderscheidingen: 1. de niet-leerzame onwetenden; 2. de leerzame onwetenden; 3. de nietverootmoedigden; 4. de verootmoedigden; 5. de gelovigen; 6. de gevallenen voor wat
het geloof of de zeden betreft; 7. een vermenging van de genoemde groepen, die aanwezig is in een kerkdienst. Tijdens de prediking mogen alle wijzen van toeëigening
worden gebruikt, mits er uitdrukkelijk bij wordt gezegd welke categorie toehoorders
wordt bedoeld.
De soorten toeëigening zijn lering of bestraffing als ze op het gemoed slaan en onderwijzing of verbetering als ze het leven betreffen.
Gezien het gebruik van het uit het hoofd preken, komt onder de voorbereiding in de
derde plaats de memorie aan bod.
Vervolgens gaat het over de verkondiging zelf. Perkins betoont zich een felle tegenstander van het gebruik van menselijke wijsheid. Zowel wat de materie als wat de
woordkeus betreft moet men niet pronken met geleerdheid. In de verkondiging is ook
vereist het betonen van de Geest, wat tot uiting komt in de woorden, in het stemgebruik en in de gebaren. Als tweede onderdeel van de profetie wordt het doen van
gebeden kort besproken.
43.3. Verwerking
Prophetica, dat heel duidelijk een traktaat is, kent verwijzingen naar andere auteurs en
kent in mindere mate het gebruik van beeldspraak.
Het piëtistisch gehalte van dit geschrift is zo gering dat het bij categorie D moet worden ondergebracht.
1.
2.

Z.v. de niet-Ned. eds.: STC, 19649-19651,19653a, 19735-19735.4; Breward, 624, 631; Benzing[II], 1051-1052.
43a-ir, FATY, 1431.
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44.1. W. Perkins, A commentarie or exposition, upon the five first chapters of the
Epistle to the Galatians
Dit werk, dat in 1604 verscheen, kwam zesmaal in het Engels uit 1 . De Nederlandse
vertaling uit 1607 zag driemaal het licht 2 . Voorts is er de Latijnse versie in de verscheidene uitgaven van Opera Theologica.
Een onderdeel van 44 is 54-IV. Hiervan zijn drie edities bekend 3 . Voorts verscheen dit
onderdeel diverse keren in het Duits.
44.2. Wtlegginghe ende Grondige verclaringe/ op den Sendt-brief des Apostels Pauli
tot den Galaten.
Het onderhavige boek is een verklaring van Galaten 1-5. Op de uitleg van het verband,
van de woorden en van de bedoeling der tekst en op de uit de tekst gehaalde lessen waarbij vaak de roomse leer en praktijk worden weerlegd - volgt de toepassing, die is
gericht op zowel de uiterlijke praktijk der godzaligheid als het innerlijk geestelijk
leven.
Soms worden de tekstwoorden als kapstok gebruikt om uitvoerige beschouwingen aan
op te hangen. Zo is Galaten 3:27 bij voorbeeld aanleiding tot een 24 pagina's tellende
bespreking van de Doop.
44.3. Verwerking
Dit geschrift is, voordat het op schrift werd gesteld, preekstof geweest.
De stijlfiguur van ingelaste vragen en tegenwerpingen met de daarbij behorende antwoorden komt in dit werk overweldigend veel voor. Men treft ook beelden en vergelijkingen aan. In geringe mate zijn er citaten van of verwijzingen naar andere schrijvers.
Dit nummer behoort tot categorie B.
45.1. W. Perkins, A treatise tending vnto a declaration wether a man be in the estate
of damnation or in the estate of grace
Het hier bedoelde geschrift, A dialogve of the state of a christian man , zag omstreeks
1590 als onderdeel van A treatise tending vnto a declaration het licht. Er volgden achttien Engelse uitgaven 4 . In 1607 werd het boekje in het Nederlands vertaald, welke
overzetting zeven keer verscheen 5 . Tenslotte komt het in de Latijnse versie voor in de
verschillende uitgaven van Opera Theologica.
45.2. Een Dialogue
Dit werk heeft Perkins samengesteld uit geschriften van W. Tyndale en Bradford. Het
1.
2.
3.
4.
5.

Z.v. de niet-Ned. eds.: STC, 19649-19651,19653,19680-19681; Breward, 631; Benzing[II], 1072-1073.
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bevat een gesprek dat Timotheüs als beginnend gelovige heeft met de bevestigde en
vergevorderde gelovige Eusebius. Deze verhaalt op welke wijze hij door God van een
louter uitwendig christen tot een waar gelovige is gemaakt. Door de prediking van de
wet werd hij zondaar. Ten einde raad legde hij alles aan een predikant voor, via wie
hij toen de werking van het evangelie mocht ervaren en werd verzekerd van de vergeving van zijn zonden. Uitdrukkelijk wordt gesteld dat de mate van de pijnen der bekering van persoon tot persoon verschillend is.
De heilszekerheid van Eusebius berust op: 1. Gods handelwijze met hem - geboorte,
onderhouding, christelijke ouders en Doop - ; 2. de werking des Geestes die hij in zich
voelt en die zich uit in liefde tot de dienst des Heeren en in vurigheid van gebed; 3. de
vruchten van de kinderen Gods die hij in zich waarneemt - de liefde tot de gelovigen,
de afkeer van de zonde en het verlangen naar de wederkomst - . Het geloof is nooit
zonder aanvechtingen. Het kan echter niet verloren gaan.
De ware gelovige is een tweemens. Om het vlees ten onder te brengen en de geest te
versterken, moet men bidden, vasten, barmhartigheid bewijzen, Bijbellezen, lichamelijke arbeid verrichten en zich onthouden van wereldse zaken.
Eusebius verhaalt uit zijn eigen leven hoe hij tot een grote zonde kwam, maar ook op
welke wijze hij berouw kreeg en vergeving ontving. Krachtens de eeuwige verkiezing
kan de zaligheid hem nooit meer worden ontnomen. Het Avondmaal is in dit verband
tot troost.
Het leven van een christen behoort te bestaan uit goede werken. Hier wordt het belang van Bijbellezen, bidden en armenzorg onderstreept. Als de heiligmaking met het
oog op de concrete werkelijkheid wordt besproken, wordt er onderscheid gemaakt
tussen het regiment van het evangelie en dat van de wereld. Een christen is ook in dat
opzicht een tweemens omdat hij onder beide regimenten leeft.
Sociaal onrecht wordt als ten enenmale onchristelijk afgewezen. Het slachoffer mag
echter niet in opstand komen. Hij heeft zijn ziel in lijdzaamheid te bezitten. De dialoog besluitend geeft Eusebius als algemene regel voor het intermenselijk verkeer de
raad af te gaan op wat de consciëntie zegt.
45.3. Verwerking
Men kan 45 gevoegelijk beschouwen als een voorloper van de - veel - later tot ontwikkeling en bloei gekomen bekeringsgeschiedenissen. Het werk is pastoraal van toon.
De categorie ervan is A.
46.1. W. Perkins, The first part of the cases of conscience
Nadat dit geschrift in 1604 was uitgekomen, verscheen het in vermeerderde vorm,
namelijk in drie delen, vijftien keer in het Engels, voor het eerst in 16061. De Nederlandse vertaling uit 1608 zag driemaal het licht 2 . Er zijn verscheidene Latijnse uitgaven afzonderlijk en als onderdeel van Opera Theologica bekend. De Duitse overzet*
*
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ting dateert van 1640, die in 1690 werd herdrukt. Bovendien kwam in 1648 een Hongaarse vertaling van het eerste deel uit.
46.2. Een Tractaet Van de ghevallen der Conscientie
De uitgangstekst van dit geschrift is Jesaja 50:4.
Voordat de vragen van de conscientie worden besproken, komen de volgende onderwerpen aan de orde: 1. de belijdenis der zonden; 2. de trappen der goedheid in dingen
en daden; 3. de natuur van, de trappen in en de verzwaring van de zonde; 4. de onderdanigheid en de macht van de conscientie.
Eerst ontvangen de vragen van de conscientie betreffende de mens zelf behandeling.
De vraag waarmee wordt ingezet, is wat de mens moet doen om in Gods gunst te
komen. Hiervoor zijn - als genadegaven Gods - nodig: vernedering voor God, geloof
in Christus, boetvaardigheid wegens de zonden en nieuwe gehoorzaamheid aan God.
De tweede vraag is op welke wijze de mens kan worden verzekerd van zijn zaligheid.
De derde vraag, waarvan de beantwoording meer dan de helft van het eerste boek in
beslag neemt, gaat over de wijze waarop iemand in de benauwdheden van zijn gemoed
kan worden vertroost. De beste remedie in het algemeen is de toepassing van Gods
beloften in Christus. Hierna komen vijf bijzondere benauwdheden ter sprake. Deze
ontstaan door respectievelijk: 1. goddelijke aanvechting; 2. uitwendige verdrukkingen;
3. aanvechting van Godslastering; 4. 's mensen eigen zonden; 5. 's mensen eigen
lichaam.
Boek twee bevat de vragen van de conscientie betreffende de verhouding tot God. De
eerste vraag gaat over God: 1. is er een God?; 2. is Jezus de Zoon van God? De tweede
vraag is of de Heilige Schrift Gods Woord is.
Aan de behandeling van de derde vraag, over de godsdienst ofwel godzaligheid, wordt
meer dan tweederde van het tweede boek besteed. Nadat even de inwendige godsdienst met als onderdelen het aanroepen van God en het Hem aanhangen zijn aangestipt, komt de uitwendige godsdienst ter sprake. Zeer uitvoerig worden onder de loupe genomen: 1. het gebed; 2. het horen van het Woord; 3. de sacramenten; 4. de aanbidding; 5. de uitwendige belijdenis; 6. de wettige eed; 7. de plechtige beloften; 8. het
godsdienstig vasten.
De vierde vraag handelt over de sabbat.
In het derde boek staan de vragen van de conscientie aangaande de verhouding tot de
medemens. Nadat is besproken wat de deugd is, worden de deugden onderscheiden
in die van het verstand en die van de wil. De deugd van het verstand is de voorzichtigheid. De deugden van de wil worden onderverdeeld in die betreffende de mens zelf en
die betreffende andere mensen. Onder de eerste categorie vallen de zachtmoedigheid
en de matigheid. De laatste wordt uitvoerig beschreven ten aanzien van rijkdom,
spijze en drank, kleding en vermakelijkheden. De deugden van de wil die anderen
aangaan, zijn mededeelzaamheid en gerechtigheid.
46.3. Verwerking
De wijze van behandeling wordt gekenmerkt door vragen en antwoorden. De vragen
hebben vaak ook betrekking op afzonderlijke gevallen.
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Boek één is een vanuit de bevinding geschreven pastoraal troostwerk. De boeken twee
en drie zijn afgestemd op het concrete bestaan en zijn erg praktisch. Citaten van auteurs zijn er zeer weinig, beelden en vergelijkingen des te meer.
De balans van het gemiddeld piëtistisch gehalte van de drie boeken slaat door naar
categorie C.
47.1. W. Perkins, The foundation of christian religion
Perkins' catechismus, daterend van 1590, werd 36 keer in het Engels uitgegeven 1 . Er
waren verscheidene Latijnse uitgaven, afzonderlijk en als onderdeel van Opera Theologica, voor het eerst in 1603. In 1606 kwam de Duitse vertaling uit, gevolgd door een
herdruk. In 1609 volgde het translaat in het Nederlands, dat tweemaal werd herdrukt 2 . In 1649 verscheen de overzetting in het Wels en in 1652 die in het Iers.
47.2. De Catechismus
Dit geschrift bestaat uit twee delen die op elkaar zijn afgestemd. In het eerste en
kortste deel worden zes fundamentele stukken van de christelijke leer behandeld. De
bespreking van ieder stuk wordt gevormd door een vraag, een antwoord en een bijbelse fundering van elk onderdeel van het antwoord, bestaande uit Bijbelteksten.
De zes vragen zijn: 1. wat gelooft gij van God?; 2. wat gelooft gij van de mens en van
uw eigen staat?; 3. welk middel is er om uit deze verdoemde staat te komen?; 4. hoe
kunt gij Christus en al Zijn weldaden deelachtig worden en genieten?; 5. wat zijn de
middelen om het geloof te verkrijgen?; 6. wat is de staat van alle mensen na de dood?
In het tweede gedeelte wordt in vraag-en-antwoord-vorm een nadere uitwerking van
de antwoorden uit het eerste gedeelte gegeven.
47.3. Verwerking
Deze catechismus bevat in de uitwerking van het vierde fundamentele leerstuk veel
piëtistische thema's. De piëtistische klasse van 47 is C.
48.1. W. Perkins, Lectures upon the three first chapters of the Revelation
Zeven keer kwam dit geschrift in het Engels uit 3 , voor het eerst in 1604. In 1610 werd
het in het Nederlands vertaald. In deze taal kent het werk twee edities 4 . In het kader
van Opera Theologica zijn er verscheidene Latijnse edities.

1.
2.
3.
4.
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48.2. Een uyt-nemend Tractaet vervaetende de lessen/ uytlegghende de drie eerste Capittelen der Openbaringhe Johannis
In deze commentaar behandelt de auteur Openbaring 1-3. Zijn methode hierbij is
deze. Eerst geeft hij een verklaring van het verband, de woorden en de betekenis van
de tekst. Vervolgens geeft hij de consequenties van de tekst voor de leer aan. Daarna
maakt hij de toepassing in de vorm van nuttigheden van de tekst op het christelijk
leven met zijn in- en uitwendige zijde.
48.3. Verwerking
Het ontbreken van citaten en verwijzingen accentueert het stichtelijke doel en karakter van deze uitleg. Op geregelde tijden maakt de auteur van beeldspraak en vergelijkingen gebruik. De categorie is B.
49.1. W. Perkins, Of the calling of the ministerie two treatises
Dit geschrift van Perkins uit 1605 zag acht keer in het Engels het licht 1 . De Nederlandse vertaling uit 1610 kent twee edities 2 , terwijl het werk eveneens in de drukken van
Opera Theologica voorkomt. Zie voor het derde onderdeel van dit werk onder 55.1.
49.2. Twee Tractaten vande Ampten ende waerdicheden des heylighen diensts
Het eerste traktaat is een uitwerking van Job 33:23-24 en handelt over het predikambt.
Het tweede bevat een op het predikantschap toegespitste uitleg van Jesaja 6:5-9. Stukje voor stukje wordt eerst een korte uitleg, daarna leringen en vervolgens nuttigheden
gegeven.
49.3. Verwerking
De inhoud van het eerste en het tweede traktaat is oorspronkelijk preekstoP. De in
aanmerking komende categorie is B.
50.1. W. Perkins, M. Perkins, his exhortation to repentance, out of Zephaniah
In het totaal verscheen dit boek negen keer in het Engels, voor het eerst in 16054. De
Nederlandse vertaling kwam in 1610 uit en kent twee herdrukken 5 . Voorts zijn er de
gebruikelijke Latijnse edities in Opera TJxeologica.

1.
2.
3.
4.
5.
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50.2. Eene Vermaninghe Tot Boetveerdicheydt uyt Zephania
Dit werk is een op schrift gestelde preek over Zefanja 2:1-2, gehouden ter gelegenheid
van een jaarmarkt. Op scherpe wijze worden de zonden en de onbekeerlijkheid van
Engeland gehekeld en op bewogen wijze wordt tot bekering opgeroepen.
50.3. Verwerking
Onmiskenbaar hoort dit nummer in categorie A thuis.
51.1. W. Perkins, A treatise of Gods free grace, and mans free will
Dit geschrift uit 1602 komt achtmaal in het Engels voor1. In het Latijn verscheen het
werk eenmaal afzonderlijk en diverse keren als onderdeel van Opera Theologica. De
Nederlandse overzetting uit 1611 zag viermaal het licht2.
51.2. Een Tractaet vande vrye Genaede Gods/ ende vrye wille des Menschen
In de opdracht maakt de auteur duidelijk dat hij dit traktaat bedoelt als een verdediging van de reformatorische leer van de rechtvaardigmaking en van de genade tegenover de roomse visie.
Het werk zet in met Mattheüs 23:37-38. Deze tekst wordt uitgelegd en toegepast. In
het kader hiervan komt de auteur tot zijn eigenlijke onderwerp: een scholastieke bespreking van de wil Gods en de wil des mensen. De wil Gods onderscheidt hij in de
wil des welbehagens en de wil des tekens of de verborgen en de geopenbaarde wil. In
de tekst gaat het om de laatstgenoemde.
Bij de behandeling van de menselijke wil laat Perkins de kracht daarvan zien in achtereenvolgens: de staat der oprechtheid, die der verdorvenheid, die der wedergeboorte en die der heerlijkheid. Onder de tweede staat begint de controverse met de roomse
leer. Perkins' uitgangspunt hierbij is dat, hoewel de vrijheid van de natuur blijft, de
vrijheid van de genade, dat is, de vrijheid om het goede te willen, door de zondeval
van Adam is verloren en vernietigd. Hij bewijst deze stelling met behulp van vier argumenten en hij ontzenuwt vier tegenwerpingen, waarna vijf geschilpunten uitvoerig
aan de orde komen.
De controverse zet zich onder de derde staat voort. Uitgebreid worden vier vragen
beantwoord. Voorts komt de polemiek ter sprake in de behandeling van de vraag op
welke wijze de goddelijke en de menselijke wil zich tot elkaar verhouden.
51.3. Verwerking
Op bescheiden schaal wordt gebruik gemaakt van vergelijkingen. In de polemische

1.
2.
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gedeelten komen veel verwijzingen voor naar rooms-katholieke auteurs en vooral ook
citaten van patres, met name van Augustinus.
Qua piëtisme hoort 51 in categorie D thuis.
52.1.1. Zie onder 51.1.
II. W. Perkins, A graine of musterd-seed
III. W. Perkins, Foure godly treatises
IV. Zie onder 33-1.
Het tweede geschriftje, daterend van 1597, verscheen zeventien keer in het Engels1.
De Duitse vertaling ervan zag driemaal het licht, voor het eerst in 1610, terwijl het
Latijnse translaat voorkomt in de diverse drukken van Opera Theologica. In Nederlandse vertaling kwam het werkje viermaal uit, voor het eerst in 16112.
Het derde traktaatje, Howfarre a wickedman and a reprobate maygoe in theprofession
of the gospell, was eerst een onderdeel van Foure godly treatises, 1587, en daarna van A
treatise tending vnto a declaration whether a man be in the estate of damnation or in the
estate ofgrace . In het Engels kent het geschriftje negentien edities3. De Duitse vertaling zag in 1610 het licht. In het Latijn verscheen het werkje diverse keren als onderdeel van Opera Theologica. De Nederlandse overzetting uit 1611 telt vier edities4.
52.2. II. Het cleen Mostaert zaedt
Aan het begin van 52-11 stelt Perkins dat het om drie redenen zeer noodzakelijk is te
weten welke de kleinste mate van de zaligmakende genade is: 1. het vormt de grond
van de ware troost voor alle ontstelde consciënties; 2. het vormt een voortreffelijk
middel om dankbaarheid te verwekken in hen die de kleinste mate van de zaligmakende genade bezitten; 3. het vormt een aansporing voor vele slappe christenen om het
evangelie te omhelzen en een begin te maken met de boetvaardigheid.
Het geschriftje zelf bestaat voornamelijk uit zes stellingen en de uitwerking daarvan:
1. iemand die begint met zich te bekeren, is op dat moment een waar kind van God,
ofschoon hij inwendig meer vleselijk dan geestelijk is; 2. de eerste beginselen van de
bekering van een zondaar of de kleinste mate van de vernieuwende genade hebben de
beloften van dit en van het toekomende leven; 3. de ernstige en aanhoudende begeerte
om met God verzoend te zijn, te geloven en boetvaardig te zijn, is God even aangenaam als de verzoening, het geloof en de boetvaardigheid zelf; 4. het gebrek aan enige
zaligmakende genade te zien, te gevoelen en daarover bedroefd te zijn, is de genade
zelf; 5. wie is begonnen, hoewel nog onkundig, zich aan Christus en Zijn Woord te
onderwerpen en ernaar staat toe te nemen in kennis, en tracht hetgeen hij weet, in het
werk te stellen, die wordt door God als een ware gelovige aangenomen; 6. de genoemde beginselen van de genade zijn onecht indien zij niet toenemen.
1.
2.
3.
4.
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Om de groei van de beginselen der genade te bevorderen geeft Perkins aansluitend
achttien korte regels betreffende de geestelijke oefeningen van geloof, aanroeping en
boetvaardigheid.
III. Eenighe Voorstellinghen
Het tweede hier in aanmerking komende geschrift openbaart zijn inhoud zeer helder
in de titel: Eenighe Voorstellinghen/ Thoonende, Hoe verre yemant can comen in de
belijdenisse des H. Euangelijl nochtans bevonden worden intghetal der godloosen ende
verworpenen. Dit is samengesteld uit 36 artikelen.
52.3. Verwerking
In 52-11 geeft Perkins bij de vierde stelling citaten van patres. Van de derde stelling
bestaat meer dan een derde uit aanhalingen waarvan de herkomst typerend is voor de
geestelijke achtergrond van de auteur: Augustinus, Bernardus, Luther, Beza, M.
Chemnitz 1 , Z. Ursinus 2 , Bradford, Taffin - uitvoerigste citaat! - , J. Knox.
In 52-111 komen enige vergelijkingen en beelden voor.
Dit nummer behoort in zijn geheel genomen tot categorie C.
53.1.1. W. Perkins, A cloud of faithfull witnesses, leading to the heavenly Canaan
II. W. Perkins, A godly and learned exposition upon the whole Epistle of Jude
Het eerste werk, uit 1607, verscheen zesmaal in het Engels 3 , verscheidene keren in het
Latijn en twee keer in het Nederlands, voor het eerst in 16124.
Het tweede geschrift, uit 1606, kent eveneens zes Engelse uitgaven 5 , verscheidene
Latijnse edities en twee Nederlandse drukken, waarvan de oudste van 1611 dateert 6 .
53.2.1. Wilhelmi Perkinsi Breede uytlegginge ende grondighe verclaringhe over het
elfste Capittei van den Brief des Apostels Pauli tot den Hebreen
II. Wtlegginghe ende Grondighe verclaringhe/ op den Sent-brief des Apostels
Jude
Deze twee verklaringen zijn bepaald door het feit dat Perkins ze eerst in preken heeft
gehouden. De behandeling is uitvoerig. Er wordt uitleg van de tekst gegeven, maar het
accent valt op de leringen en de nuttigheden. De toepassingen hebben betrekking op
het geloofsleven.
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53.3. Verwerking
De stijl van beide werken is onderhoudend. Steeds komen wisselingen voor. De gebruikelijke wij-vorm overheerst, maar de gij-vorm is niet afwezig. De schrijver maakt
frequent gebruik van vragen en tegenwerpingen met inbegrip van de beantwoording.
Het betoog keert zich herhaaldelijk tegen de roomse leer en praktijk. Met grote tussenpozen komen vergelijkingen en beeldspraak voor.
Dit boek behoort tot categorie B.
54.1.1. W. Perkins, Christian oeconomie
II. W. Perkins, A treatise of mans imaginations
III. W. Perkins, Foure godly treatises
IV. Zie onder 44.1.
V. Zie onder 38.1.
Het eerste traktaat, uit 1609, kent vijf uitgaven in het Engels 1 . Voorts verscheen het in
het Latijn in de Opera Theologica. In het Nederlands zag het werk twee keer het licht 2 .
Het tweede geschrift, uit 1607, werd vijfmaal uitgegeven in het Engels 3 , diverse keren
in het Latijn, driemaal in het Duits en tweemaal in het Nederlands 4 .
Het derde geschrift, Concerning the ende of the worlde vormt het eerste onderdeel van
Foure godly treatises, uit 1587. Er zijn vijf Engelse edities bekend 5 . Behalve de Latijnse
uitgaven verschenen er twee Nederlandse edities 6 .
54.2.1.

Verscheyden theologische vvercken M. Wilhelmi Perkinsi

Eerst worden er definities gegeven van de christelijke huishouding en van het huisgezin. Het laatste heeft een plicht jegens God, welke de godsdienstoefeningen in gezinsverband behelst, en een plicht jegens zichzelf, hierin bestaande dat de gezinsleden een beroep uitoefenen.
Vervolgens wordt er over het huwelijk gehandeld. Dit moet monogaam zijn en kent
vier doeleinden: 1. het voortbrengen van kinderen; 2. het voortbrengen van een heilig
zaad; 3. het voorkomen van hoererij; 4. een beter volbrengen van de beroepsplichten.
Tegen de roomse leer wordt geponeerd dat het huwelijk vrijstaat voor iedereen.
Aan het eigenlijke huwelijk gaat het verdrag ofwel de ondertrouw vooraf. Voor het
maken van een verdrag zijn twee dingen vereist: verkiezing en toestemming van de
partijen. De verkiezing is het onderzoek naar huwbare personen. De geschiktheid
voor het huwelijk blijkt uit tekenen die tot het wezen en die tot het welwezen van het
huwelijk behoren. De wezenlijke tekenen zijn: 1. het onderscheid in geslacht; 2. de
wettelijke afstand in bloedverwantschap; 3. de bekwaamheid kinderen voort te brengen; 4. de lichamelijke gezondheid; 5. de vrije staat. Het tweede teken wordt zeer
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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uitvoerig aan de hand van schriftuurlijke argumenten uiteengezet. De tekenen die tot
het welwezen behoren, zijn: 1. de gelijkheid van godsdienst; 2. de gelijkheid van leeftijd en stand; 3. de openbare eerbaarheid.
Bij de behandeling van de toestemming der partijen worden drie gevallen besproken.
Vervolgens laat Perkins drie gevallen de revue passeren waarin het verdrag ongedaan
mag worden gemaakt.
Bij de huwelijkssluiting zijn drie partijen betrokken, welker aandeel wordt uiteengezet: de ouders, de dienaar des Woords en het trouwpaar. Achtereenvolgens komen nu
aan de orde de plichten van: de getrouwden, de man, de vrouw, de ouders, de zoon,
de heer, de dienstknecht, de heer des huizes en de vrouw des huizes.
II. Een tractaet Van de inbeeldinghe des mensches
Dit traktaat zet in met Genesis 8:21. Na de uitleg en de verwerking van de tekst in het
algemeen, richt de schrijver het vizier allereerst speciaal op de boosheid van de natuurlijke gedachten des mensen. Deze hebben betrekking op God, op de naaste en op
zichzelf. Zeer uitvoerig worden vijf gedachten aangaande God behandeld: 1. er is geen
God; 2. Gods Woord is dwaasheid; 3. geen wil Gods Woord te gehoorzamen; 4. het is
tevergeefs God te dienen; 5. God wil mij niet genadig zijn. De natuurlijke gedachten
aangaande de naaste worden behandeld aan de hand van de tweede tafel der wet. De
natuurlijke gedachten aangaande zichzelf hebben ten inhoud: 1. eigen uitnemendheid; 2. eigen gerechtigheid; 3. zorgeloosheid ten dage van voorspoed; 4. moedeloosheid ten dage van tegenspoed.
In de tweede plaats bepaalt Perkins de aandacht bij het gebrek aan goede gedachten.
Wat het tijdelijk leven betreft ontbreken er veel goede gedachten, aangaande het
geestelijk leven ontbreken zij geheel en al.
In het volgende gedeelte worden de nuttigheden van het verhandelde gegeven voor
atheïsten, papisten, ouders en heren, alle kinderen Gods. De laatste nuttigheid betreft
de boetvaardigheid over de boze gedachten. Als middelen hiertoe worden behandeld:
1. de gedachten tot de gehoorzaamheid Gods brengen; 2. het hart bewaren; 3. het hart
tot God in de hemel opheffen; 4. trachten te worden verzekerd van de persoonlijke
verzoening met God; 5. geestelijke overdenkingen - waaraan uitvoerig aandacht wordt
geschonken - .
III. Een Vruchtbare T'samensprekinghe van het eynde des Wereldts
Dit geschrift is een tweespraak tussen christen en wereldsgezinde, die elkaar op weg
naar Cambridge ontmoeten. Wereldsgezinde, die met koren op weg naar de markt is,
klaagt erover dat de prijs van tarwe zo sterk is gedaald. Christen verwijt hem hardvochtigheid jegens de armen, omdat hij zijn tarwe heeft opgehoopt in de hoop dat hij
hoge prijzen zou ontvangen. Als wereldsgezinde hierop reageert met te stellen dat hij
als een eerlijk man bekend staat die niemand te kort doet, beschuldigt christen in zijn
sociale bewogenheid hem ervan dat hij niets goeds doet en dat hij als korenophoper
de ergste bandiet is die er bestaat. Wereldsgezinde wil zich schoon praten door te
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verwijzen naar de onrechtvaardige handelwijze van de landheren, maar christen pareert dit door te stellen dat men liever onrecht moet lijden dan zelf onrecht doen.
De prijsdaling heeft wereldsgezinde tot op het randje van zelfmoord gebracht. Nu
troost hij zich met de gedachte dat hij niet altijd in deze ellende zal verkeren, omdat
de wereld niet lang meer kan bestaan. Op christens vraag hoe hij hierbij komt, antwoordt hij dat allerwegen wordt gezegd dat in het volgend jaar, 1588, de jongste dag
zal aanbreken. Christen wijst dit af omdat het volgens Gods Woord voor niemand
mogelijk is het einde van de wereld te bepalen en dat dit ook niet is geoorloofd. Hij
geeft zes verschillen tussen ware en valse profetie aan. De profetie van Elia behoort
volgens hem heel duidelijk tot de valse voorspellingen, evenals de profetie van
Orpheus en de theorie dat de wereld naar analogie van de zes scheppingsdagen 6000
jaar zal bestaan.
Wereldsgezindes opmerking dat de tekenen van Christus' wederkomst reeds zijn vervuld, is voor christen aanleiding om op die tekenen voort te borduren. Er zijn tweeërlei tekenen. Tekenen die samenvallen met Christus' komst en tekenen die hieraan
voorafgaan. Van de laatste somt christen er zes op, waarvan de zesde de bekering der
Joden is. Dit laatste teken is nog niet geschied.
Als wereldsgezinde met de astrologie aan komt dragen, houdt zijn tegenstander een
hele tirade daartegen. Al met al is er geen enkele reden om voor 1588 meer angst te
hebben dan voor welk ander jaar ook. Christen besluit de dialoog met wereldsgezinde
de zorg voor de armen op het hart te binden.
54.3. Verwerking
In het eerste werk zijn verscheidene verwijzingen en citaten te vinden. In het tweede
geschrift komen een paar verwijzingen naar andere schrijvers voor. In het derde traktaat is er maar één citaat, van J. Hooper 1 .
Dit nummer is in zijn geheel onder categorie A te rangschikken.
55.1.1-III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
X.

Zie
Zie
Zie
Zie
Zie
Zie
Zie

onder 37.1.
onder 49.1.
onder 47.1.
onder 44.1.
onder 38.1.
onder 42.1.
onder 52.1.

XI.
Zie onder 51.1.
XII-XIII. Zie onder 38.1.
XIV.
Zie onder 44.1.
XV.

W. Perkins, A godly and learned exposition of Christs sermon in the
mount

Het laatstgenoemde werk uit 1608 heeft zes Engelse uitgaven 2 en telt verscheidene
1.
2.

14r.a.
Z.v. de niet-Ned. eds.: STC, 19649-19651,19653,19722-19723; Breward, 631.
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Latijnse edities. Bekend zijn drie Nederlandse drukken; de oudste dateert uit 16151.
Een klein onderdeel van deze commentaar, namelijk de behandeling van Mattheüs
7:7, zag twee keer in het Nederlands het licht als 49-3 2 en eenmaal als 55-TV.
55.2. XV. Eene Godtsalighe ende gheleerde uytlegginghe der Predicatie Christi op
den Berch
De verklaringswijze van deze commentaar van de bergrede is dezelfde als die van 53,
met slechts deze verschillen dat de uitleg en de toepassing van de tekst korter zijn en
dat er wordt verwezen naar allerlei auteurs.
55.3. Verwerking
De totale inhoud van 55 kan worden gerekend tot categorie B.
27-55.4. De piëtistische geaardheid van Perkins' theologie
27-55.4.1. Perkins-onderzoek
Wanneer hier wordt getracht een dwarsdoorsnede van de theologie van Perkins te
geven, is het niet de eerste keer dat deze wordt beschreven. In het geval van Perkins
kan met recht van een theologie worden gesproken. Hij was een godgeleerde van niveau. Wie het theologische veld overziet waarop Perkins zich met zijn geschriften
bewoog, komt onder de indruk van zijn veelzijdigheid. Op zijn naam staan dogmatische, polemische, patristische, bijbelkundige, uitlegkundige, homiletische, ethische,
casuïstische, catechetische en pastorale geschriften. Zo'n man moest vanzelf wel de
aandacht van wetenschapsbeoefenaars trekken.
Als eerste besteedde Heppe in 1879 enige bladzijden aan het specifieke karakter van
Perkins' geschriften en theologie3. Hij ziet dat in de bepalende tendens om het innerlijk leven te stichten. Perkins is volgens hem de vader van het Piëtisme.
In 1912 promoveerde Van Baarsel op Perkins. Zijn onderzoek was voornamelijk gericht op Perkins als godgeleerde. Hij tekent achtereenvolgens diens denkbeelden aangaande de inhoud van de Heilige Schrift en van de godgeleerdheid, diens exegetische,
dogmatische, ethische en homiletische inzichten4. Het specifieke van Perkins' theologie, namelijk zijn piëtisme, komt in deze dissertatie niet goed uit de verf.
Het was Lang die in 1941 dit manco signaleerde. Het bracht hem ertoe, zonder verder
iets aan Van Baarsels studie af te willen doen, verscheidene geschriften van Perkins
inhoudelijk weer te geven en op deze wijze aan te tonen dat deze een rechtgeaard
calvinistisch theoloog was, maar wel een met een sterk piëtistische inslag. Naar de
mening van Lang was Perkins de eerste piëtist5.
1. 55-XV\ FATY, 1412-1413.
2. 49-3; FATY, 1428.
3. 24-28.
4. 63-291.
5. [III], 101-131.
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Eén jaar voor Lang had Wright in een tijdschriftartikel Perkins getypeerd als "de
apostel van de praktische godgeleerdheid"1.
In 1961 onderzocht Graafland in zijn dissertatie de geloofsbeschouwing van Perkins2.
Hij komt tot de conclusie dat deze piëtistisch van aard is. In dit verband signaleert hij
dat Perkins zijn uitgangspunt neemt in de ervaring van de mens en dat hij de man is
van de pluraliteit.
Vier jaar later gaf Stoeffler in navolging van Heppe en Lang een overzicht van de
belangrijkste facetten van Perkins' vroomheid3. Voor Perkins was vroomheid toegepaste theologie en was de theologie de intellectuele fundering van de vroomheid, met
andere woorden: het ging hem in de eerste plaats om de vroomheid.
Breward gaf in 1970 een doorlichting van Perkins theologie naar de kant van de insulaire en continentale oorsprongen en bronnen ervan4. Hij beschrijft Perkins als degene die het Puritanisme uit het vaarwater van de kerkregering en de eredienst heeft gehaald en heeft geconcentreerd op de gevoelige en praktische vroomheid. Aan deze
laatste had hij zijn grote internationale betekenis te danken.
Een volgende studie is die van Kendall uit 1979 over Perkins' geloofsleer5. Ten aanzien van Perkins wil hij de termen "Piëtisme" en "Puritanisme" vervangen door "bevindelijke predestinatietraditie". Hij toont aan dat het niet zozeer Calvijn, als wel
Beza was die de bepalende achtergrond vormde van Perkins' opvatting over het geloof.
De vergelijking tussen Kendall en Graafland op het punt van de inhoudelijke weergave van Perkins' visie valt ten nadele van Kendall uit. Zijn preoccupatie belemmert
hem objectief en genuanceerd te werk te gaan6.
Eveneens uit 1979 stamt Mullers proefschrift, waarin deze Perkins' predestinatieleer
en christologie aan de orde stelt7. Vier jaar later kwam de dissertatie van McKim over
de invloed van Ramus op Perkins uit. Recent heeft Graafland in het kader van zijn
onderzoek naar de oorsprong en de ontwikkeling van de leer der verkiezing in het
gereformeerde Protestantisme de predestinatieleer van Perkins behandeld8.
Door bovenstaande studies is een vrij scherp beeld van Perkins' theologie ontstaan en
het lijdt geen twijfel meer dat diens piëtisme daarin domineert. Waaraan het echter
nog steeds ontbreekt, is een gedetailleerd overzicht van Perkins' piëtistische opvattingen. Heppe, Wright, Lang en Stoeffler hebben er kort en in het algemeen aandacht
aan geschonken, Graafland en Kendall hebben op dit punt zijn geloofsbeschouwing
grondig onderzocht, Breward heeft ook het zijne tot de verrijking van de kennis van
Perkins' piëtisme bijgedragen, maar een alomvattende dwarsdoorsnede op het punt
van de vroomheid wordt nog steeds node gemist.
Met het volgende tracht ik de geconstateerde lacune op te vullen. Het zal blijken dat
Perkins' vroomheid meer uiterlijke trekken kent dan vaak is aangenomen. Toch zal het
komende beeld niet alleen aanvullend, maar ook corrigerend zijn. Tot nog toe is na1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

[II].
[I], 128-137.
53-58.
14-131.
[I], 52-76.
Dit geldt trouwens voor het geheel van Kendalls studie; vgl.: Helm; Harper; GraaflandfXIV].
[XIV], 71-83.
326-335,355-369, 380-396.
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meiijk de kritische inzet als bepalende faktor van Perkins' piëtisme niet of nauwelijks
in het onderzoek betrokken.
27-55.4.2. Oorsprongen
Perkins is een theoloog die volledig in de traditie van het gereformeerde Protestantisme staat. En zo gevarieerd als het gereformeerde Protestantisme is, zo verschillend
zijn de oorsprongen van Perkins' theologie. Hij is een meester in het samensmelten
van elementen van verschillende, meest gereformeerde, bronnen.
Het meest bepalend is de Geneefse theologie van Calvijn en Beza. De eerstgenoemde
is bij Perkins meer als achtergrondfiguur aanwezig dan dat er directe invloed van hem
aantoonbaar is. Toch ontbreekt dit laatste niet geheel. Zo volgt Perkins Calvijn onder
andere in diens indeling van de gewetensgevallen1, in diens derde trap van de ineffectieve roeping2 en gedeeltelijk in diens definitie van theologie3. De enige verwijzing in
30 betreft Calvijns Galaten-commentaar.
Van veel meer directe invloed is Beza. Diens scholastieke behandeling van de theologie en diens voorop zetten van de dubbele predestinatie zijn kenmerkend voor Perkins. Nummer 42 is doortrokken van deze inzichten van Beza4. Bovendien blijkt uit het
aan dit werk door Perkins toegevoegde stuk van Beza betreffende de zekerheid van de
verkiezing dat Beza ook voor wat betreft de innerlijke vroomheid zijn inwerking op
hem niet heeft gemist. In dit stuk wordt veel waarde gehecht aan het gevoel, veel
aandacht geschonken aan het innerlijk geloofsleven, verwezen naar Gods genadewerkingen in de mens als kenmerken en het uitgangspunt in de bevinding genomen. Van
een zelfde kaliber is het citaat van Beza in 52-11. Eveneens aan hem ontleent Perkins
de term "ineffectieve roeping" en de onderscheiding tussen het besluit van de verkiezing en de uitwerking hiervan5.
Achter Perkins' scholastiek, predestinatieleer en streven om tot zekerheid van de verkiezing te brengen, zit ook H. Zanchius6. Kenmerkend voor diens betekenis in dezen
is dat Perkins een onderdeel van 54, namelijk Een Geval der Conscientiel Verclarende
de swaerste questie die daer is: Namelijckl Hoe Yemandt weeten of kennen sall ofhy een
kindt Gods is, grotendeels laat bestaan in een stuk van Zanchius over deze kwestie.
Ook de Heidelbergse theologen Olevianus en Ursinus hebben hun stempel op Perkins
gedrukt. Hier kunnen worden genoemd de indeling in vieren die Ursinus aan het geloof geeft7, diens beschrijving van de werking der consciëntie8 en in het bijzonder de
verbondsleer van Olevianus en Ursinus9. In 52-11 wordt een citaat van Ursinus gegeven.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Van Baarsel, 172.
Kendall[I], 69.
Breward, 85.
Kendall[I], 55,67; Graafland[XIV], 71 e.v.
Z.v. dit laatste: Bray, 91.
Breward, 45,85.
Kendall[I], 40-41.
Kendall[I], 56.
Kendallfl], 58.
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Waarschijnlijk was de Engelse beïnvloedingslijn veel krachtiger dan gewoonlijk wordt
aangenomen. Het heeft naar mijn mening veel te zeggen dat 45 niet anders is dan een
soort bloemlezing uit de werken van Tyndale en Bradford. Vooral de laatstgenoemde
is van enorme betekenis voor Perkins' piëtisme. In 29-1, dat handelt over de boetvaardigheid, verklaart deze dat hij zich aansluit bij soortgelijke geschriften van Bradford
en Dent. Nummer 31 bevat een citaat van Bradford en eindigt met een gebed van hem.
Het hierboven genoemde onderdeel van 54 eindigt ook al met een citaat van Bradford,
terwijl er in 52-11 eveneens één voorkomt. Bovendien werkt Perkins zijn consciëntieleer uit in navolging van Bradford1. Tenslotte is in 54-111 een citaat van Hooper te
vinden.
Achter deze Engelse lijn staan weer gedeeltelijk twee figuren die afkomstig zijn van
het vasteland: Bucer en Martyr. Martyrs betekenis wordt zichtbaar in Perkins' omschrijving van de consciëntie 2 en in zijn onderscheiding tussen willen en toelaten als
het over de verwerping gaat3, terwijl Bucers invloed blijkt in Perkins' onderscheidingen van het tijdelijk en het geestelijk regiment en van de eerste en de tweede rechtvaardigmaking4.
De achtergrond van Perkins is nog gevarieerder dan tot nu toe is aangegeven. In 52-11
citeert hij Luther, Chemnitz, Taffin, Knox en Strigel. Op het punt van de onderscheiding der tekenen betreffende de wederkomst van Christus is hij afhankelijk van W.
Musculus5.
Een volgend aspect is de rol van de patres bij Perkins. Hun betekenis voor hem wordt
zichtbaar in de keren dat hij hen citeert of naar hen verwijst: Augustinus (588 keer),
Chrysostomus (129 keer), Hieronymus (120 keer), Ambrosius (105 keer), Tertullianus
(81 keer), Cyprianus (64 keer) en Basilius (49 keer) 6 .
Het geheel leidt tot de gevolgtrekking: Perkins is de man van de pluraliteit.
Deze conclusie wordt bevestigd wanneer in deze paragraaf tenslotte de aandacht uitgaat naar de relatie Ramus - Perkins. McKim heeft overtuigend aangetoond dat er bij
Perkins zeer sterke invloed van Ramus kan worden gesignaleerd. Allereerst is er het
feit dat Perkins zich in zijn eerste twee geschriften, die over het geheugen handelen
en van 1584 dateren, ontpopt als een enthousiast aanhanger van de filosofische methode van Ramus. Vervolgens blijkt de structuur van Perkins' geschriften veelal ramistisch te zijn bepaald. De dichotomieën en de diagrammen hierin zijn in dit opzicht
kenmerkend. Soms ontleent Perkins ook zijn woordgebruik en zijn accentueringen
aan Ramus. Dit is het meest in 43 het geval. Bovendien gaat Perkins in zijn definitie
van theologie gedeeltelijk terug op Ramus' desbetreffende omschrijving. Bij dit alles
dient echter wel te worden bedacht dat Perkins' afhankelijkheid van Ramus bijna
uitsluitend de structuur en de verwoording van zijn inzichten betreft. Voor wat de
theologische inhoud hiervan aangaat, lopen er geen verbindingslijnen naar Ramus.
Het intensieve gebruik van de ramistische methode door Perkins wil niet zeggen dat
hij de Scholastiek heeft afgezworen. Allerminst. De wijze waarop hij zijn stof behan1.
2.
3.
4.
5.
6.

Breward, 66.
Breward, 64.
Graafland[XIV], 80.
Breward, 71,96.
Bauckham, 172.
Kendall[I],54.
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delt, vertoont in niet-geringe mate scholastieke elementen, terwijl - en dit is in relatie
tot het ramisme het meest wezenlijke - de Scholastiek ook materieel gevolgen voor zijn
theologie heeft1.
Bij Perkins wordt derhalve een samengaan zichtbaar van ramistische met scholastieke
elementen, waarbij de eerste vrijwel geheel beperkt blijven tot het methodische, formele vlak2. Hij verstond de kunst om onderdelen uit tegengestelde visies tot een nieuwe en levenskrachtige eenheid samen te smeden.
27-55.4.3. Tweepoligheid
In Perkins is een tweepoligheid op te merken. Enerzijds is hij een man van de wetenschap. Dit komt in de eerste plaats in zijn dogmatische, polemische, patristische, bijbelkundige en homiletische activiteit uit. In de tweede plaats hanteert hij een logische
behandelmethode en redeneertrant. In de meeste gevallen wordt dit al direct zichtbaar in de opbouw van zijn geschriften. Haarscherp wordt een onderwerp in verschillende delen uiteengelegd, waarna elk onderdeel op logische en scherpzinnige wijze
met de nodige - en soms onnodige - onderscheidingen en onderverdelingen wordt
behandeld. De begrippen die worden gehanteerd, worden nauwkeurig gedefinieerd.
Veelvuldig is het gebruik van syllogismen. De gang van het betoog wordt geregeld
onderbroken door bewijsredenen, tegenwerpingen en weerleggingen daarvan, leringen en nuttigheden.
Perkins vult in zijn methodiek Aristoteles aan met Ramus. Bij beiden speelde de logica de hoofdrol. Bij Aristoteles was dit de syllogistische logica, bij Ramus de analytische.
Het voordeel van Perkins' handelwijze is dat de beschouwingen veelal systematisch,
logisch en helder zijn opgebouwd.
De keerzijde van de medaille is echter dat de onderverdelingen wel eens zo ver worden doorgevoerd en de argumenten en de weerleggingen zo worden uitgesponnen, dat
het moeilijk is de grotere lijnen in het oog te houden. Een tweede nadeel is dat de
genoemde werkwijze soms ten koste gaat van de echtheid en de levendigheid. Geregeld stuit men op het bezwaar dat de onderverdelingen geconstrueerd aandoen en het
belang ervan niet duidelijk is. Een derde nadeel is dat de terminologie aanleiding kan
geven tot verwarring. De reden hiervan is gelegen in het meervoudig karakter van de
betekenisinhoud van verscheidene door Perkins gehanteerde begrippen3.
Ook hierin doet de auteur zich kennen als de man van de pluraliteit. Bekering en
wedergeboorte zien gewoonlijk op de nieuwe gehoorzaamheid van de gelovige, maar
kunnen evengoed de staatsverwisseling aangeven. Kennis kan louter verstandelijk weten betekenen, maar ook de existentiële kennis. Geloof is het geloof dat hoopt tegen
het gevoel en de bevinding in, maar eveneens het geloof dat gepaard gaat met de
bevinding van de geloofsinhoud. Op zichzelf zouden deze meervoudige betekenissen
niet zo erg zijn, als Perkins maar steeds precies aangaf welke betekenisinhoud hij
bedoelt. Hij doet dit echter niet. De lezer is derhalve op zichzelf aangewezen om aan
1.
2.
3.

Vgl.: Graafland[XIV], 81-82.
Vgl.: Howell, [207].
Vgl.: Cohen, 35-36,75-76 n.2,79-80 n.12,80-81 n.14,219 n.70.
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de hand van het verband uit te maken in welke zin de schrijver een bepaald begrip gebruikt.
Wat Perkins echter tot Perkins maakt, is zijn piëtisme. Zijn geschriften worden gekenmerkt door piëtistische elementen. Deze overheersen in zijn pastorale, ethische,
casuïstische en uitlegkundige werken. Zijn andere geschriften bevatten nog zoveel
piëtistische karakteristica dat zij, op een paar uitzonderingen na, als studieobject in
dit onderzoek zijn betrokken. Veel van zijn overwegend piëtistische werken zijn oorspronkelijk door hem als preken gehouden, wat overigens herhalingen tot gevolg
heeft1. Deze geschriften stralen een pastorale warmte en een levendige aandacht voor
het concrete leven uit. Zij doen weldadig aan. Bovendien weet Perkins in zijn geschriften, en zeker in zijn piëtistische werken, de zaken met eenvoud en helderheid neer te
zetten. Hij is wars van vertoon van geleerdheid en hoogdravendheid.
Het is aan deze tweede pool te danken dat Perkins' geschriften een enorme opgang
hebben gemaakt.
Een laatste vraag die hier niet mag worden ontlopen, is die naar het verband tussen
de twee polen scholastiek en piëtisme. Is dit een toevallige combinatie? Of bestaat er
tussen beide een innerlijke samenhang?
In dit verband is het niet van belang ontbloot dat de twee scholastici aan wie Perkins
veel ontleent, beiden enerzijds de scholastiek de gereformeerde theologie hebben
binnengehaald en anderzijds een opmerkelijke piëtistische belangstelling aan de dag
leggen. Zowel Beza als Zanchius hebben een scholastiek predestinatiesysteem opgezet. Bij beiden blijkt deze handelwijze uit te werken dat er compensatie voor het eeuwige, ongrijpbare en onbeweeglijke wordt gezocht in de pneumatologische manifestaties in de mens. De schakel tussen beide is de zekerheidsvraag: hoe kan ik zeker van
mijn verkiezing zijn; kan ik wel daarvan zeker zijn? Van hieruit gaat de aandacht zich
richten op het gevoelsleven van de mens en op de innerlijke en uiterlijke werkingen
van de Geest. Beza en Zanchius kennen beiden de syllogismus practicus en mysticus
en zien beiden de wet als voorbereiding van het geloof.
Het zou te ver gaan als conclusie te trekken dat Scholastiek en Piëtisme noodzakelijkerwijs hand in hand gaan, maar dat een scholastiek predestinatiesysteem ter compensatie een piëtistische aanpak kan oproepen, staat buiten kijf2.
27-55.4.4. Kritische inzet
Als Perkins de toestand van de Engelse Kerk in zijn dagen vergelijkt met die uit de
Reformatietijd, komt de Engelse Kerk er slecht af. Weliswaar heeft een groot gedeelte
van de Kerk uit het verleden nooit enige liefde jegens Christus gehad, maar nu zijn er
velen die toen gewillig vervolging ondergingen, geheel werelds geworden. De liefde en
de ijver van toen zijn nu verkild en bevroren3. Het heden wordt aangeduid met 'Vruchteloze en dorre eeuw"4.
Er is geen land dat zozeer met het licht van het evangelie vele jaren achtereen is
1. Vgl.: Breward, 104.
2. Vgl.: Muller.
3. 48, 70r; 44,89v.a; 53-11,51r.b.
4. 37-1,89v.a.
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begunstigd als Engeland. Als resultaat hiervan moet Perkins constateren dat men wel
flikkerende lampen van een uiterlijke belijdenis heeft, maar - zo vraagt hij - "waar is
de olie van de genade"? De praktijk wijst een wereldse en zondige leefwijze uit1.
Veertig jaar en langer is God reeds met het evangelie gekomen, maar men wordt
steeds onvruchtbaarder en zondiger. Twintig jaar geleden werd het evangelie meer
omhelsd dan nu2. Het is te vrezen dat de enige vrucht van de jarenlange prediking de
verharding van hart is3. Perkins spreekt van "trage belijders" en "lauwe, vleselijke,
zorgeloze evangelischen"4, "lauwe christenen"5, "schijnchristenen"6, "vleselijke protestanten"7, "slaperige en zorgeloze belijders"8. Velen dragen de naam van christen,
maar gedragen zich in hun houding als Turken en heidenen9. Zij belijden God met de
mond, maar verloochenen Hem met hun zondige en ongereformeerde levenswandel10.
Zij zijn naarstig in het horen van het Woord en in het ontvangen van de sacramenten,
maar bij het verlaten van de kerk zeggen zij metterdaad: "godsdienst, blijf hier bij de
kerkdeur staan tot de volgende sabbat"11. Hoewel de religie algemeen wordt beleden,
blijkt uit de zondige levenswandel dat er slechts weinig waar geloof is, ja het merendeel van de mensen toont een geveinsde boetvaardigheid12 en is zorgeloos en koud in
de belijdenis van het evangelie13. Alle mensen zeggen dat zij geloven en zich hebben
bekeerd, maar het is in het algemeen slechts lipgeloof en lipbekering14.
Talloos zijn de keren dat Perkins het heeft over "geestelijk zelfbedrog"15, "vermetelheid in het zichzelf toeëigenen van Christus"16 en "inbeelding dat men gelooft"17.
Hij drukt zich soms getalsmatig uit: bij niet of nauwelijks een op de honderd, ja nog
vaker, een op de duizend christenen is het echt. Er is er nauwelijks een op de honderd
te vinden die niet liegt ter wille van gewin18 en die boetvaardig is19. Niet een op de
honderd kan Gods Naam recht aanroepen20. Nauwelijks een op de duizend bekeert
zich oprecht21, zoekt Christus22, is dankbaar voor het aanbod van de zaligheid23 en
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11.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

55-XV, 1145a; vgl.: 37-1, 274r.a.
53-11,125r.b-v.a; vgl.: 44,40r.b, 52r.a, 209r.b-v.a; 48,116r.b-v.a; 50, 83-84; 51,17-18; 53-11,46r.a, 47v.b.
37-1,194v.b; vgl.: 199r.a.
B.v.: 27, 20,161; 37-1,103v.b; 52-111,17v.
37-/,273v.b.
B.v.: 29,81; 37-1, 20v.b; 41,18; 52-111,18v.
44,59v\>\ 52-111,16v.-17r.
49,48r.a.
55-XV, 1074a.
51,156; vgl.: 44,69r.
27,155; vgl.: 54-11,3r.b.
29,64.
33,21.
50,8.
B.v.: 30,17; 44,77v.a.; 53-1, Ir; 54-111,3r.b.
34,84: 46-1,79; 53-1,103v.a; 27,151.
27,1M; 44,69r.
37-1,103v.a.
48,120v.a.
47,17.
48,120v.b.
37-/,81r.b.
37-1, 76v.
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liegt niet1. Niet een op de duizend onderzoekt zichzelf2 of bekeert zich oprecht3.
Al deze negatieve constateringen werken uit dat Perkins de echtheid van de geestelijke zaken op de voorgrond stelt. Het bijvoeglijk naamwoord "waar" komt dan ook
op welhaast iedere bladzijde van zijn werken voor. Hier ligt ook de oorsprong van de
onderscheiding uitwendig - inwendig4, die met name voor zijn Doopleer gevolgen
heeft.
27-55.4.5. Algemene zonden
Nadat Perkins in 50 op gepassioneerde wijze Engeland heeft aangesproken op zijn
ondankbaarheid jegens God, Die dit land zoveel aardse en geestelijke zegeningen
heeft geschonken, verantwoordt hij zijn eigen handelwijze door de algemene zonden
van de Engelse Kerk en natie bloot te leggen. Hij behandelt successievelijk: 1. onwetendheid; 2. verachting; 3. Godslastering; 4. ontheiliging van de sabbat; 5. onrechtvaardige behandeling van de een door de ander5. Eerder in hetzelfde geschrift geeft
hij een soortgelijke opsomming van heersende zonden:
Onwetentheydt/ nae vijff ende dertich Jaeren Predickens/ en wordt gheen sonde gerekent: blinde devotie
inden Godtsdienst gheene sonde/ lip-arbeydt inden Ghebede/ lichtvaerdich/ ende ghewoonlijck zweeren/
bespottinghe van Religie/ ende der belijders der selver/ gheen sonde: Ontheylighinghe des Sabaoths gheene
sonde: versmadinghe der dienaren Christi/ mishandelinghen der ouderen/ gheene sonden: hooverdie in
cleedinghe/ onmaticheyt in spijse/ beestelijcke ende ordinare dronckenschap/ hoererie/ geene sonden. Ja
bedriegerien/ valscheden/ onderdruckenden woecker/ openbare omcoopinghen/ ende giericheydt/ die
schandelijcke moeder-sonde/ worden alle voor gheene sonden gerekend.

In andere werken geeft hij overeenkomstige lijsten van zonden7. In 51 noemt hij vijf
algemene zonden tegen de eerste tafel van de wet: 1. obstinate onwetendheid;8 2. verachting van het evangelie; 3. wereldse ijdelheid; 4. lauwheid; 5. geveinsdheid .
27-55.4.6. Onwetendheid

De zonde die door Perkins het meest en gewoonlijk het eerst wordt genoemd, is de
onwetendheid. Hij verstaat hieronder de moedwillige onwetendheid. Moedwillig
maakt men geen gebruik van de middelen tot kennis9. Velen bezitten wel een mooi
dambord, maar geen Bijbel. Anderen scheppen vermaak in het lezen van ijdele boeken, maar hebben geen zin om Gods Woord te lezen en te onderzoeken10. Men verzuimt de kerkgang11. Door de gave van het Woord kan de onwetendheid nooit een
verontschuldiging zijn. Hoe beperkt van verstand men ook is, Christus als de ten
hemel Gevarene en de Heilige Geest zijn machtig het verstand te openen en te verlich1. 37-/,13r.b.
2. 48,15r.a.
3. 4S,48r.a.
4. 46-11, 76-77; 49,22; 51,146; 53-11, 93v.
5. 50,55-63.
6. 50,11-12.
7. 29,3; 36,38-40; 48,88v.a.
8. 51,156-158.
9. 50,55-56; 53-11,122v.a; 27,175-176; 28,59-60; 36,40; 40,51-52; 44,43v.a; 46-1,29-30; 48,70r.b.
10. 38-b, 341r.; 48,158v.a; 53-11,50r.b.
11. 37-1,216v.
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ten1. Er is geen zaak die een christen zo slecht betaamt als onwetendheid2. Men meent
dat het genoeg is als men het Onze Vader, de Geloofsbelijdenis en de Tien Geboden
kan opzeggen3. De zonde van onwetendheid is daarom zo erg omdat de consciëntie
dan de juiste besturing mist, waardoor het leven een overvloeiende zee van zonden
wordt4.
Een van de achtergronden van deze zonde ziet Perkins in de Rooms-katholieke Kerk
liggen. Daar wordt geleerd dat de onwetendheid de moeder van de devotie is. De
leken behoeven geen kennis te hebben; zij hebben slechts te geloven wat de Kerk
gelooft. Zo wordt deze zonde hun als een middel ter zaligheid opgelegd5.
Hiertegenover stelt Perkins dat het fundament van het geloof, van het zalig leven en
van de ware godsdienst de kennis is6. Zonder de kennis is het geloof onmogelijk7. De
kennis is het eerste onderdeel van de voorbereiding tot het Heilig Avondmaal8. De
predikanten moeten daarom naarstig trachten de onwetendheid uit te roeien en
kennis aan té kweken9. Perkins tracht zelf dit doel te verwezenlijken met 38 in het
kader van de polemiek met de Rooms-katholieke Kerk en met de door hem geschreven catechismus, 47. De catechisatie als bestrijdingsmiddel van de onwetendheid is
niet alleen het werk van de predikanten10, maar nog veel meer dat van de hoofden der
gezinnen: gezinscatechese11. Zij is een geschikte zaak voor de sabbat12.
27-55.4.7. Verachting
Als tweede hoofdzonde van Engeland noemt Perkins de verachting van de christelijke
godsdienst, waaronder hij de spot en de schimp verstaat die het evangelie, de predikanten en de gelovigen hebben te lijden13. Voortdurend klaagt hij hierover. Het
Woord en het evangelie worden bespottelijk gemaakt14. Zij die zorgvuldig het Woord
Gods naleven, krijgen termen opgeplakt als neuswijsicheyt, reynicheyt en stricticheydt15, al te nauwe curieusheyt16, al te precise sake11, stricticheyt, Puritaenschap, gheveynstheyfó, naugesetheyt19 en stracke luyden20. Zij die zich benaarstigen de reinheid
1. 37-1181r., 216v.
2. J7-/,69v.a.
3. 55-XV, 1062b.
4. 27,101-103,175-176; 40,52.
5. 44,160r.b; 53-11,24v.a.
6. 53-1,115v.a; 42,1; 38-b, 287r.-288v.
7. 53-11, 24v.a.
8. 46-11,170.
9. 44,160r.b.
10. 44,17Sr.a.
11. 37-1,69v.b-70r.a.
12. 46-11,326.
13. 50,57-61: 54-11, lOr.b.
14. 48,88v.a, 120v.a.
15. 44,190r.a; 48,159r.a; 53-//,49r.b.
16. 51,18.
17. 51,157.
18. 54-11, 23v.b.
19. 55-XV, 1145a.
20. 38b, 322v.
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van hart te verkrijgen en te bewaren, worden gebrandmerkt als Puritanenl Precisianen1.
Het zelfonderzoek naar eigen zonden wordt uitgemaakt voor een middel om een mens
zwaarmoedig te maken 2 . Elders luidt het:
Aldus wort de belijdenisse der Religie/ ten huydigen dage/ van velen gherekent niet anders te wesen/ dan
eene naegebootste heylicheyt/ ende de behoorlijcke gehoorsaemheyt der wet der zeden wordt ghenoemt/
ende gheheeten precijsheyt/ ende de belijders daer van/ Puritanen/ ende Precisianen/ alleenlijck om deser
oorsaken wille/ dat sy conscientie maecken van te wandelen iu ghehoorsaemheyt/ tot de Wet Godts A

Iemand die eraan begint God te dienen, moet er rekening mee houden dat hij zulke
spot en smaad zal ondergaan alsof hij te midden van vijanden en niet te midden van
belijders van de godsdienst leefde 4 . Ook de predikanten delen in de verachting en de
lastering 5 . De lastering richt zich niet slechts op hun leven, maar ook op hun bediening
en leer. Zij worden eveneens beschuldigd van de ketterij van t' Puritaenschapfi.
27-55.4.8. Godslastering
De derde hoofdzonde is voor Perkins de Godslastering. Deze zonde kan op vele manieren worden begaan. Veel voorkomende vormen zijn: ijdel zweren, valse eden en
misbruik van Gods naam en titels. Het meest en het ergst wordt de Godslastering
gepraktizeerd op jaar- en weekmarkten 7 . Het is de boosheid van de tijd dat men vloekt
en zweert zonder vrees 8 .
In 46-1 worden de aanvechtingen tot de Godslastering behandeld 9 . Nummer 32 is geschreven met het doel onder andere deze zonde tegen te gaan. In positieve zin staat
hierin de tale Kanaans centraal. Deze wordt omschreven als het ongeveinsd en met de
Geest der aanneming tot kinderen begiftigd aanroepen van de Naam Gods in Christus
en het vertrouwelijk spreken met God 10 .
27-55.4.9. Sabbatsopvatting
Dat voor Perkins de sabbatsontheiliging de vierde hoofdzonde van Engeland is, geeft
aan dat hij hoge waarde aan de sabbat hecht. Zijn verklaring van het vierde gebod,
voorkomend in 42, vormt een goed uitgangspunt voor de weergave van zijn opvattingen betreffende de rustdag. Op deze dag moet men: 1. rusten van de arbeid; 2. die rust
heiligen. Rusten van de arbeid houdt in dat de beroepswerkzaamheden zijn verboden,
met uitzondering van heilige en noodzakelijke werken.
Perkins onderscheidt drie heilige werken: 1. een sabbatsreis, Handelingen 1:12; 2. het
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55-XV, 905a.
4S,75r.a.
55-XV, 1082a.
50,12.
44,206v.b; vgl.: 49, 29-30.
50,58.
50,61.
44, HTv.b.
46-1,193-205.
32,8.
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slachten en het bereiden van offervee, Mattheüs 12:5; 3. het reizen naar profeten en
naar godsdienstige plaatsen, 2 Koningen 4:23 en Psalm 84:6-7.
Als noodzakelijke werken ziet Perkins de werken van barmhartigheid: 1. de opwekking van Eutychus door Paulus, Handelingen 20:9-11; 2. een beest uit de put halen,
Lukas 14:5; 3. het bereiden van spijs en drank, Mattheüs 12:1-5; 4. het vee water geven,
Markus 12:11; 5. de dokters mogen zieken bezoeken; de zeelui mogen hun reis vervolgen; de schaapherders mogen op hun schapen passen; de vroedvrouw mag barende
vrouwen helpen, Markus 2:27.
Door de discipelen is de onderhouding van de rustdag overgebracht van de zevende
naar de eerste dag van de week: Handelingen 20:7; 1 Korinthe 16:1-2; Openbaring
1:10. Door het geestelijk nageslacht van de apostelen is deze instelling verzuimd, maar
door de christenkeizers is ze weer in ere hersteld.
Het vierde gebod behoort deels tot de wet van de ceremoniën en deels tot de zedewet.
Het zedewettige van het vierde gebod behelst: 1. de bestemming van een der zeven
dagen van de week tot de onderhouding van de openbare godsdienst, met name in de
bijeenkomsten van de gemeenten; 2. het gebod te rusten van de beroepsarbeid, welk
gebod ook geldt voor de dienstboden en de beesten.
Concreet houdt het gebod voor de christenen positief in dat zij: 1. 's morgens vroeg
opstaan om zich in de weg van het gebed en van het zelfonderzoek naar eigen zonden
voor te bereiden op de heiliging van de rustdag; 2. in de kerkdienst aanwezig zijn om
Gods Woord te horen, de sacramenten te ontvangen en Gods Naam aan te roepen en
te verheerlijken; 3. het overige van de rustdag doorbrengen met heilige overdenkingen
over Gods Woord en Zijn schepselen; 4. de werken van barmhartigheid beoefenen
door zieken te bezoeken, armen aalmoezen te geven, geestelijk gevallenen te vermanen en mensen die in onenigheid leven te verzoenen.
Eveneens concreet verbiedt het vierde gebod de christenen: 1. beroepswerkzaamheden; 2. onnodige reizen; 3. jaarmarkten; 4. werkzaamheden op het land; 5. schertsen,
grappen maken, feestmaaltijden houden en ijdel vermaak; 6. uitwendige onderhouding van de rustdag zonder inwendige kracht van de godzaligheid; 7. openlijke schending van de rustdag door bij voorbeeld brasserij, zuiperij en onkuisheid1.
Nummer 46-77 gaat over de mens zoals hij in betrekking tot God staat. Vier belangrijke
onderwerpen komen hier aan de orde, waarvan het laatste de sabbat is2. De uitvoerige
behandeling hiervan verschaft enkele aanvullingen op het hierboven weergegevene.
Allereerst geeft Perkins hier rekenschap van zijn opvatting dat het gebod een van de
zeven dagen te heiligen altijd geldt en zedelijk van aard is. Als argument hiervoor
voert hij aan dat het door God is ingesteld in het paradijs vóór de zondeval. Als zodanig kan het niet ceremonieel zijn. In de tweede plaats schrijft hij hier de verandering
van de zevende naar de eerste dag van de week niet aan de discipelen, maar aan
Christus Zelf toe3. Eerlijkheidshalve zegt hij erbij dat hij hier op waarschijnlijkheden
afgaat. Zijn argumenten hiervoor zijn:
a. de sabbat van het Nieuwe Testament wordt de dag des Heeren genoemd, Openbaring 1:10. Zoals God na de schepping op de zevende dag heeft gerust, zo heeft
1. 42,155-167.
2. 46-11,294-331.
3. 55-XV, 925b.
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Christus na de verlossing op de eerste dag gerust. Zoals Christus het Avondmaal
in de plaats van het Pascha heeft ingesteld, zo heeft Hij de eerste dag van de week
ingesteld in de plaats van de Joodse sabbat;
b. volgens 1 Korinthe 16:2 hield de gemeente van Korinthe iedere eerste dag van de
week een inzameling voor de armen, waarvan volgens Handelingen 2:42 geldt dat
die plaatsvond na de prediking, het gebed en de sacramenten. 1 Korinthe 16:1
veronderstelt dat Christus Zelf de Insteller is van de eerste dag der week als de
nieuwtestamentische sabbat; Paulus zou het immers niet durven gebieden als hij
het niet van Christus had ontvangen;
c. Christus en Zijn discipelen hielden de eerste dag als sabbat, Johannes 20:19, 26 en
Handelingen 20:7;
d. de dag des Heer en was voor afgebeeld in de achtste dag waarop de besnijdenis
plaatsvond. Daarmee was voorgeschreven dat die op de achtste dag moest worden
gehouden.
Eén ding is voor Perkins in ieder geval zeker: het recht om de tijd van de rustdag te
veranderen berust niet bij schepselen, maar uitsluitend bij God.
In de derde plaats weerlegt Perkins in dit gedeelte de tegenwerpingen die tegen zijn
opvattingen worden gemaakt. Hij laat zien dat Schriftplaatsen als Kolossenzen 2:16,
Galaten 4:10, Romeinen 14:5; Handelingen 13:14; Handelingen 16:13 en Handelingen
18:3-4 niet in strijd met zijn visie zijn.
In de vierde plaats betoogt hij dat de sabbat evenals alle andere dagen van de ene
morgen tot de volgende morgen, en niet van de ene avond tot de volgende avond
duurt.
De sabbat is voor Perkins zo gewichtig dat hij op een derde plaats in zijn geschriften
er uitgebreid over handelt. Dit doet hij in zijn verklaring van Openbaring 1:10*. Veel
van het voorafgaande keert hier weer. Ook hier wordt beklemtoond dat het Christus
is geweest Die de Joodse sabbat heeft veranderd in de dag des Heeren. Nieuw is op
deze plaats echter dat er twee oorzaken voor deze verandering worden opgegeven: 1.
ter onderhouding van de vrijheid der kerk van het Nieuwe Testament, die is bevrijd
van de Joodse ceremoniën; 2. opdat er een geschiktere tijd zou zijn ter gedachtenis
aan het werk van de verlossing.
Keer op keer schenkt Perkins aandacht aan het sabbatgebod2. De hoeveelheid van
deze plaatsen bewijst dat de sabbat hem zeer na aan het hart ligt.
27-55.4.10. Sabbatsontheiliging
Voor Perkins is de sabbatsontheiliging zo belangrijk dat hij deze als de vierde hoofdzonde van Engeland noemt. Op drie manieren vindt de ontheiliging plaats. In de
eerste plaats zijn er die de sabbat tot een dag van genot en vermaak maken. Bijna alle
jongelui en dienstboden besteden de dag des Heeren aan eten, drinken, kaarten, dobbelen, brooddronkenschap en overdaad. In de tweede plaats zijn er die weliswaar
deze dag niet in uitspattingen doorbrengen, maar toch dan hun eigen werk verrichten,
terwijl zij de kerkgang nalaten. In de derde plaats zijn er die wel naar de kerk gaan en
1.
2.

48,37r.b-39v.a.
37-7,34r.b-v.a, 45r., 156r.b-v.a, 165v., 176v.b; 41,139-140; 42,33-34; 44,122v., 165v.b-166r.b; 54-1,38v.b-39r.a.
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op deze wijze God een gedeelte van de sabbat geven, maar de rest van die dag doorbrengen naar hun eigen believen, hetzij met genietingen, hetzij met werkzaamheden1.
Voortdurend klaagt Perkins over misbruik van de sabbat2. Men houdt de christelijke
feestdagen zoals Kerst in veel groter waarde dan de dag des Heeren. Met Kerst wordt
er nauwelijks of niet markt gehouden, maar het volk kan er niet van worden afgebracht
de jaarmarkten op zondag te houden3. Door de week oefenen velen vlijtig hun beroep
uit, maar op de dag des Heeren doen zij waar zij zin in hebben. Wegens de wetten van
de overheid komen zij ter kerke, maar ondertussen bespotten en verachten zij het
Woord, de predikanten en de gelovigen4. Wanneer het aantal van hen die op de dag
des Heeren naar de kerk gaan om het Woord Gods te horen, wordt vergeleken met
het aantal van hen die op die dag hierheen en daarheen gaan voor hun wereldse genoegens, komt een kleine handvol tegenover een overgrote hoop of één druppel water
tegenover de zee Oceanus te staan5. Aangezien de ware godsdienst staat of valt met
de onderhouding van de sabbat, is deze zonde zo erg dat daar, waar die heerst, geen
vreze Gods is. Dit geldt voor land, gemeente, gezin, man of vrouw6.
27-55.4.11. Onrechtvaardige behandeling
Als vijfde en laatste zonde van volk en Kerk wijst Perkins de onrechtvaardige behandeling van de een door de ander aan. De meest voorkomende zonde hierbij is bedrog
in de handel. Andere zonden zijn: doodslag, overspel en woeker7.
Perkins' uitleg van het achtste gebod bestaat voor een groot gedeelte in de behandeling van onrechtvaardige daden, zowel in als buiten de handel. Bij de handel zijn het:
1. men wil goederen verhandelen die men niet mag verkopen: de gaven des Heiligen
Geestes, kerkelijke goederen, wat schadelijk is voor Kerk en Staat; 2. bedrieglijke
wijze van handelen: valse voor goede waar verkopen, valse maten en gewichten; 3. het
gebrek van de waar verzwijgen; 4. onderdrukken van het volk bij de handel: de prijs al
te hoog opjagen, te duur verkopen nadat men de verkoop heeft uitgesteld, alle waren
van één soort opkopen, vals faillissement, het pand niet teruggeven, het weergeven
uitstellen en woeker; 5. arbeiders hun loon onthouden.
Buiten de handel zijn de onrechtvaardige daden: 1. in het gericht een verkeerd vonnis
vellen ter wille van geschenken; 2. bedelaars en landlopers kost en kleding geven; 3.
om geld spelen; 4. inkomsten verkrijgen door ongeoorloofde kunsten; 5. van de naaste
het allerminste stelen; 6. oude scheidingspalen verzetten; 7. van anderen dienstboden
of kinderen wegnemen, kerkroof en roverij; 8. met dieven samenspannen8.
Bij zijn uitleg van Mattheüs 5:22 geeft Perkins aan dat deze tekst alle onrechtvaardige
handelingen van mensen tegen hun broeders veroordeelt als bloedige handelingen.

1.
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8.

48,38v.b-39r.a; vgl. voor de derde wijze: 37-1,156v.a; 48,158v.
Nog meer plaatsen: 37-1,45r.b; 53-II, 47r.b-v.a; 54-II, 14r.a.
44,166v.b; 38b, 89v.-86r.; 55-XV, 928b.
37-1,21r.a.
37-1,47v.
50,61-62.
50,62-63.
42,231-238.
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Hij noemt dan achtereenvolgens: 1. woeker; 2. ophopen van koren; 3. vechten en
slaan; 4. onthouden van zielevoedsel; 5. aanstoot geven in woord of daad 1 .
In 41 Iaat Perkins bij de bespreking van de ongerechtigheid zien op welke wijze men
zijn beroep ten nadele van zijn naaste kan gebruiken. Koningen en prinsen breiden
door bedrog of geweld hun gebied uit. Overheden nemen geschenken aan en zien de
personen aan. Predikanten onthouden en bederven het Woord. Rechtsgeleerden
nemen meer loon dan zij mogen en stellen de pleidooien uit. Dokters dienen medicijnen toe die zij enkel uit de boeken halen en nadat zij alleen de urine hebben bezien;
soms schrijven zij dronkenschap en hoererij voor. Bij het beroep van handelaar komen
voor:
valsche waghen ende valsche maten/ verscheyden ghewichten ende maten/ de waren op te jaghen/ te vermenghelen/ te veranderen/ een glants daer op te maken/ met bestroyen/ pappen/ opblasen/ donckere winckels/
gloseren/ calandren/ liegen/ sweeren/ ende alderley boose handelingeA

De landheren vermeerderen de rente en nemen onmatige boeten; bovendien eigenen
zij zich algemene grond toe. Boeren en korenkopers houden de granen opgeslagen tot
de tijd dat het financieel gunstig is om die te verkopen. Drukkers maken zich schuldig
aan het uitgeven van zowel ketterse als onzedelijke geschriften. Boekverkopers verkopen goed en slecht aan een ieder die komt 3 .
27-55.4.12. Wereldse ijdelheid
Na de onwetendheid en de verachting noemt Perkins als derde algemene zonde tegen
de eerste tafel van de wet de wereldse ijdelheid. Hieronder verstaat hij een leefwijze
waarbij het zin- en zienlijke alles is, alsof er geen andere wereld is en alsof de hemel
op aarde is 4 . Met voorbijgaan aan het geestelijke jaagt men naar eer, rijkdom, aanzien,
wijsheid en geleerdheid 5 . Men denkt niet of weinig aan de eeuwige staat van de ziel,
maar stelt wel alles in het werk om zijn lichaam te verzorgen 6 . Dit alles is echter vergankelijk en tijdelijk. Het mag daarom niet het hoogste goed zijn, maar behoort op een
matige wijze te worden gezocht en gebruikt 7 .
In 46-ffl is een groot gedeelte gewijd aan de behandeling van de matigheid 8 . De vier
gebieden die ter sprake komen, zijn: 1. rijkdom; 2. spijs en drank; 3. kleding; 4. vermaak.
Betreffende de rijkdom wordt gesteld: 1. de mens is niet meer dan Gods rentmeester
om de rijkdom overeenkomstig Zijn wil te besteden; 2. men stelle zijn hart er niet op
en men zij tevreden met zijn staat; 3. in een paar bijzondere gevallen moet men de
rijkdom metterdaad opgeven; 4. het bezit en het gebruik van de rijkdom moet tot de
ere Gods en tot zaligheid der zielen strekken.
Voordat men spijze eet, heilige men die door Woord en gebed. Krachtens de christe-

1. 55-XV, 935b-936a.
2. 41,120.

3. 41, 118-121.
4.
5.
6.
7.
8.

51,157.
53-1, Sr.
55-XV, 1077b.
55-XV, 1052b.
46-111,61-162.
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lijke vrijheid mogen spijs en drank niet slechts spaarzaam, maar zelfs ruimschoots
worden genuttigd, en nog wel met blijdschap. Wel moeten echter tijdens het eten en
het drinken worden betracht: a. gerechtigheid - hier worden zij berispt die hun goederen in herbergen verkwisten, waardoor hun gezinnen van het nodige worden beroofd
-; b. liefde, door niemand ergernis te geven en de armen te gedenken; c. soberheid;
d. godzaligheid. Deze laatste houdt in dat men zich wacht voor onmatigheid, dat men
de spijzen ontvangt als uit de hand Gods, dat men ze ontvangt als tekenen van de
verzoening met God in Christus en dat men tevreden is met het deel dat God geeft.
Na het eten danke men God. Dit doet men door: 1. te gedenken dat God het voedsel
heeft gegeven; 2. de kracht van het lichaam te gebruiken voor het zoeken van Zijn eer
en het houden van Zijn wet; 3. niets van het overgeblevene weg te gooien.
Als de drie redenen om de overdaad in spijs en drank te schuwen geeft Perkins op: a.
zij verderft het lichaam: b. zij brengt de ziel grote schade toe; c. God heeft er een
oordeel op gezet, Jesaja 5:11.
Als Perkins het over de kleding gaat hebben, stelt hij eerst dat versierselen van goud,
zilver, edelstenen, zijde, fluweel enzovoorts op zichzelf zijn geoorloofd voor hen wier
staat daarmee overeenkomt. Zijn zij echter uitingen van hoogmoed en weelderigheid,
dan worden zij in de Bijbel veroordeeld.
De zorg voor de kleding moet zich op het noodzakelijke richten. Norm hiervan is het
oordeel van voortreffelijke personen. Perkins klaagt erover dat de meeste mensen de
mode volgen. Dit kost geld, waardoor men niet in staat is anderen te helpen die in
nood verkeren.
In de tweede plaats behoort de kleding gepast te zijn, dat wil zeggen overeenkomstig:
1. het geslacht; 2. het beroep - hier wordt de stijve vrouwenkleding afgewezen -; 3. de
financiële positie; 4. de stand en de waardigheid; 5. de gewoonte van het land - hier
keert Perkins zich tegen het volgen van buitenlandse mode - ; 6. de zedigheid en de
soberheid; 7. het voorbeeld van de voortreffelijkste en godzaligste mensen.
Over het dragen van de kleding worden twee belangrijke opmerkingen gemaakt: 1. de
kleding strekke tot die doeleinden die God Zelf daaraan heeft gegeven; 2. men make
een geestelijk gebruik van de kleding.
De doeleinden van de kleding zijn: a. het behoud van het leven en de gezondheid; b.
de eerbaarheid - decolleté wordt afgewezen -; c. een eerbewijs aan het lichaam. Perkins geeft vijf regels voor het bereiken van de genoemde doeleinden: 1. tevreden zijn
met eigen natuurlijke schoonheid en gestalte - opmaak wordt veroordeeld -; 2. als het
voornaamste versiersel de deugd en goede werken en niet uiterlijke dingen zien; 3. de
matigheid betrachten; 4. de gelegenheden waarnemen; 5. het eren van het lichaam en
hiermee van God.
Het geestelijk gebruik van de kleding bestaat in het volgende. Allereerst neme men
reden uit de kleding zich te verootmoedigen - zij ziet immers op de zonde - . In de
tweede plaats wijst het aantrekken van de kleding op het aandoen van Christus. Ten
derde bepale het uittrekken van de kleding een mens bij het afleggen van de oude
mens. In de vierde plaats lere het aantrekken van de kleren een mens het opschorten
van de lendenen om Christus tegemoet te kunnen gaan.
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De overdaad van de kleding komt voort uit hoogmoed. Aan de hand van vijf dingen
laat de auteur zien hoe erg dit is: 1. het misbruik van goederen, die eerder aan de
Kerk, aan de Staat, aan het gezin en aan de armen ten goede moeten komen; 2. het
misbruik van de tijd; 3. het misbruik van de kleding zelf; 4. de vermenging van de
maatschappelijke standen; 5. in de Schrift staat een groot oordeel op deze zonde:
Jesaja 2:11-12; Zefanja 3:11.
Tenslotte gaat het betoog over het vermaak. Dit is een geoorloofde zaak, omdat de
rust van de arbeid noodzakelijk is en omdat de christelijke vrijheid het gebruik van al
het geschapene niet slechts tot nooddruft, maar ook tot gepast vermaak toelaat. Dit
laatste betreft uitsluitend middelmatige dingen. Zowel heilige als zondige zaken
mogen hier niet voor in aanmerking komen. Bij de bespreking van de heilige dingen
keurt Perkins bijbelse toneelspelen en stof tot hilariteit in preken af. Bij de behandeling van de zondige zaken verklaart hij zich een tegenstander van toneelspelen in het
algemeen en van - gemengd - dansen. Voorts mag men geen vermaak scheppen in de
straffen op de zonde. In dit kader verbiedt Perkins het vermaak om zotten en de beren- en hanengevechten.
Hierna behandelt de auteur de spelen. Hij maakt onderscheid tussen spelen van verstand en behendigheid, spelen van geluk en spelen waarbij beide een rol spelen. De
eerste soort is te prijzen, de tweede is afkeurenswaardig. Voor het laatste geeft hij drie
argumenten: 1. geluksspelen zijn loten; bij het lot is alleen het godsdienstig gebruik
geoorloofd; 2. geluksspelen vormen geen vermaak, maar wekken de hartstochten op;
3. bij geluksspelen gaat het gewoonlijk om geld. De gemengde spelen wil Perkins op
zichzelf niet veroordelen, maar wel stelt hij dat het beter is zich ervan te onthouden.
Over de wijze van vermaak geeft Perkins de volgende opmerkingen: 1. men behoort
dat vermaak te kiezen dat het minst aanstoot geeft; 2. het vermaak behoort voordelig
voor zichzelf en voor anderen en ter ere Gods te zijn; 3. het doel van het vermaak
behoort de ontspanning te zijn; 4. het vermaak moet matig zijn. Onder het laatste punt
bestraft hij vele jonkers die hun tijd verkwisten met het spelen.
Bij de uitleg van Galaten 5:22 geeft Perkins vier vormen van matigheid aan: a. in eten
en drinken; b. in kleding; c. in het vergaderen van goederen; d. in het besteden van de
goederen 1 .
De keren dat de schrijver ingaat tegen overdaad en aandringt op matigheid, zijn ontelbaar. Soms betreft het alleen het eten en het drinken2, soms uitsluitend de kleding3,
soms een combinatie van beide 4 , soms worden de huizen eraan toegevoegd 5 en een
enkele keer gaat het uitsluitend over de vrolijkheid6. Het is een algemene zonde van
de tijd dat men spijze, drank, kleding en gebouwen gebruikt als uitingen van overdaad
en hoogmoed, en dat de christelijke vrijheid zo wordt misbruikt dat de gewone man in
de genoemde opzichten wil wezen als een edelman, de edelman als een ridder en de

1.
2.
3.
4.
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6.

44,234v.
48,174r.a.
30,30; 37-1,127r.b; 42,223-224; 48,46r., 158r.a; 54-11,21v.a; 55-XV, 1069b-1070a.
37-1, 219v.a-220r.a; 40,60.
37-1,199v.; 37-111,21r.b; 53-1,91r.b.
32,45,47.
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ridder als een graaf1. Vele rijken die de naam van Christus dragen, jagen een groot
deel van hun rijkdom erdoor met valken, stieren, beren en honden, of verkwisten hun
rijkdom met spelen en dobbelen. De minder bedeelden geven hun geld uit aan fraaie
klederen en goede sier 2 . Het is een algemene kwaal dat men zich op de sabbatdag zo
vol stopt dat men onbekwaam is voor de dienst des Heeren 3 .
Voorts gaat Perkins ook met name in tegen het dansen, het dobbelen en de toneelspelen 4 , de pruiken, het haarverven, de make-up en het lange haar bij jongens en mannen 5 . De zonde van de overdaad heerst niet slechts in onheilige, maar evenzeer in
godsdienstige plaatsen 6 .
27-55.4.13. Lauwheid
De vierde algemene zonde tegen de eerste tafel van de wet is de lauwheid. Lauwheid
is dat men er zich niet druk om maakt in Christus te worden gevonden. De oorzaak
hiervan is het gebrek aan kennis en aan het gevoel van eigen verlorenheid. De belijdenis van het geloof is dan enkel het gevolg van de wetten van het land 7 .
Bij de uitleg van Openbaring 3:16 komt helder naar voren wat Perkins onder lauwheid
verstaat 8 . Men belijdt de religie, men hoort het Woord en ontvangt de sacramenten in
het algemeen, maar men leeft er niet naar. Zes soorten lauwe christenen worden door
hem onderscheiden: 1. papisten; 2. opportunisten; 3. nicodemieten; 4. unionisten; 5.
wereldlingen; 6. zij bij wie leer en leven zijn gescheiden.
Als tekenen van de lauwheid noemt Perkins in de eerste plaats de nalatigheid in het
nakomen van de godsdienstige plichten, waarin hij drie facetten onderkent: a. ook al
gaat men naarstig ter kerke, er zijn er weinigen die in kennis en nog minder die in
betering van leven toenemen; b. weinigen zijn er die er geld voor over hebben een
Bijbel te kopen, laat staan die te lezen en te onderzoeken; c. sabbatsontheiliging. Het
tweede teken van de lauwheid is dat men in de kerk godsdienstig is, maar thuis en in
zijn dagelijkse doen niet. Het derde teken is de verachting van hen die zich beijveren
het Woord te gehoorzamen.
27-55.4.14. Geveinsdheid
De vijfde algemene zonde tegen de eerste tafel van de wet is de geveinsdheid. Deze
zonde bestaat in de uiterlijke schijn van goedheid 9 .
Van de geveinsdheid zijn drie dingen te zeggen. Allereerst is men er meer op uit God
in de uitwendige daad dan met het hart te dienen. In de tweede plaats zoekt men meer

1. 27,114.
2. 41,23.
3. 37-1,219v.b.
4. 27,109-110; 48,126r.b-v.a; 55-XV, 1025a.
5. 55-XV, 970b; 44,87r.a.
6. 53-II,7Sv.a.
7. 57,157.
8. 48,157r.a-159r.a.
9. 55-XV, 994b; 54-//,8r.a.
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de mensen dan God te behagen. Tenslotte volbrengt men liever de uiterlijke plichten
van de eerste dan die van de tweede tafel der wet 1 .
Perkins maakt onderscheid tussen grove en bedekte huichelaars. De grove huichelaars belijden Christus met hun mond, maar verzaken Hem met hun hart en leven. Tot
deze groep rekent hij: a. de atheïsten, die alleen uit vrees voor 's lands wetten belijdenis van de godsdienst doen; b. de epicuristen, die de naam van Christus dragen, maar
wier God de buik en de wellust is; c. de wereldsgezinden, die alles besteden aan aardse
zaken.
De bedekte huichelaars bezitten enige goede gaven van God, waardoor zij door de
mensen en door zichzelf worden geacht lidmaten van de ware kerk te zijn, terwijl zij
het in werkelijkheid niet zijn. Goede gaven Gods die bedekte huichelaars kunnen
hebben, zijn: 1. de geest van de dienstbaarheid tot vreze; 2. het geloof; 3. de smaak van
Gods gunst; 4. enige goede roerselen; 5. de uitwendige betering van leven 2 .
27-55.4.15. Bijzondere zonden
Voor Perkins persoonlijk is de astrologische voorspellingskunst een bijzondere zonde. In een van zijn werken erkent en belijdt hij dat hij zelf lange tijd in deze kunst heeft
gestudeerd. In dit verband is het veelbetekenend dat hij drie geschriften, waaronder
54-111, aan de bestrijding ervan wijdde 3 . Ook in andere geschriften keert hij er zich
scherp tegen 4 .
Een andere zonde die hier niet zo ver vandaan staat, is de toverij. De auteur heeft een
afzonderlijk geschrift aan dit thema gewijd5. In andere werken geeft hij op twee plaatsen een korte samenvatting van dit boek 6 , terwijl hij steeds ervoor waarschuwt zijn heil
bij tovenaars en tovenaressen te zoeken 7 .
27-55.4.16. Ecclesiologie
Het is duidelijk dat Perkins' kritische gedachten over leden van de Kerk van zijn
dagen in niet-geringe mate van betekenis zijn voor zijn visie op de Engelse Staatskerk.
Hieraan voorafgaande volgt nu eerst zijn ecclesiologie.
Een goede leidraad hiervoor vormt zijn behandeling van het negende artikel van de
Apostolische Geloofsbelijdenis 8 . Zijn definitie van kerk luidt:
De kercke is een eyghen gheselschap van menschen ten eeuwighen leven ghepredestineert/ ende een ghemaeckt in Christo.^.

In de uitwerking hiervan wordt heel uitgebreid de dubbele predestinatie en veel korter
de vereniging met Christus behandeld. Vervolgens worden drie belangrijke notities
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55-XV, 1089b, 928a, 994b-995a, 1000a; 37-1, llOv.b-lllr.a; 37-11,10r.; 53-1,19r.b-v.a.
55-XV, 1129a-1130a.
Breward, 6-7.
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37-11, llr.b-13r.b; 44, 224v.a-226r.b.
28, 77-78; 36,43-44; 37-1,13v.b, 20v.a, 178r.; 37-11,5v.b; 49,56-57; 53-11,52r.; 55-XV, 988b.
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221v.b.

338

IV Vertalingen

betreffende de kerk gemaakt: 1. het Hoofd ervan is Christus alleen; 2. erbuiten is geen
zaligheid; 3. zij is één1.
De kerk wordt onderscheiden in de triomferende en de strijdende kerk. Bij de omschrijving van de laatste valt vooral de eschatologische trek op. De kerk en haar lidmaten blijven altijd onderhevig aan dwaling in zowel de leer als de zeden2. De kerk staat
niet boven maar onder het Woord3.
Een volgende onderscheiding in de ecclesiologie is die van de verborgen en de zichtbare kerk. Onder de laatste verstaat Perkins:
Het is een vermengelt gheselschap van Menschen 't gheloove belijdende/ by een versamelt door de Predicatie des Woorts A

Binnen de zichtbare Kerk bevinden zich lidmaten voor God en lidmaten voor de mensen5. Lidmaten voor de mensen zijn zij die niet meer dan een uitwendige belijdenis
hebben. De reden dat deze mensen toch als lidmaten moeten worden beschouwd, is
gelegen in het oordeel der liefde, waarbij men de verborgen dingen aan God overlaat.
De prediking van het evangelie, de bediening van de sacramenten en de behoorlijke
uitoefening van de kerkelijke tucht zijn weliswaar alle drie nodig voor een goede staat
van de kerk, maar het wezen van de kerk staat of valt uitindelijk met de prediking.
Onmiskenbaar bevindt Perkins zich met deze opvatting meer in de lutherse dan in de
calvinistische traditie.
Eerst dan is men geen lidmaat van de algemene kerk meer als men moedwillig dwaalt
in een fundamenteel leerstuk6. Als zodanig ziet Perkins de Turken, de Joden, de
rooms-katholieken, de wederdopers, de libertijnen, de antinomianen en de aanhangers van het Huis der Liefde7. Wel als ware Kerken moeten worden beschouwd: de
Lutherse Kerk van Duitsland, de Gereformeerde Kerken van Zwitserland, Frankrijk,
de Nederlanden en Schotland, alsmede de Kerken van Engeland en Ierland.
Kerkelijke afscheiding is uitsluitend dan geoorloofd wanneer de Kerk zich van Christus afscheidt8. Twee gevallen kunnen zich voordoen: wanneer de godsdienst en wanneer de leer in hun wezen bedorven zijn. Het bederf van de zeden is nooit en te nimmer een geldige reden9.
Perkins eindigt de bespreking van het eerste gedeelte van het negende artikel van de
Geloofsbelijdenis met aan te geven dat de kerk twee eigenschappen kent: 1. heiligheid; 2. algemeenheid, zowel ten aanzien van de tijd, als ten aanzien van de personen,
alsmede ten aanzien van de plaatsen.
Elders noemt hij als de drie kenmerken van de ware kerk: 1. de prediking van het
Woord; 2. de ware aanroeping Gods; 3. het rechte gebruik van de sacramenten10.
Opmerkelijk is dat hier de tucht niet wordt genoemd.
Is het enerzijds zo dat Perkins er benauwd voor is de kerk afhankelijk te maken
1.
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3.
4.
5.
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10.

Vgl. voor de tweede notitie: 55-XV, 955.
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van de tucht, anderzijds stelt hij zeer nadrukkelijk dat de tucht een door God aan de
kerk verleende en bevolen macht is. De kerkelijke macht van het binden kent vier
trappen: 1. vermaning; 2. opschorting van het gebruik van de sacramenten; 3. uitsluiting; 4. vervloeking1. Op een andere plaats worden alleen de eerste drie trappen genoemd2. De uitsluiting houdt de afsnijding van de gemeente in3, terwijl de vervloeking
de afscheiding van Christus en de verwijzing naar de eeuwige verdoemenis betekent4.
Zoals gebleken wordt Perkins' ecclesiologie dogmatisch geheel beheerst door de dubbele predestinatie. Wie zou verwachten dat dit nare gevolgen heeft voor het praktisch
kerkelijk leven, heeft het echter mis. Ter zake van de visie van de kerkleden op elkaar
rust zijn pen welhaast niet om te hameren op het aanbeeld van het oordeel der liefde.
Men houde allen voor uitverkorenen die Christus belijden, het verborgen oordeel aan
God overlatend. De predikanten hebben tot hun gemeenten te spreken als tot het
uitverkoren volk Gods5. Christus geeft hiervan in het Woord het voorbeeld6.
27-55.4.17. Engelse Kerk
Perkins heeft bij zijn oordeel der liefde toch stevige kritiek op zijn Kerk. Zijn spreken
over een op de honderd en een op de duizend alsmede zijn stelselmatig ingaan op de
zondige leefwijze van Kerkleden zeggen in dit opzicht genoeg.
Zo vaak als hij het in dit verband over de ethiek heeft, zo weinig raakt hij de ambtelijke
structuur en de kerkelijke ceremoniën aan. Zijn zwijgen hierover is veelbetekenend.
In zijn hart zou hij ze anders willen, maar zij zijn voor hem niet zo belangrijk dat hij
er een punt van maakt. Hiervoor ziet hij in de lijn van de lutherse traditie de Kerk te
zeer gebonden aan de prediking van het evangelie.
In de sporadische gevallen dat Perkins de ambten in zijn kritiek betrekt, gaat het niet
om de ambten als zodanig als wel om de wijze waarop ermee wordt omgesprongen.
Scherp kant hij zich tegen simonie7. Waar hij ook de staf over breekt, is:
Dit bestraft de vleesschelijcke handelinghe van velen onder ons in de hooge scholen/ die het ghenoech
achten daer te leven/ ende senden andere lieden uyt/ ende gevense getuygenissen ende brieven van recommandatien mede/ maer selve en roepen sy haer niet/ alsser gevraecht wordt. Wie sal daer gaen tot sulcke
eene plaetse? ofte wie sal ghesonden worden tot sulcke eene parochie?**.

Voorts is het hem een doorn in het oog dat de predikanten slecht worden betaald9.
Het veel voorkomende verschijnsel dat een predikant
niet te midden van zijn gemeente woont en werkt, keurt hij ten enenmale af10.
De door Perkins uitgesproken en onuitgesproken kritiek op de Engelse Kerk verhindert hem niet deze als een ware Kerk te zien. Ook al is deze vol kaf en leven zelfs haar
beste belijders in veel zonden, toch is zij ongetwijfeld Gods korenakker en zijn haar
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leden Gods korenhoop1. Haar predikanten hebben de goedkeuring van zowel God als
de mensen: a. God bekwaamt hen de ware leer te prediken; b. God begiftigt hen hun
leer met een goede levenswandel te sieren; c. Gods hand is met hen zodat door hun
arbeid in alle delen van het land vele zielen tot God worden bekeerd2.
Tegen het inzicht dat de Engelse Kerk geen ware Kerk is en dat men zich derhalve van
haar af moet scheiden, stelt Perkins drie argumenten3: 1. de Engelse Kerk gelooft en
belijdt de leer van de profeten en de apostelen; 2. Christus heeft Zich ondanks het
grote bederf van de kerk in Zijn dagen nooit afgescheiden4; 3. alle Gereformeerde
Kerken eren de Engelse Kerk als een ware Kerk van Christus. In dezen stelt hij zich
dan ook vierkant tegen de brownisten en de sectariërs op 5 .
Bij zijn zwijgen over de ceremoniële kwesties valt het op dat hij twee zaken wel aan de
orde stelt en dat hij zich in beide gevallen aan de kant van de kerkelijke praktijk
plaatst. Een reden te meer om te veronderstellen dat hij het innerlijk met de andere
ceremoniën niet eens is.
In de eerste plaats roert Perkins de formuliergebeden aan. Bij de behandeling van het
Onze Vader6 stelt hij dat formuliergebeden voor particuliere en openbare gebeden
nuttig en noodzakelijk zijn. Zijn redenen hiervoor zijn: 1. God heeft ze Zelf verordineerd: Numeri 6:23-24; alle Psalmen; Mattheüs 6:9; 2. er zijn in de mens vele gebreken
bij het bidden; 3. de oude kerk heeft ze reeds gebruikt.
Tegen deze opvatting worden twee argumenten aangevoerd: a. het lezen van een door
een ander geschreven preek is geen preken, daarom is het opzeggen van een formuliergebed geen bidden; b. bij een formuliergebed wordt de Geest onderdrukt en uitgeblust. Perkins' weerlegging van het eerste argument is dat het lezen van een preek
strijdig is met de gave van de profetie, maar dat dit voor een gebed anders ligt. De gave
van het gebed is namelijk gelegen in de geestelijke daden van het hart van een mens,
en niet in zijn woorden7.
Het tweede argument zou voor hem opgaan als het zo was dat alle gelovigen in dit
leven zo'n mate van de Geest ontvangen dat zij in staat zijn tot het zelf formuleren van
gebeden. Daar men echter in dit leven slechts de eerstelingen van de Geest ontvangt,
behoort men alle goede hulpmiddelen te gebruiken.
In de tweede plaats verdedigt Perkins de praktijk van de Engelse Kerk ter zake van de
christelijke feestdagen:
Het is wel waer dat de kercke van Enghelandt heylige daghen onderhoudt/ maer de Pausselijcke superstitie
is afgesneden. Want wy en zijn in Conscientie niet verbonden tot de onderhoudinghe deser daghen: oock en
stellen wy geene heylicheyt/ noch Godsdienst in deselve: maer wy onderhoudense alleenlijck om des ordens
wille/ op dat wy moghen ter kercken comen om Gods woort te hooren. Ende hoewel wy namen van de
Sancten-daghen behouden/ so en aenbidden wy nochtans de Heyligen niet/ maer wy dienen Godt alleen.
Ende sulcke daghen/ die in sich niet anders en begrijpen dan superstitie/ als de ontfangenisse/ ende hemelvaert Marie/ hebben wy afgeschaft.^.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

50,82-83.
41,71; 44,5>.a.
55-XV, 954a-955a; vgl.: 1148b; 40, 72-73.
Vgl.: 37-1, lÖ7v.b-108r.a.
50,82.
55-XV, 1007b-1008b; vgl.: 46-11, 94-95.
Vgl.: 37-111,33v.
44,166v.
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Ten aanzien van de ceremoniën stelt hij in het algemeen dat men zich moet voegen
naar de gewoonte van de Kerk waarin men verkeert. Zijn argument hiervoor is dat
men, wanneer men dit nalaat, dikwijls scheuringen en twist veroorzaakt 1 . Dat zijn de
ceremoniën voor hem niet waard.
27-55.4.18. Causaliteit zonde - oordeel
Het is voor Perkins buiten kijf dat de algemeen heersende zonden om de wraak Gods
roepen, welke wraak zal komen tenzij er bekering volgt2. Onder roepende zonden
verstaat hij die zonden die Gods oordelen verhaasten en die om snelle wraak roepen 3 .
Als uitingen van Gods wraak noemt hij: dure tijd, pestilentie, aardbeving, vuur, water
en wind 4 , alsmede ontijdige regen 5 en oorlog 6 . Expliciet keert hij zich tegen hen die
de genoemde verschijnselen afdoen met verwijzing naar de natuur. Het is God Die
door middel van deze natuurverschijnselen Zijn straffende hand doet gevoelen 7 .
Elders merkt hij op:
Want laet de menschen sulcke oorsaken maken als sy willen/1 zijn ghewisselijck de sonden die de Conincrijcken omkeeren/ende staten veranderen/ gelijc alle die Conincrijcken ende staten wel hebben gevoelt/ die ten
eynde uyt het Evangelium hebben versmaetA

In verband met de heersende zonden ziet hij bij blijvende onbekeerlijkheid steeds één
straf in het bijzonder in het verschiet: God zal het evangelie uit Engeland wegnemen 9 .
Zoals Perkins als de oorzaak van economische malaise, besmettelijke ziekten en
natuurrampen volkszonden ziet, zo wijst hij in het persoonlijk leven op het oorzakelijk
verband tussen zonde en ziekte. In 28 werkt hij dit thema uit 10 . Wie ziek is geworden,
moet naar de oorzaak ervan zoeken. Gods Woord leert dat ziekte gewoonlijk door de
zonde wordt veroorzaakt. Drie dingen staan er derhalve bij ziekte te doen: 1. een
nieuw onderzoek naar de zonden; 2. een nieuwe belijdenis van de zonden; 3. een
nieuw gebed om vergeving.
Nummer 32 eindigt Perkins met het geven van vele voorbeelden uit de geschiedenis
van opzienbarende oordelen Gods wegens het misbruik van de tong 11 . Hij kent elders
de oordelen Gods over de zonden als een afzonderlijk voorwerp van de geestelijke
overdenking 12 .
27-55.4.19. Bekering
Met het oog op de in Kerk, volk, land en persoonlijke levens heersende en roepende
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
8.
9.
10.
11.
12.

46-11,91.
29,3; 48, 88v.; 50,55-87.
46-1,39-40.
50,84; vgl.: 53-11,125v.a; 54-11, 24r.b, 33r.b; 55-XV, 962a.
55-XV, 988b-989a.
50,69.
53-1,50r.b; vgl.: 54-111,16v.b-14r.b.
50,11.
44,40r.b, 52r.a, 60r.a; 50, 60; 51,157.
56-64,78-79.
65-70.
54-11, 33r.a-v.b; vgl.: 33,17.
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zonden is allereerst de bekering vereist. Kenmerkend voor de waarde die Perkins aan
de bekering hecht, is dat hij twee van zijn geschriften, namelijk 29-1 en 50 geheel en
52-11 voor een groot gedeelte aan dit thema wijdt. Voorts omschrijft hij het werk van
dienaren des Woords als zielen bekeren1.
Perkins onderscheidt twee soorten bekering: de eerste en de tweede, ook wel de lijdelijke en de dadelijke. De eerste of lijdelijke bekering is die waarmee een mens door
God tot God wordt bekeerd. Deze wordt in de Bijbel "wedergeboorte" genoemd. In
de tweede of dadelijke bekering bekeert een mens zich op grond van de eerste bekering zelf. Dit is de boetvaardigheid, waarvan de goede werken de vruchten zijn. Bij de
eerste bekering is alles genade; bij de tweede bekering is het een combinatie van genade en eigen wil, met dien verstande dat de eigen wil hierbij niet anders is dan een
instrument van de genade2. Perkins maakt onderscheid tussen gewone en buitengewone boetvaardigheid. Van de laatstgenoemde is sprake na een grove zonde. De gewone
boetvaardigheid behoort ieder christen elke dag in het werk te stellen3. De beoefening
van de boetvaardigheid behelst vier plichten: 1. zelfonderzoek aan de hand van de wet
naar de zonden; 2. belijdenis van de zonden voor God; 3. gebed om vergeving der zonden; 4. gebed om genade en sterkte ten einde in nieuwheid van leven te wandelen4.
Perkins tilt zo zwaar aan de boetvaardigheid dat zij voor hem een criterium van het
ware is. Bij het gemis ervan is alle liefde tot God, alle geloof en alle vertrouwen in
Christus niets dan hersenwerk5. De heiligmaking vormt een bewijs van de rechtvaardigmaking6. Wil men goed afsterven, dan zal men eerst goed moeten leven door God
te behagen7. Men benaarstige zich daarom God in alle dingen tijdens zijn gehele leven
te behagen8.
27-55.4.20. Tegen uitstel
Als Perkins aandringt op bekering, geeft hij tegelijkertijd de noodzaak ervan aan dit
niet uit te stellen. Het een komt bij hem niet voor zonder het ander. De ene keer merkt
hij in een paar woorden op dat de bekering tijdig moet gebeuren9, de andere keer
spreekt hij zijn lezers op bewogen en ernstige wijze erop aan hun bekering niet tot het
laatste uit te stellen10. Dringend waarschuwt hij ook voor de inbeelding dat men zich
kan bekeren, wanneer men het zelf wil11. In 291 geeft hij zes redenen op waarom men
zich zonder enig uitstel moet bekeren: 1. het leven is onzeker; 2. hoe langer men in de
zonden leeft, des te meer vat krijgen die op hem en des te meer laadt men Gods toorn
op zich; 3. hoe langer de bekering wordt uitgesteld, des te moeilijker wordt zij; 4.
uitstel van bekering is spijs en drank voor de duivel; 5. een late bekering is zelden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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10.
11.

49,139.
38b, 177r.; 44,28v.; 53-11,30r.b-v.a.
29,21.
29,22-41; vgl.: 54-11,29v.b-30r.b.
38b, 293r.; 44,69r.; 45,25-28.
48,125r.; vgl.: 38b, 178v.-179r.
53-1,30r., 155r.b; 36,3.
55-XV, 989b.
25,105.
35,95-97; 27,181-182.
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of nooit een oprechte bekering; 6. men behoort het beste van zijn leven aan God te
geven1.
27-55.4.21. Bekeringsproces
De tweede bekering staat of valt voor Perkins met de eerste bekering. Wil de mens
zich kunnen en willen bekeren, dan zal hij eerst door God moeten zijn bekeerd. Die
eerste bekering is een procesmatig gebeuren.
De gang van de eerste bekering is voor Perkins herhaaldelijk voorwerp van bijzondere
belangstelling. De persoonlijke toepassing van het heil door de Heilige Geest heeft
voor hem zoveel waarde dat hij alle moeite doet die weer te geven. Weliswaar is de
eigenlijke toepassing aan de menselijke waarneming onttrokken, maar de uitwerking
ervan wordt ervaren, beleefd en gevoeld, en kan als zodanig worden beschreven.
Meestal gaat de auteur in zijn geschriften in op een onderdeel van de bekeringsgang,
maar verscheidene keren geeft hij ook een weergave van het totale bekeringsproces,
in het kader waarvan de Geesteswerkingen en de daaruit voortvloeiende menselijke
gevoelens trapsgewijze worden beschreven.
Met recht kan Perkins in tweeërlei zin als een ervaringstheoloog worden beschouwd.
Enerzijds laat hij zich in zijn theologische opvattingen sterk bepalen door de concrete
situatie van de Kerk en vooral van Kerkleden. Anderzijds heeft hij binnen het raam
van de gereformeerde theologie, waarin de Heilige Schrift de enige norm is, een intense aandacht voor de menselijke beleving van de Geesteswerkingen. Zijn wijze van
behandeling bestaat bij de weergave van het geheel van het bekeringsproces in een
analytische en systematische beschrijving.
Het overzichtelijkst gebeurt dit in 29-1. In het derde hoofdstuk van dit geschrift laat
hij zien op welke wijze de - eerste - bekering door de Heilige Geest trapsgewijze in het
hart van de mens wordt gewerkt2. Allereerst moet de mens kennis hebben van: a. de
wet Gods; b. de zonde tegen de wet; c. de schuld van de zonde; d. het oordeel Gods
over de zonde. In de tweede plaats moet men deze kennis op zichzelf toepassen. Dit
is het werk van de consciëntie, die hierbij wordt geholpen door de Heilige Geest. De
toepassing vindt plaats in de vorm van een sluitrede. In de derde plaats vloeien uit
deze toepassing vrees en droefheid met het oog op Gods oordelen tegen de zonde
voort. Als deze verslagenheid niet wordt verdrongen door de vertroosting van het
evangelie, brengt zij een mens tot wanhoop en eeuwige verdoemenis.
Op dit punt gekomen, stelt de schrijver veelbetekenend vast:
Daerom de gene die boetveerdich wesen wil tot den eeuwighen leven/ die moet noch vier stappen verder
gaenA

Ten eerste moet zo'n persoon kennis hebben van het evangelie en ernstig beginnen te
letten op de daarin geopenbaarde barmhartigheid Gods. Ten tweede moet deze kennis door de door Gods Geest vernieuwde consciëntie op de wijze van een sluitrede
worden toegepast. Ten derde volgen op de toepassing blijdschap wegens de vergeving
der zonden in Christus en droefheid omdat de mens door zijn zonden zo'n liefhebbend
1. 29,54-56; vgl.: 44, 30v.b-31r.a.
2. 15-17.
3. 16.
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en barmhartig God heeft mishaagd. Ten vierde spruit uit deze goddelijke droefheid
de boetvaardigheid voort.
Een tweede, uitvoeriger beschrijving van het bekeringsproces komt voor in 27. In
hoofdstuk vier beschrijft hij als 's mensen plicht onder andere dat men een goede
consciëntie moet verkrijgen1. Hiervoor behoren drie dingen in het werk te worden
gesteld: 1. een voorbereiding tot een goede consciëntie; 2. de toeëigening van het
hulpmiddel; 3. de reformatie van de consciëntie.
Voor de voorbereiding zijn vier zaken vereist: a. de kennis van de wet; b. de kennis van
het vonnis der wet; c. het oprechte en ernstige zelfonderzoek aan de hand van de wet;
d. de droefheid ten opzichte van de straf der zonde. Over deze laatste merkt Perkins
op:
Ende hoewel dese droefheyt geene gave der genade en is/ want sy comt alsoo wel over de boose als over de
Godtsalighe/ soo can sy nochtans wel worden eene occasie der genade/ want door het overdencken van den
toorn Gods/ comen wy tot de overdenckinghe sijner barmherticheyt.2.

Het hulpmiddel bestaat in niets anders dan het bloed of de verdiensten van Christus.
Voor de toeëigening hiervan zijn twee dingen nodig: 1. het evangelie; 2. het geloof.
Het evangelie is de hand Gods die de genade aanbiedt en het geloof is 's mensen hand
waarmee hij de genade ontvangt. Wil men waarlijk door het geloof Christus met al
Zijn weldaden ontvangen, dan moet men: a. zich ongeveinsd voor God verootmoedigen, wat bestaat uit het belijden van de zonden en uit het bidden om vergeving; b.
natuurlijke twijfel en wantrouwen tegengaan en zich door de genade Gods ervan vergewissen dat de beloften van de zaligheid zichzelf persoonlijk toebehoren. De reformatie van de consciëntie houdt in dat deze ontschuldigt en door de Heilige Geest
getuigt dat men een kind van God is.
Een derde en meer uitgebreide weergave van het bekeringsproces bevindt zich in 35,
waar de auteur in de artikelen 6-14 uiteenzet op welke wijze God in de mens het geloof
bewerkstelligt3.
Deze weergave kent twee delen: 1. God bereidt het hart voor op het ontvangen van het
geloof; 2. Hij doet het geloof allengs uitspruiten en toenemen. De voorbereiding van
het hart bestaat hierin dat het ootmoedig wordt gemaakt. Vier dingen zijn hiervoor
vereist: 1. de kennis van Gods Woord, zowel van wet als van evangelie; 2. de kennis
van de zonden voortkomende uit de kennis van de wet; het middel tot de zondekennis
is het naarstig zelfonderzoek aan de hand van de geboden der wet; 3. de droefheid
wegens de zonde; 4. de heilige wanhoop.
Om geloof in een verootmoedigd hart tot stand te brengen doet God successievelijk
het volgende: 1. Hij doet de mens zien op Zijn grote barmhartigheid, die hem in Christus wordt aangeboden; 2. de mens gevoelt dat hij Christus en elke druppel van Diens
bloed behoeft; 3. God wekt in zijn hart een hevig verlangen naar Christus en Zijn
weldaden; 4. de mens begint te bidden om de vergeving van zijn zonden. Tenslotte
ontstaat er in het hart een levende zekerheid van de vergeving.
Een vierde beschrijving van het bekeringsproces geeft Perkins in 47, waar hij uiteenzet

1.
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3.
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op welke wijze God het ware geloof in de mens plant1. Ook hier komt de tweedeling
voor: a. de toerusting van het hart om het geloof te ontvangen; b. de schenking van het
geloof in het hart.
De toerusting vindt plaats op de wijze van de verootmoediging, die bestaat uit de
kennis van de zonden en de droefheid van hart daarover. De kennis van de zonden
wordt middellijk tot stand gebracht door de zedewet. De droefheid wegens de zonden,
waarbij Gods toorn wordt gevoeld en de mens geheel aan zijn zaligheid wanhoopt,
wordt bewerkstelligt door middel van de vervloeking der wet.
Het geloof zelf wordt door God via de volgende stadia in het hart van de mens uitgewerkt: 1. de mens heeft Christus nodig; 2. hij begeert Christus tot zijn deel te krijgen;
3. hij neemt zijn toevlucht tot de troon der genade door middel van het vurig gebed
om vergeving der zonden. Hierop verzekert God de zondaar van Zijn liefde in Christus.
Een vijfde weergave, die voorkomt in 46-1 en die de wijze beschrijft waarop God de
mens tot de zaligheid brengt, vertoont een logische, systematische en analytische aanblikt
Het geheel is onderverdeeld in tien goddelijke daden: 1. de schenking van de uitwendige middelen der zaligheid, in het bijzonder van de bediening des Woords en van enig
uitwendig kruis om de wederspannigheid van de menselijke natuur te breken; 2. het
laten acht slaan op de wet; 3. het doen kennen van eigen zonden; 4. de schenking van
een wettische vrees en wanhoop. Hier valt de cesuur. Tot hiertoe zijn het vruchten van
de voorbereiding tot de genade.
De werkingen van de genade zelf zijn: 5. het laten acht geven op de in het evangelie
voorgestelde belofte van de zaligheid; 6. de ontsteking van enige vonken van geloof,
welke zijn: een wil en begeerte om te geloven, en genade om te strijden tegen twijfel
en wanhoop; tegelijk met deze ontsteking rechtvaardigt God de zondaar en vangt de
heiligmaking aan; 7. met de schenking van het geloof is de strijd tegen twijfel en wanhoop gegeven; 8. de geruststelling van de consciëntie betreffende de zaligheid van zijn
ziel; 9. de opwekking van de evangelische droefheid naar God en de daaruit voortvloeiende boetvaardigheid; 10. de gave van de nieuwe gehoorzaamheid.
Een zesde beschrijving, die voorkomt in 42, laat zien door welke middelen God de
krachtige roeping uitvoert3.
Het eerste middel is het vruchtbare gehoor van Gods Woord, zowel van wet als van
evangelie.
Het tweede middel is de verzachting of vermurwing van het hart, dat moet zijn vermorzeld, wil het bekwaam wezen om Gods zaligmakende genade te ontvangen. Tot
deze verbrijzeling van het steenachtige hart dienen vier hamers: 1. de kennis van Gods
wet; 2. de kennis van de zonde; 3. het gevoelen van Gods toorn over de zonde; 4. de
heilige wanhoop.
Het derde middel is het geloof, waardoor men Christus, door de Heilige Geest toegeëigend, aanneemt. In het geloof zijn vijf trappen te onderscheiden: 1. de kennis van
het evangelie; 2. de hoop op de vergeving; 3. de honger en de dorst naar de genade;
1. 30-35.
2. 67-69.
3. 292-301.
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4. de nadering tot de troon der genade, waarbij de zonden worden beleden en om vergeving wordt gesmeekt, 5. de bijzondere verzekering, waardoor men zich de beloften
van het evangelie persoonlijk toeeigent.
Een zevende beschrijving geeft in het kort de middelen aan die God gebruikt in de
bijzondere roeping1. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de middelen die de roeping voorbereiden en de middelen van de roeping zelf. De voorbereidende middelen
zijn: 1. het lezen van de Schrift, ten einde een algemeen historisch geloof voort te
brengen; 2. verdrukkingen ten einde een mens te verootmoedigen; 3. de verkondiging
van de oordelen Gods en van de dreigingen der wet, die ter helle zendt en geen genade
geeft. Van de middelen der roeping zelf vermeldt Perkins alleen het voornaamste en
eigenlijke middel, namelijk de prediking van het evangelie.
In een achtste weergave wordt getoond hoe men trapsgewijze Christus ontvangt tot
volle verzoening met God2.
Eerst doet Gods Geest een algemeen geloof van de wet ontstaan, dat vrees voor de
verdiende verdoemenis en wanhoop ten aanzien van de mens zelf veroorzaakt.
Hierna werkt de Geest een ander geloof, namelijk het zaligmakend of rechtvaardigmakend geloof, dat Christus en Zijn weldaden trapsgewijze aangrijpt of ontvangt: 1.
uit het levendige gevoel van de ellende rijst een aandachtige overdenking van de belofte der genade; 2. er volgen een voornemen, wil, begeerte en benaarstiging om te geloven op het gebod Gods om te geloven en om de belofte zichzelf toe te eigenen; de wil
openbaart zich in een aanhoudend gebed om genade; 3. na verloop van tijd volgt een
gerustheid van het gemoed betreffende Christus en Zijn weldaden.
Een negende weergave van het bekeringsproces is niet gesystematiseerd. Dit vindt zijn
verklaring in het verband waarin de beschrijving staat, namelijk een bekeringsgeschiedenis, die aan het begin van 45 voorkomt3. Eusebius vertelt daar dat toen hij in de
geestelijke doodsslaap verkeerde, Mozes hem kwam wakker maken en de wet verkondigde zowel voor wat haar eis als haar verdoemenis betreft. Het gevolg was dat zijn
consciëntie ging woeden tegen de wet omdat het hem onmogelijk was de wet toe te
stemmen dat zij goed was.
Toen Christus echter als Borg en Middelaar alsmede de beloften werden gepredikt welke prediking het evangelie is - en hij daaraan grondige aandacht had geschonken,
begon zijn hart week te worden en te smelten door de barmhartigheid Gods. Onder
de prediking van het evangelie opende de Geest zijn inwendige ogen, werkte Hij een
levendig geloof in hem uit en deed Hij zijn bedroefde consciëntie smaken hoe zoet de
bittere dood van Christus is.
Verschil in invalshoek brengt variëteit in de beschrijvingen met zich mee. Bij al de
verschillen is de structuur van het proces hetzelfde. Voor Perkins vertonen de Geesteswerkingen en de menselijke heilsbeleving een en hetzelfde skelet en schema. Naar
zijn mening werkt God door Zijn Heilige Geest in een mens op gestructureerde wijze.
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27-55.4.22. Verhouding wet - evangelie
Alle beschrijvingen van het bekeringsproces kennen een verdeling in tweeën: allereerst wordt de werking van de wet getekend en in de tweede plaats de werking van het
evangelie. De cesuur is steeds duidelijk waarneembaar. In vijf gevallen wordt deze
scheidslijn nog geaccentueerd door de opmerking dat het eerste gedeelte - van de wet
- een voorbereidend karakter heeft. In vier beschrijvingen wordt de scheidslijn extra
gemarkeerd omdat van het eerste stadium wordt gezegd dat dit niet zaligmakend is.
Hier komt een van de belangrijkste elementen van Perkins' theologie naar voren: namelijk zijn visie op de verhouding tussen wet en evangelie.
Wet en evangelie zijn de beide delen waaruit het Woord Gods bestaat1. Er zijn wettische en evangelische uitspraken van de Heilige Schrift2.
Tussen de wet en het evangelie bestaat overeenkomst en verschil3. De overeenkomst
zit in: a. de Gever (= God); b. de algemene stof ( = de gerechtigheid); c. het doel (=
de verheerlijking Gods). Veel belangrijker dan de overeenkomsten zijn de verschillen.
Er zijn er zes: 1. de wet is natuurlijk, het evangelie niet; de grond van de wet is het
beeld Gods, de grond van het evangelie is Jezus Christus; 2. de wet eist een doen, het
evangelie eist het geloof in Christus; 3. de wet dient de onboetvaardige om hem tot
geloof te brengen, het evangelie is er om het geloof voort te brengen en te vermeerderen; 4. de wet toont de zonde, beschuldigt en wijst zonder barmhartigheid op de gerechtigheid, maar het evangelie bedekt de zonde; 5. de wet leert welke goede werken
er moeten worden gedaan, het evangelie leert op welke wijze zij moeten worden gedaan; de wet wordt alleen maar bevredigd door de daad, terwijl het evangelie leert dat
God tevreden is met de wil, die Hij als de daad aanneemt; 6. de wet is de bediening
van de dood en alleen het evangelie werkt de genade; wel is het zo dat de wet een
hamer is om het hart te breken en op deze wijze de weg voor het geloof en de gehoorzaamheid te banen.
Keer op keer wordt het verschil tussen wet en evangelie en vooral tussen beider uitwerking op en in de mens aan de orde gesteld4. Dit verschil is voor Perkins zo fundamenteel dat hij het splitsend laat inwerken op veel andere begrippen. Zo heeft hij het
over "wettische en evangelische gerechtigheid"5, "vervulling van de wet"6, "volmaaktheid"7, "verbrijzeling van hart"8, "berouw"9 en "beweegredenen voor de bekering"10.
Het meest laat de (onder)scheiding wet - evangelie zich gelden in de weergaven van
het bekeringsproces. De structuur hiervan wordt daardoor bepaald. De werkingen die
onder de wet vallen, behoeven op zichzelf - in tegenstelling tot die onder het evangelie - niet met Gods genade te maken te hebben.
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Z.v. het volgende: 53-11,19v.b-20r.b, vgl.: 55-XV, 923a.
28, 66; 29,13-15; 33,16-21; 38b, 34v.; 43,54r.-55r.; 44, 30r.
34, 68-71; 36,7-8; 46-111,188-189; 53-1, 66v.b-68r.b.
44,101r.a.
48,133v.; 55-XV, 990b-991a.
38b,lllv.
44,14r.b.
29,41-54.

348

IV Vertalingen

De verhouding wet - evangelie gaat bij Perkins veelal op in de tegenstelling, maar
bereikt nimmer het punt van een absolute scheiding. In de eerste plaats vormen zij te
zamen de eenheid van het Woord Gods. Het is in dit verband niet zonder betekenis
dat er vier bekeringsschema's beginnen met de totaliteit van het Woord Gods, bevattende zowel wet als evangelie. In de tweede plaats wordt in de meerderheid van de
schema's de werking van de wet aangeduid als de voorbereiding op die van het evangelie. En waar zij niet als zodanig wordt betiteld, functioneert zij wel zo. De wet kent
derhalve een betrekking op het evangelie en het evangelie kan niet zonder de wet.
Aan de gedachte dat de wet voorbereiding is op het evangelie, is Perkins veel gelegen.
De wet is op zichzelf de bediening van de dood en de verdoemenis. God kan die echter
uit barmhartigheid maken tot een aanleiding tot de genade1. De wet is de tuchtmeester tot Christus. Zij toont een mens zijn zonden en de hem toekomende verdoemenis
zonder een weg van verlossing te kunnen openbaren. Op deze wijze doet zij hem wanhopen aan zijn zaligheid met betrekking tot zichzelf en dwingt zij hem hulp te zoeken
buiten zichzelf in Christus2.
Sterke nadruk legt Perkins op de volgorde: eerst de wet en dan het evangelie. Het
evangelie kan nooit vóór de wet gaan3. Er kan pas troost worden geschonken als men
eerst is vernederd4. Van hieruit moet het worden verstaan dat de schrijver stelt dat er
genade is voor een boetvaardige zondaar5.
Waar Perkins in verband met de volgorde zwaar aan tilt, zijn de diepgang en de intensiteit van de werkingen der wet. Men moet eerst alle hoop hebben verloren, wil men
troost van God ontvangen6. Wie Christus wil ontvangen, moet eerst zijn vernietigd en
ten aanzien van zijn vroomheid tot niet in zichzelf zijn gebracht7. De diepgang van de
wettische werkingen waarborgt de echtheid van de evangelische werkingen8.
Zowel Perkins' nadruk op de volgorde als zijn klemtoon op de diepgang van de wettische werkingen zijn niet los te denken van zijn kritisch uitgangspunt. De doorsnee-christen past uit eigenliefde alleen het evangelie op zichzelf toe. Het gevolg hiervan is een zorgeloos leven9. De auteur typeert deze christenen als "vleselijke evangelischen"10. De eerlijkheid gebiedt hem ook het tegenovergestelde te zeggen: veel vrome
christenen passen alleen de wet toe, met als gevolg vreselijke verschrikkingen11. Toch
is zijn houding in hoofdzaak bepaald door zijn afweer van de vleselijke evangelischen.
Perkins mag een opvatting over en een uitwerking van de verhouding tussen wet en
evangelie hebben die nogal luthers aandoet, hij is echter te zeer verworteld in de
calvinistische traditie om de wet op te laten gaan in de genoemde (onder)scheiding.

1. 38b, 182v.; 52-/7,4r.-v.; 55-XV, 1130b.
2. 44,121v.a; 29,13-14; 53-11,5v.
3. 49,47,50; 43,49v.
4. 48,55v.; 49, 78.
5. 49,52-53.
6. 37-1,66r.b-v.b; 48,53v.; 49,132-133.
7. 34,9.
8. 37-1,61v.
9. 3J,22.
10. 52-111,16v.-17r.
11. 33, 22-23.
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De wet is voor hem ook heel duidelijk de norm van de nieuwe gehoorzaamheid 1 . Zij
blijft dat eeuwig voor ieder kind van God 2 .
27-55.4.23. Zelfonderzoek
In drie tekeningen van het bekeringsproces wordt als een onderdeel van de voorbereiding het zelfonderzoek aan de hand van de (zede)wet genoemd. Dit fungeert als een
middel tot zondekennis.
Dit zelfonderzoek is het begin van de bekering, ja het begin van alle genade. Als begin
eindigt het echter nooit. De godzalige blijft zichzelf zijn leven lang onderzoeken 3 , en
wel dagelijks 4 . Steeds roept Perkins tot dit onderzoek op 5 . Nummer 50 is geheel aan
dit onderwerp gewijd.
Het begin van de sabbat is een uitgelezen tijd voor dit zelfonderzoek 6 . Als bevorderlijk voor dit onderzoek naar eigen zonden raadt Perkins aan lijsten daarvan te maken
en die dikwijls voor ogen te stellen 7 . In 29-7 geeft hij als handleiding voor het zelfonderzoek een vele bladzijden tellend register van alle mogelijke zonden, geordend naar
de decaloog, met een miniem lijstje van enige zonden die regelrecht met het evangelie
strijdig zijn8.
Het zelfonderzoek komt ook voor in verband met de heilsverzekering. Als zodanig
behoort het zelfs tot de basiselementen van Perkins' geschriften. Zijn kritische instelling maakt dit voor de hand liggend. Voortdurend klinkt de oproep tot zelfonderzoek
naar eigen geestelijke staat en stand 9 . Ter oriëntatie van dit zelfonderzoek geeft hij
menigmaal de verschillen tussen het echte en het onechte aan. Hij doet dit voornamelijk door de verschillen tussen de verkorenen en de verworpenen te beschrijven 10 .
Voor dit doel schreef hij twee traktaten: 35 en 52-111. Voorts noemt hij vier verschillen
tussen de Godslasterlijke gedachten die uit het eigen gemoed voortkomen en die door
de duivel worden ingegeven 11 , tussen de droefheid wegens de zonde en de melancholie 12 en verder drie verschillen tussen een dode en een geruste consciëntie 13 , terwijl
hij twee verschillen opsomt tussen het getuigenis van Gods Geest en het bedrog van
de duivel 14 , alsmede tussen de wereldse en de goddelijke droefheid 15 .
Een nog veel grotere plaats nemen hier tekenen en kenmerken in. In overvloed laat de

1. 37-1, 233v.b-234r.a; 44, 221r.a; 46-1, 84; 47,41.
2. 55-XV, 925b.
3. 50,3-16.
4. 50, 87; 55-XV, 1028b.
5. 28,58; 44,139r.b; 48, 75r.; 55-XV, 939b, 997b, 1090a.
6. 42,163-164; 46-11, 324.
7. 33,17; 52-11, 20r.
8. 25-37.
9. 34, 89; 45,57; 48,157r.b; 52-11, Ir.; 52-111,13r., 18v.-19r.; 54-11, 37v.b-38r.a; 55-XV, 894b, 1130a.
10. 53-11,107r.
11. 46-7,196-198.
12. 35,18-20.
13. 35, 38-39.
14. 35,43-44; 37.^ 231r.b-232r.a.
15. 37-/,232r.b.
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auteur de tekenen van het in Christus zijn en van de verkiezing, alsmede de kenmerken
van echtheid zien 1 .
27-55.4.24. Verhouding algemeen - bijzonder
De bekeringsschema's nemen uitgesproken of stilzwijgend hun uitgangspunt in de
kennis van de beide delen van het Woord: wet en evangelie. Deze voor Perkins primaire betekenis van de kennis stemt overeen met de reeds geconstateerde gegevens
dat de onwetendheid voor hem de eerste hoofdzonde is en dat de kennis het fundament vormt van het geloof en van het zalig leven.
Is de kennis in het geding, dan treedt bij Perkins het mechanisme algemeen - bijzonder
in werking. De kennis op zichzelf is algemeen, dat betekent dat iedereen die kan bezitten, zowel de verkorenen als de verworpenen. Dit gezichtspunt vormt de verklaring
voor het feit dat vier schema's inzetten met de kennis, de prediking en de lezing van
het gehele Woord van God, derhalve zowel van de wet als van het evangelie. Logisch
beschouwd doet dit afbreuk aan de (onder)scheidende structuur van wet en evangelie.
Daar Perkins echter de wet in het kader van de algemene genade en het evangelie in
het raam van de zaligmakende genade zet, wordt hij bijna gedwongen de kennis van
het evangelie naar het eerste gedeelte te verplaatsen. Ook de kennis van het evangelie
is immers op zichzelf algemeen en derhalve niet zaligmakend.
Wat voor de kennis geldt, is ook van toepassing op het geloof, op de beloften, op de
verzekering door de Heilige Geest en op de roeping. Bij al deze begrippen maakt
Perkins onderscheid tussen algemeen en bijzonder. Onder het algemeen geloof vat hij
samen: a. het historisch geloof; b. het tijdgeloof; c. het wondergeloof2. Bij dit geloof
neemt men aan dat het Woord waarachtig is 3 . De algemene verzekering heeft precies
dezelfde inhoud 4 . De belofte van de zaligheid is algemeen gesteld, dat wil zeggen: niet
aan iemand met name gericht 5 . Ook de roeping wordt onderscheiden in een algemene
en een bijzondere roeping. Bij de eerstgenoemde biedt God in de middelen de zaligheid in het algemeen de mensen aan, dus zowel uitverkorenen als verworpenen 6 .
Zijn het Woord en de belofte op zichzelf in het kader van de roeping algemeen, zij zijn
tevens bijzonder, dat wil zeggen: persoonlijk gericht. God biedt in het Woord en de
sacramenten Christus en Diens weldaden bijzonder aan. Er is daarom een bijzonder
geloof voor nodig om Hem te ontvangen 7 . De belofte van het eeuwige leven is vergezeld van het gebod dat een ieder in het bijzonder zichzelf deze belofte zal toeëigenen 8 .
Voor het goede moet alles wat op zichzelf algemeen is, derhalve bijzonder worden
gemaakt, dat wil zeggen: een mens persoonlijk worden toegepast of toegeëigend.
Verbijzonderen betekent in dit verband dan ook: verpersoonlijken.
Het bijzonder geloof verschilt hierin van de drie soorten algemeen geloof dat het de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

32, 6-7; 34,66,107; 37-1 206v.b, 257r.b; 38b, 332v.; 45,13; 46-1, 90-104; 46-11,172-173; 47, 42-43; 52-11, 23v.;
53-11, 64r.b; 55-XV, 1078.
37-1,4v.b-r.b.
46-11,117.
48,16v.a.
37-1,7r.a.
47,29', 52,46; 53-11,5r.a.
27,123-124; 30,6-7; 31,8-9; 53-11,23r.a.
27,28-29,37-41; 38b, 34v.-35r.; 46-1,79; 48,155v.; 55-XV, 1040.
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zaligmakende belofte ontvangt en dat het de mens die zich persoonlijk doet toeëigenen. Dit aangrijpen van het geloof is het gevolg van een gewisse en bijzondere verzekering door de Heilige Geest dat de belofte van de zaligheid een mens persoonlijk
aangaat 1 . Het geloof bestaat uit kennis en toeëigening. De laatstgenoemde maakt het
rechte wezen van het ware geloof uit 2 . De persoonlijke toeëigening vormt het beslissende onderscheid tussen de verkorenen en de verworpenen 3 . Vandaar dat het bijzonder geloof ook wel wordt aangeduid met "het geloof van de uitverkorenen" 4 .
27-55.4.25. Toeëigening
De wissel tussen algemeen en bijzonder is de toeëigening of toepassing. Via de toeëigening wordt dat wat op zichzelf algemeen is, verbijzonderd en persoonlijk gemaakt.
De toeëigening is tweeledig: door de dienaar des Woords of door 's mensen eigen
consciëntie 5 . De toepassing in de prediking is de uitwerking van de persoonlijke gerichtheid van de heilsmiddelen, die op zichzelf algemeen zijn. Een predikant heeft als
het om het preken gaat, de taak niet alleen de Bijbeltekst uit te leggen en er leringen
uit te halen, maar ook die leringen toe te passen 6 . De wijze van toepassing is onder
andere afhankelijk van de geestelijke stand van de toehoorders. Hier wordt de homiletische classificatiemethode van kracht.
De stand van de toehoorders bepaalt of de inhoudelijke invulling van de toeëigening
uit de wet, uit het evangelie, of uit beide bestaat, en de mate daarvan. Perkins onderscheidt zes klassen: 1. niet-leerzame onwetenden; 2. leerzame onwetenden; 3. nietverootmoedigden; 4. verootmoedigden; 5. gelovigen; 6. gevallenen.
In Perkins' geschriften, die vaak een homiletische achtergrond hebben, komt naar
voren dat hij groot gewicht aan de toeëigening in de prediking toekent. Daarin komt
de speer tot de punt.
Wat voor de prediking geldt, doet zich in nog grotere mate bij het pastoraat voor. Hier
gaat het vrijwel geheel om de toepassing, waarbij de geestelijke stand van de persoon
eveneens bepalend is voor wat er wordt toegepast.
Niet alleen heeft de predikant de taak om het Woord via de prediking en het pastoraat
te verbijzonderen op zijn toehoorders, maar de toehoorders en de lezers van het
Woord hebben dit ook op zichzelf te doen 7 . In deze persoonlijke toeëigening vindt de
eigenlijke verbijzondering plaats. De persoon maakt zich de zaak van het middel
eigen 8 .
Perkins hechtte zoveel waarde aan de persoonlijke toeëigening dat hij er een afzonderlijk traktaatje voor schreef: 33-4. In deze tien artikelen zet hij uiteen hoe de persoonlijke toepassing op de juiste wijze plaatsvindt. Ook deze wijze staat of valt met het
principe van de onderscheiding.
1. 37-1, 6v.b-7r.a; 42, 295.
2. 53-11,24v.-23r.; 46-1, 78-79.
3. 52-111,7v.-8v.
4. 37-1,6r.b.
5. 53-1,232v.b-233r.a.
6. 43,49r.-59v.; vgl.: 44, 86r.b; 48,125v.; 49,155-156.
7. 44,194r.b-v.a.
8. 30,6-8.
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Ieder christen heeft in zichzelf twee tegenstrijdige naturen: vlees en geest. Hierop
passen respectievelijk de twee delen van het Woord Gods: wet en evangelie. In volgorde en op tijd moeten deze twee door een christen op zichzelf worden toegepast. Het
verzuim hiervan is er de oorzaak van dat de meeste mensen zorgeloos en kil in de
belijdenis van het evangelie zijn1.
27-55.4.26. Sluitrede
De toeëigening voltrekt zich op de wijze van de sluitrede of syllogisme. Dit geldt zowel
voor de ambtelijke toepassing in de prediking en het pastoraat 2 als voor de persoonlijke toeëigening 3 . De versterking van het geloof door het gebruik van de sacramenten
wordt door de Heilige Geest teweeggebracht door middel van een sluitrede 4 . De toeëigening vindt derhalve niet plaats door enige genegenheden van de wil, maar door
een bovennatuurlijke kracht van het verstand 5 .
De toeëigening is één facet van het werk van de consciëntie. Van alle gewetensbezigheden geldt dat zij plaatsvinden op de wijze van de sluitrede. De belangrijkheid van
het syllogisme is gegeven met de centrale functie van de consciëntie in Perkins' antropologie en met de antropologische gerichtheid van zijn opvattingen.
De sluitrede komt niet slechts in het verband van de toeëigening en van de consciëntie
bij hem voor, maar ook in de gewone gang van zijn betoog. Hij hanteert haar dan als
een logisch instrument ter argumentatie van zijn inzicht. Dit komt voor in traktaten 6 ,
maar ook in uitlegkundige gedeelten van zijn commentaren 7 .
Dat de sluitrede een zo belangrijke rol speelt, toont aan dat de logica bij Perkins in
hoog aanzien staat.
27-55.4.27. Verzekering
De sluitrede zoals die voorkomt in de persoonlijke toeëigening van de kennis van het
evangelie, dient tot verzekering van de zaligheid 8 .
Perkins wordt niet moe te stellen dat er zekerheid des geloofs en der verkiezing is en
dat men daarnaar moet staan. Dit heeft te maken met de bestrijding van de rooms-katholieke leer en praktijk, die al zijn uiteenzettingen doordringt. De roomse leerstelling
dat men slechts kan hopen dat zijn zonden zijn vergeven, maar dat men nooit tot
zekerheid hieromtrent kan geraken, weerlegt hij met zijn opvatting over algemeen en
bijzonder 9 . Met de verbijzondering van het evangelie via de sluitrede is de zekerheid
gegeven.
Daar het zaligmakend geloof een onbedrieglijk kenmerk van de verkiezing is, kan men
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vgl.: 48,155v.; 53-1, 233r.a.
46-1,123.
29,16-17; 32, 8; 37-1, 231r.
27,151; 44,134r.b-v.a.
38b, 32v.
38b, 33r.-34v.; 36, 23.
44, 30r.a; 53-1,112r.b, 124r.b-v.a; 53-11, 24v.b; 55-XV, 927.
27,147-150; 36, 21; 44,156r.b.
38b, 31v.-35v.
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daarom vanuit de zekerheid van het geloof ook zeker zijn van zijn verkiezing. Men
behoeft daarvoor niet een extra-ordinaire openbaring te ontvangen, zoals Rome
leert 1 . De keren dat Perkins aanspoort tot heilszekerheid, zijn legio 2 . Overeenkomstig
Romeinen 8:16 zijn de twee verzekeringswijzen: het getuigenis van Gods Geest en dat
van 's mensen geest. Het eerste komt tot stand door de toeëigening van de belofte des
evangelies in de vorm van een sluitrede. Het tweede vindt plaats door inwendige tekenen en door uiterlijke vruchten. Het eerste is de zekerheid van het geloof, het tweede
is de zekerheid van de tekenen en van de werken. Het eerste is belangrijker dan het
tweede, en pas als het eerste niet wordt gevonden, neme men de toevlucht tot het
tweede. Perkins hanteert hier het beeld van vuur, dat wordt gekend aan de vlammen
en de hitte 3 . In zijn geschriften wordt soms alleen het getuigenis van de Heilige Geest
genoemd 4 , soms alleen de inwendige tekenen 5 en andere keren alleen de goede werken 6 .
Perkins bedient zich in zijn pastoraat grotendeels van de inwendige tekenen van het
geloof als hulpmiddelen om de verslagen zielen te vertroosten en tot zekerheid te
brengen.
Binnen de geloofszekerheid onderscheidt hij de volkomen zekerheid die samenvalt
met de grootste mate van het geloof. Deze volkomen zekerheid is het resultaat van een
proces, waarin men lange tijd gevoel en bevinding van Gods genade en liefde heeft
gehad 7 .
27-55.4.28. Consciëntie
De toepassing is het werk van de consciëntie. Ook het zelfonderzoek en de verzekering voltrekken zich daar.
In 27zet Perkins zijn inzichten aangaande de consciëntie uiteen. Zij is een onderdeel
van het verstand dat 's mensen eigen daden beoordeelt aan de hand van Gods Woord
op de wijze van de sluitrede. Nieuw in de traditie van de consciëntietheologie is Perkins' opvatting dat de consciëntie door God aan de mens bij de schepping is gegeven.
Zij dateert derhalve niet eerst van na de zondeval 8 .
De consciëntie is als een kleine god in het hart van de mens 9 . Zij neemt op aarde de
plaats van God in 10 . Deze uitspraken geven aan hoe belangrijk de consciëntie voor
Perkins is. Zij vormt voor hem dan ook na de natuur het tweede argument voor het
bestaan van God 11 . Bovendien staat zij centraal in zijn geestelijke mensbeschouwing.
De geestelijke staat en stand van een mens worden uitgedrukt in termen van de consciëntie. Er wordt gesproken over "een dode, verdorven, bevlekte, onreine, verwonde,
1.
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11.

37-1,230v.; 27,116-147; 55-XV, 1040a.
37-1,119v.a, 229r.b; 46-1, 90-104; 53-11,48v.a; 54-11, 32r.
37-1, 231r.a-234v.b; 42,406-408; vgl.: 27,117; 33, 26-28.
30,10.
33, 27-28; 45, 20-21; 46-1,116-121.
37-1,47v.a; 38b, 179r.; 55-XV, 912b, 1054b.
35, 31-33; 42, 304-305.
27,15,18.
27,16.
47,15.
47,15-16.
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beroerde, sluimerende, afgebrande, kwade, dwalende, twijfelende, goede, geruste en
bevredigde consciëntie". Het geweten is het geestelijk centrum van de mens dat bepalend is voor zijn bestaan en handelen. Hier zetelen de christelijke vrijheid en de heilszekerheid 1 .
De consciëntie werkt in op het gevoel. Zowel in haar veroordelende als in haar vrijsprekende werking veroorzaakt zij bepaalde gemoedsbewegingen.
27-55.4.29. Rede
Het gebruik van de sluitrede, de centrale functie van de consciëntie en de rol van de
logica bij Perkins hebben te maken met zijn antropologische inzichten.
Hij is een man die uitgaat van het primaat van het verstand. Steeds noemt hij als eerste
en belangrijkste kracht of vermogen van de ziel het verstand. Dat is de voerman die
de wagen bestuurt 2 . Als hij in een opsomming eens de wil voorop zet, schenkt hij in de
nadere uitwerking van de reeks toch weer het eerst aandacht aan het verstand 3 .
Het primaat van het verstand was vóór de zondeval een zaak van theorie en praktijk.
De rede regeerde toen de wil en de genegenheden. De zonde heeft ook hier echter
ontwrichtend en revolutionair gewerkt. Sinds de zondeval overmeesteren de wil en de
genegenheden het verstand 4 .
Het primaat van de rede is een fundamenteel gegeven van Perkins' theologie, dat veel
van zijn opvattingen zichtbaar stempelt. De eerste plaats die binnen het geloof aan de
kennis wordt toebedeeld, de onwetendheid als eerste hoofdzonde, de centrale plaats
van de consciëntie, het zelfonderzoek, de verzekering met inbegrip van de sluitrede
zijn alle uitwerkingen van dit basisgegeven.
Een ander gevolg is de positieve instelling ten opzichte van de wetenschap. Predikanten behoren - al is dat op zichzelf niet genoeg - wetenschappelijk te zijn gevormd 5 . Het
is voor hen onmisbaar te zijn ingewijd in de geheimen van de grammatica, de retorica
en de dialectica 6 . Wat vooral aandacht verdient, is de studie van de talen waarin de
Heilige Schrift is geschreven. Dank zij de universiteit is dit mogelijk. Hierbij mag de
studie van de menselijke kunsten, met als belangrijkste de logica of redenkunst, niet
achterblijven 7 . Perkins zelf ruimt in zijn geschriften een grote plaats voor de logica in.
Hier ligt de oorsprong van zijn veelvuldig gebruik van stellingen, argumenten, vragen,
antwoorden, tegenwerpingen, weerleggingen en sluitredes.
Perkins heeft oog voor het op de loer liggende gevaar van scholastiek. Iedere onderscheiding in zaken van de godsdienst die niet op de Schrift is gefundeerd, wijst hij af
als een mensenvondst 8 . Hij maakt deze opmerking in een antirooms traktaat en in een
antiroomse passage. Of hij zichzelf altijd aan deze stelregel heeft gehouden, mag op
goede gronden worden betwijfeld.
1.
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27,105.
27, 7; 29,12,70; 34,68; 35,47; 37-1, 8r.a; 38b, 17v.; 46-1, 27; 47,20; 53-11, 9r.a.
53-11, 110r.a-v.b.
55-XV, 1060b; 53-11,77v.b.
49,22.
43,15v.; vgl.: 53-1,112r.b-113v.a.
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Naar Perkins' inzicht zijn geloof en wetenschap, religie en filosofie te verenigen. Vurig
bepleit hij deze verbintenis. Het komt er bij hem wel op neer dat het geloof de wetenschap inkapselt 1 .
Een speciaal motief is de natuurlijke rede. Met de zondeval is het beeld Gods niet
geheel vernietigd. Er is iets van overgebleven. Dat is de natuurlijke rede of het licht
van de natuur. Hieraan heeft het historisch geloof zijn bestaan te danken 2 . De vele
keren dat Perkins "het natuurlijk verstand", "het licht van de natuur" en "de wet van
de natuur" noemt 3 , geven aan dat het natuurlijk element voor hem niet onbelangrijk
is.
Vanzelfsprekend is dit natuurlijke element geen geestelijke norm. Omdat dit voor de
rooms-katholieke leer wel geldt, is zij totaal verwerpelijk4. Het - natuurlijke - inzicht
van de wereld dat het genoeg is Gode te behagen als men ieder het zijne geeft en
burgerlijk keurig leeft, is vals 5 . Wat er in het natuurlijke goed is, geeft God in Zijn
geschreven Woord aan 6 .
In het begin van 46-77 gaat Perkins in het kader van de vraag naar het bestaan van God
in op de verhouding tussen het licht van de natuur, dat hij uitvoerig behandelt 7 , en het
licht van de genade, dat maar kort aan de orde komt 8 . Het licht van de natuur is een
weg en een voorbereiding tot het geloof. Het licht van de genade baart het geloof9.
Deze relatie wordt derhalve met dezelfde categorieën aangeduid als die tussen wet en
evangelie. Geen wonder, want zij correleren.
Het natuurlijke heeft zoveel waarde voor Perkins dat hij er niet alleen vaak over handelt, maar er ook afzonderlijk na en naast de Schrift naar verwijst. Zo heeft hij het
over "Gods Woord en het licht van de natuur" 10 . De achtergrond hiervan is dat hij met
het argument van de natuur een nog directere aanspraak kan maken op alle mensen.
Hij legt er althans nadruk op dat de wet van de natuur in alle landen door alle mensen
in alle eeuwen wordt erkend en dat zij geldt voor alle mensen, ook voor de heidenen 11 .
27-55.4.30. Pneumatologie
Het toeëigenende werk van de consciëntie, ja al de arbeid van het vernieuwde geweten
staat in het krachtenveld van de Heilige Geest. De consciëntie zelf is het landingsgebied en het uitstralingscentrum van de Heilige Geest in de mens. De consciëntie en de
Heilige Geest zijn bij Perkins op het allernauwst met elkaar verbonden. Het Geesteswerk in de mens en met name in de verkorene is de concentratie van zijn pneumatologie.
In 37-1 stipt Perkins bij de behandeling van het achtste artikel terloops het scheppen1. 53-7, llr.
2. 37-7,5r.a.
3. 36,11; 46-IIf 317; 46-111, 175; 52-111,2r.; 54-1,35r.b, 38r.a; 55-XV, 1060b-1061b.
4. 53-77,78r.a.
5. 36,41; 55-XV, 1114.
6. 27,102.
7. 5-20.
8. 20-21.
9. 20.
10. 54-1,21r.a-v.b; 55-XV, 980b.
11. 27,24.
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de en onderhoudende werk van de Geest aan om direct daarna de aandacht allereerst
en richt hij op de weldaden die alle mensen gemeen hebben en vervolgens op de weldaden die alleen de uitverkorenen eigen zijn. Als algemene weldaden somt hij op: 1.
beroepsgaven; 2. verlichting om Gods wil in Zijn Woord te verstaan; 3. profetie; 4.
gemoedsaandoeningen bedwingen; 5. Gods Woord met blijdschap horen. De bijzondere weldaad is de inwoning van de Geest. Deze houdt in dat de Geest eeuwig in de
uitverkorenen blijft en dat Hij de volledige beschikking over hun hart heeft. Dit laatste
valt uiteen in vijf bijzondere gaven: 1. de vaste kennis van de verzoening; 2. de wedergeboorte; 3. de regering van het hart; 4. de vertroosting in verdriet; 5. de versterking
met het oog op het beroep 1 .
27-55.4.31. Gevoel
De concentratie op de Geesteswerkingen in het innerlijk leven brengt grote aandacht
voor het gevoelsleven met zich mee. De Geesteswerkingen en de inwerkingen van de
satan wordt een mens gewaar aan de uitwerking ervan op zijn gevoelens.
Het verstand, dat binnen Perkins' antropologie het primaat ontvangt, is niet los te
denken van het gevoel. Deze band is zo essentieel voor hem dat hij als een kenmerk
van de juiste geloofskennis het inwendige en levendige gevoel van de gekende zaak
stelt 2 . De gevoelens zijn sterk vertegenwoordigd in de tekening van de kenmerken van
het ware geloof3 en in de bekeringsschema's. Als kenmerk zijn de gevoelens noodzakelijk en onmisbaar 4 .
Het gevoel heeft öf de zondigheid en de zonden met de daardoor opgeroepen toorn
Gods 5 öf Christus en al Zijn weldaden 6 öf beide 7 tot inhoud. Een veroordelende consciëntie verwekt vijf bewegingen in het hart: schaamte, droefheid, vrees, wanhoop en
ontsteltenis 8 . Perkins spreekt over "de vrees voor verwerping" 9 en ook over "een heilige wanhoop waarbij men belijdt de hel te hebben verdiend" 10 . Deze gevoelens kunnen het bestaan zo beheersen dat zij gaan inwerken op het lichaam met alle gevolgen
van dien. Meer dan eens beschrijft hij dit 11 . Hij legt er de nadruk op dat de droefheid
over de zonde zeer dikwijls en gestadig moet worden gevoeld. Daarbij zie men wel toe
dat deze niet al te erg is, want dan wordt men tot een onheilige wanhoop gebracht 12 .
De tegengestelde gevoelens zijn het gevoel van Gods barmhartigheid 13 , de geestelijke
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13.

211r.a-215v.b; vgl. voor het laatste vijftal: 44,109r.b-v.a.
30,3,6.
33,27-28,31; vgl.: 45,26.
30,19; 35,63; 46-11,154; 48,163r.b-163v.a, 164v.b.
30,20,22; 35, 6-7; 45,40-41; 52-111,3v.-5r.
33,31; 34,59; 35,73-75; 46-11,180.
33,27-28; 53-11,112v.b-113r.a.
27,95-98.
45,15,40-41; 31,4.
35,18.
27,97; 29,71; 35,14; 46-1,130-131.
35,14-16.
46-11, ISO.
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blijdschap 1 en het gevoel van de zoetheid van Gods genade 2 . Mystiek aandoend is de
door hem gebezigde term "genieten". Het geloof doet genieten 3 . Dit heeft betrekking
zowel op Christus 4 als op Zijn weldaden 5 , en vindt plaats binnen de gemeenschap met
Christus 6 . De geestelijke blijdschap is het derde onderdeel van het geestelijk leven 7 .
Voor mystiek in de eigenlijke zin des woords is bij Perkins geen plaats. Als hij het
heeft over de verrukking van zinnen, doet hij dit bij het uitleggen van Openbaring 1:10
en karakteriseert hij deze verrukking als een buitengewone werking van de Geest 8 .
Legt Perkins enerzijds tegenover het door hem gesignaleerde verschijnsel van verstandsmatig Christendom veel accent op het gevoel als een kenmerk van het ware,
anderzijds relativeert hij uit pastorale overwegingen de betekenis van het gevoel.
Hij doet dit allereerst door erop te wijzen dat de verworpenen ook gevoel van geestelijke zaken kunnen hebben. Zij kunnen gevoel van hun zonden hebben en daarover
met vrees zijn bezet. Het verschil met de verkorenen is echter dat de verworpenen
uitsluitend vrees hebben met het oog op de wraak Gods 9 . Evenzo kunnen de verworpenen smaak van hemelse gaven hebben. Hierbij merkt Perkins echter op dat het
smaken van de lekkernijen van een maaltijd nog wat anders is dan erdoor worden
gevoed en verzadigd 10 .
De tweede wijze van relativeren bestaat hierin dat de auteur stelt dat de mate van
gevoel bij Gods kinderen erg kan verschillen. Er is verschil in mate van droefheid 11 .
De ene gelovige beleeft veel meer helse pijnen dan de andere. Ja, er worden er bekeerd zonder dat zij een geweldige droefheid kennen 12 .
Van een derde relativering is sprake als de plaats van het gevoel wordt bepaald ten
opzichte van het geloof. De belofte moet in eerste instantie worden geloofd, terwijl
pas in tweede instantie gevoel en bevinding ervan ontstaan 13 . Vergeleken met het geloof komt het gevoel op de tweede plaats. De ene keer zegt de schrijver dat het gevoel
minder noodzakelijk is voor de zaligheid 14 , de andere keer spreekt hij uit dat het
gevoel van Gods liefde niet noodzakelijk is voor de zaligheid 15 .
Het paradoxale van Perkins' waardering van het gevoel treedt helder in het licht als
hij handelt over die tijden in het geestelijk leven waarin men alle gevoel ontbeert. Hij
duidt dit aan met "hardigheid" of "doodsheid van hart", maar merkt hierbij dan wel
nadrukkelijk op dat dit in het leven van Gods kinderen een gevoelige hardigheid van
hart is 16 .
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46-1,169-177.
49,26.
36,24.
34,59.
35,73.
44,Ulr.a.
36,25.
48, 36r.a-37r.b.
52-111, 3v.-5r.; 42, 395.
42, 397; 52-111, 8v.-9v.
35,16-18.
45,10-12.
46-11,179-180; 42, 299.
46-Il,%2.
55-XV, 1033.
29, 79; vgl.: 35, 75-77.
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27-55.4.32. Bevinding en ervaring
Als aan het gevoel en de gevoelens groot gewicht wordt gehecht, is het vanzelfsprekend dat ook de geestelijke bevinding en ervaring hoog genoteerd staan. Dit geldt
trouwens bij Perkins niet slechts voor de geestelijke, maar evenzeer voor de natuurlijke ervaring en bevinding.
De dagelijkse ervaring leert dat een ieder "Heere, Heere" zegt, terwijl slechts weinigen Hem niet verloochenen in hun handel en wandel 1 , dat de meeste christenen nalatig zijn in het nakomen van hun christelijke plichten 2 en dat er bij menig christen
gebrek is aan toeëigening van de weldaden van Christus 3 . Een ieder die slechts de
ervaring van één dag heeft, weet dat zondigen en in zonde blijven liggen een geringe
zaak wordt geacht. Deze constatering is de achtergrond van waaruit Perkins 27 heeft
opgesteld 4 . De ervaring van het gewone leven blijkt dan ook het uitgangspunt van zijn
kritiek op de Christenheid van zijn dagen te zijn.
Aan de ervaring van het geloofsleven kent Perkins bewijskracht toe voor zijn theologische inzichten. Zo baseert hij de onvolmaaktheid van de inhangende gerechtigheid
tijdens dit leven en de lichamelijke gevolgen van de verschrikkingen der consciëntie
op de ervaring 5 . In 33-2beroept christen zich op zijn eigen bevinding wanneer hij stelt
dat God zijn schandelijke zonden heeft gebruikt tot zijn groot voordeel 6 . Bij deze hoge
waardering van de geestelijke ervaring behoeft het geen verwondering te wekken dat
zij het voorwerp is van beschrijving. Soms is deze fragmentarisch, soms ook veelomvattend. Een geschrift als 45 is uiteindelijk niet anders dan een uitgewerkte bekeringsgeschiedenis.
In het laatstgenoemde werk laat Eusebius op verzoek van Timotheüs op een gegeven
moment aan de hand van zijn eigen geestelijke ervaring zien op welke wijze een christen tegelijk zondaar en geen zondaar is. Nadat Eusebius dit heeft gedaan, merkt hij
op:
Maer ick wilde liever/ dat ghy dit verstaen soude uyt de Schriftuere selve'.

De Heilige Schrift is immers de norm van de geestelijke ervaring en bevinding en staat
er als zodanig altijd boven. Hoe grote betekenis de ervaring en de bevinding ook hebben en hoeveel aandacht er ook aan wordt besteed, zij zijn en blijven secundair ten
opzichte van het Woord. De volgorde in het woordenpaar is alleszeggend: "het Woord
en de bevinding van de kinderen Gods" 8 .
De bevinding wordt als onmisbaar gezien. De geloofskennis mag niet blijven steken in
beschouwing, maar moet een zaak van bevinding zijn, die zowel het hart als het leven
betreft. De kennis en de bevinding worden nauw op elkaar betrokken 9 . Met het gevoel
is de bevinding een kenmerk van de zaligmakende genade 10 . Men moet daarom staan
1. 37-/,103v.b.
2. 48,158r.b-v.a.
3. 37-1,9r.b.
4. 3.
5. Resp. 38b, 174r. en 27,97.
6. 31.
7. 30.
8. 30,10; 46-1,139.
9. 30,16; 34, 91,102; 44,131v.b; 55-XV, 1036b.
10. 35,10; 55-XV, 1144a.
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naar de bevinding 1 . Dit is een bijzondere plicht na het horen van het Woord 2 . Door
de bevinding komt men tot de volle geloofs- en heilszekerheid 3 . Eigen ondervinding is
een vereiste voor een predikant 4 .
De innerlijke bevinding is voorts onmisbaar voor het juiste verstaan van de Heilige
Schrift. De ware gelovige gevoelt in zijn hart datgene wat de Heilige Schrift voorstelt.
De inwendige ervaring dient hem op deze wijze tot uitleg van de Schrift5. Omdat de
Heilige Schrift tevens de norm van de bevinding is, is deze laatste als exegetische
sleutel inhoudelijk toch weer bepaald door het Woord.
27-55.4.33. Geloof
Perkins' geloofsbegrip leert men het best kennen in 37-fo. Hij begint daar met vier
soorten geloof te onderscheiden en te beschrijven: het historisch geloof, het tijdgeloof, het wondergeloof en het ware geloof. Het laatste is niet algemeen: het is alleen
de uitverkorenen eigen. De auteur omschrijft het als de bovennatuurlijke gave Gods
in het verstand die de zaligmakende belofte en de hiermee verbonden beloften aangrijpt. Het wordt geschonken bij de - eerste - bekering. Het aangrijpen van het geloof
gebeurt in de weg van de verzekering door de Heilige Geest dat de belofte van de
zaligheid een mens persoonlijk toebehoort. Het vertrouwen is een vrucht van het geloof, evenals de liefde.
Het geloof wordt door de uitwendige bediening van het evangelie en de inwendige
werking van de Heilige Geest tot stand gebracht, en wel trapsgewijze. Perkins onderscheidt hierbij een zwak en een sterk geloof. Het eerste beschouwt hij als een ongeveinsde begeerte naar de verzoening met God in Christus. Bij dit zwakke geloof is er
een tekort öf aan de kennis van het evangelie of aan de toeëigening van Christus'
weldaden. Een sterk geloof bevat daarentegen de kennis van het evangelie en eigent
zich de gerechtigheid van Christus persoonlijk toe tot vergeving van eigen zonden. Het
proces waarin het geloof wordt gewerkt, begint met een zwak geloof. Vervolgens ontwikkelt dit zich via vele bevindingen van de goedheid en de liefde Gods tot een sterk
geloof, waarbij men ten volle in zijn hart en consciëntie is verzekerd van de vergeving
zijner zonden en van zijn verzoening met God in Christus.
De beschrijving van het ware geloof eindigt met de beklemtoning dat dit met aanvechtingen en twijfelingen wordt bestreden. God schenkt de gelovige in dit leven geen
volmaaktheid. De bedoeling hiervan is dat de gelovige altijd uit zichzelf zou gaan en
geheel aan de verdiensten van Christus zou hangen.
Het eerste accent in Perkins' geloofsleer ligt op het feit dat alleen de uitverkorenen
het ware geloof deelachtig zijn7. Dit geloof is allesbehalve algemeen. Vanuit de kritische opstelling van Perkins ontvangt dit accent een vitale functie.

1. 37-1, 27r., 253v.b; 44,118v.b.
2. 46-11,119.
3. 35,31-33.
4. 49,48.
5. 45,52-53.
6. 4v.a-10v.a.
7. Vgl.:35,4.
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Een tweede nadruk valt op de toeëigening. Het geloof bevat zowel wetenschap als
toeëigening 1 . De eigenlijke daad van het geloof is de toeëigening 2 . In de toeëigening
ligt de zekerheid van het geloof. Dit wordt vooral als reactie op de rooms-katholieke
leer sterk beklemtoond 3 .
Een derde accent is de inhoud van het geloof. Deze is de zaligmakende belofte, inhoudende Christus en al Zijn verdiensten 4 . Het geloof is derhalve onlosmakelijk met het
evangelie verbonden en vindt in de bekeringsschema's uitsluitend zijn plaats in het
tweede en eigenlijke deel.
Een vierde accent komt op de ontwikkeling van het geloof te vallen. Het geloof is niet
in één keer in zijn volle mate aanwezig, integendeel, het kent een groeiproces 5 . De
vele keren dat en de uitvoerige wijze waarop Perkins deze ontwikkeling behandelt,
tonen aan dat hem veel aan dit aspect is gelegen. Meestal behandelt hij twee trappen:
het zwakke en het sterke geloof ofwel de kleinste en de grootste mate van het geloof6.
Een enkele keer heeft hij het over drie trappen: 1. de aanvang en het ruwe beginsel
van het geloof ( = de rokende vlaswiek en het gekrookte riet); 2. een zwak geloof; 3.
een sterk geloof7.
De mate van het geloof wordt bepaald door de mate van de zekerheid. Helder treedt
in dit verband aan de dag dat de zekerheid tot het wezen van het geloof behoort. Bij
de minste mate van het geloof ontbeert men het gevoel van de zekerheid der vergeving, maar houdt men het nochtans voor gewis dat de zonden vergeeflijk zijn, daarbij
het gebed om vergeving voegende. De grootste mate van het geloof is de volle zekerheid van Gods barmhartigheid 8 .
Perkins noemt het beginsel van het ware geloof "een ingevouwd geloof'. Men mag
hiermee geen genoegen nemen, maar men sta ernaar om van geloof tot geloof toe te
nemen 9 . De verklaring van het feit dat hij toch aan het zwakke geloof de meeste aandacht schenkt, ligt in de pastorale gerichtheid van zijn uiteenzettingen 10 . Zo vergelijkt
hij bij voorkeur de kleinste mate van het geloof met het mosterdzaad 11 . Hij ontwierp
over dit onderwerp zelfs een afzonderlijk geschriftje: 52-11.
Het vijfde accent behelst dat het ware geloof steeds wordt bestreden. Dit gegeven is
enerzijds een onderdeel van Perkins' kritiek, namelijk op hen die beweren dat zij nooit
twijfelen12, en anderzijds een onderdeel van zijn pastoraat 13 . De pastorale intentie
blijkt de kritische notie ver in de schaduw te stellen.
Een terugkerend thema is de relatie tussen geloof en gevoel. Het laatste is onmisbaar
voor de groei van het eerste. De bevinding van de goedheid en de liefde Gods is de
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Vgl.: 44, 200v.b.
27,121; 32, 7; 34, 81; 35,4-5; 38b, 31v.; 46-1, 78.
Vgl.: 38b, 30v.-35v.; 44,199v.b.
Vgl.: 27,121; 46-1,78; 32, 7; 36, 28-29.
5J-/,203v.a.
Vgl.: 35, 25-33; 42, 301-305; 47, 35-37; 52-11,13v.-14r.
27,143.
35,25-33.
38b, 155r.-v.
38b, 154v.-155v.; 52-11, Ir.
35, 25; 42, 301; 53-1,103r.b.
48,160r.b; 53-1,103r.b-v.a.
31,5-6; 45, 21-22; 53-1,103v.
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bedding waardoor het geloof zich ontwikkelt. Toch onderstreept Perkins ook onafgebroken het nochtans van het geloof. Hierbij stelt hij het geloof tegenover het gevoel.
Het geloof is dikwijls strijdig met het gevoel1. Ja, het is zelfs zo dat als men mag komen
tot het genieten van de geloofsinhoud, het geloven ophoudt 2 . Zonder geloof kan men
echter niet zalig worden, zonder gevoel wel 3 .
Het geloof is absoluut noodzakelijk: al wat uit het geloof niet is, dat is zonde 4 . Geen
werk kan God behagen, tenzij dat eerst de persoon van de dader Hem als gelovige
behaagt 5 . Het is Perkins er veel aan gelegen dat het geloof niet alleen het werktuig ter
rechtvaardigmaking, maar ook de weg ten leven is 6 . Men moet leven door het geloof,
zowel in geestelijke als in aardse omstandigheden 7 . Over dit thema schreef Perkins
een afzonderlijk werk: 36.
Een laatste punt is dat de auteur telkens stelt dat het een goddelijk gebod is te geloven
en de belofte zichzelf toe te eigenen 8 .
27-55.4.34. Christologie
Perkins' christologie is in dogmatisch opzicht reformatorisch. In een geschrift als 34
is dit duidelijk te zien. Het is weinig zinvol dit onderdeel voor onderdeel aan te geven.
Op één punt heeft de schrijver iets specifieks: hij vat Christus' nederdaling ter helle
op als Diens tijdelijk verblijf in het graf onder de smadelijke macht van de dood 9 .
Met de overname en de verdediging van de reformatorische christologie, die het hart
van de gereformeerde dogmatiek vormt, brengt Perkins bepaalde accenten daarin aan
die uitdrukking geven aan het eigene van zijn theologie. Het zijn met name het kritisch
uitgangspunt en de gerichtheid op de mens die zich hierbij laten gelden.
Heel bewust bestrijdt de schrijver het inzicht dat Christus voor alle mensen is gestorven, laat staan dat Zijn verdiensten voor alle mensen gelden. De leer van de algemene
zaligmakende genade is hem een gruwel. Alle drie de onderdelen hiervan, namelijk de
algemene verkiezing, de algemene verlossing en de algemene roeping zijn in strijd met
het Woord en vormen derhalve menselijke bedenksels 10 .
Binnen de christologie komt het motief van de vereniging met Christus en van de
daaruit voortvloeiende gemeenschap met Hem het meest ter sprake 11 .
De vereniging met Christus is na de verkiezing het tweede onderdeel van de wezensbepaling der kerk 12 .
Voor de vereniging met Christus is het noodzakelijk dat Christus wordt gegeven aan

1. 31, 20; 33,13; 36, 30-31,41-43; 37-1,129v., 147v.a; 52-111, 8r.-v.; 55-XV, 1114b.
2. 37,10.
3. 55-XV, 897b.
4. 53-7, 23v.
5. 45,48-49; 48,54v.b; 53-1, 23r.b; 55-XV, 1114a.
6. 34, 22-23; 44, 80r.b.
7. 44,80r.b-81v.b; 55-XV, 1113a-1114b.
8. 27, 37-43; 31,8; 34,56-57, 82; 36,50; 38b, 176r.; 42, 332; 53-1,5r.b.
9. 37-1,160r.b-v.a; 42,80.
10. 37-1,247v.b-251r.a; 48,4v.b; 55-XV, 1006,1073b-1074a, 1105a.
11. O.a. 35, 34, 73-75; 42, 290-291.
12. 37-1, 221v.b-222r., 255v.b.
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de uitverkorenen en dat er een samenvoeging plaatsvindt van Christus en hen. De gave
van Christus is een werk van de Vader door de Heilige Geest, waarbij de gehele
Christus, God en mens, wordt geschonken. Vanuit God wordt de schenking door de
Heilige Geest gerealiseerd; de mens ontvangt deze gave door het geloof. De schenking
is wederkerig. Zoals Christus aan de uitverkorenen wordt gegeven, zo worden zij aan
Christus gegeven.
De samenvoeging of vereniging is een werk van de Geest, waarbij de gehele persoon
van de mens aan de gehele persoon van Christus wordt verbonden, eerst aan Diens
mensheid en daardoor aan Diens Godheid. Wegens het geestelijk en verborgen karakter van deze vereniging doe men meer zijn best deze te gevoelen door bevinding in het
hart dan die te begrijpen met het verstand.
De weldaden die uit de vereniging voortvloeien, zijn: 1. ieder christen heeft als christen zijn beginsel en wezen in Christus; 2. de vereniging met de drieënige God; 3. de
toerekening van Christus' rechtvaardigheid; 4. de heiligmaking; 5. de bescherming
door de engelen Gods; 6. het recht op de schepping Gods. De vereniging met Christus
verplicht de gelovige tot: 1. de zuivering van zijn handen en hart van alle zonden; 2. de
gelijkvormigheid met Christus in heiligheid des levens; 3. het overvloedig doen van
goede werken1.
In het behandelde gedeelte vermeldt Perkins een paar keer "het genadeverbond"2.
Ook elders komt dit begrip in combinatie met de vereniging van Christus en de Zijnen
voor3.
Voortdurend beklemtoont hij de eeuwigheid van de vereniging, waarbij het hem vooral gaat om de blijvende band van het lichaam van de gelovige in het graf met Christus4.
In 30geeft Perkins aan dat Christus moet worden gekend in Zijn verdienste, kracht en
voorbeeld. Hoezeer de heiliging bij hem inwerkt op de christologie blijkt hier. Het
grootste gedeelte van het genoemde geschrift wordt in beslag genomen door de behandeling van Christus' voorbeeld.
De gelovige heeft gelijkvormigheid met Christus te betrachten. Voor wat het innerlijk
geestelijk leven betreft, houdt dit in: a. de geestelijke offerande; b. verdrukkingen
ondergaan en het vlees kruisigen; c. de geestelijke opstanding; d. het hart opheffen tot
Christus in de hemel. De gelijkvormigheid heeft ook betrekking op uiterlijke plichten.
De algemene uiterlijke gelijkvormigheid is heilig te zijn gelijk Christus heilig is. De
bijzondere gelijkvormigheid bestaat voornamelijk uit vier deugden: geloof, liefde,
zachtmoedigheid en ootmoedigheid. De gelovige komt tot de gelijkvormigheid door
het voorbeeld van Christus te overdenken5. Het geschrift eindigt met een lange aansporing om in alle omstandigheden van het leven het lijden van Christus te overdenken
en na te volgen6.
Christus is alles voor Perkins en dat betekent voor hem dat er geen plaats is voor iets
van de mens als vlees. Door het geloof neemt men Christus aan tot zijn rechtvaardig-
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37-1, 251r.b-255v.b; vgl.: 44, 76r.b-77v.b, 78r.b-v.b, 140r.a-141r.a.
37-1,252r.b-v.a, 254v.a.
28, 29,31, 69-70; 44, 78v.a.; 46-1,179.
28,26-31,69-70; 44,79r.a; 46-1,179; 48,58r.a-v.b.
30,17-24; vgl.: 44,77r.a-v.a.
30,30-39.
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heid, heiligmaking en verlossing. Hiervoor is nodig dat men zichzelf verzaakt en niets
wordt in zichzelf1. Ook in de heiligmaking zijn Gods kinderen niets in zichzelf wegens
de zonde, en alles in Christus 2 . Zij moeten zichzelf en de wereld met alles wat daarin
is, verzaken 3 .
27-55.4.35. Voorwaardelijkheid van de beloften
De noodzakelijkheid van het geloof en van de bekering wordt door Perkins zo uitgewerkt dat het voorwaarden voor de beloften worden 4 . De oorzaak van deze uitwerking
blijkt zijn afwijzing van de leer der algemene genade en der algemene verlossing te
zijn5. De belofte kan niet zo maar worden aangegrepen. Hiervoor zijn het waarachtig
geloof en de waarachtige bekering vereist 6 .
Door het geloof en de bekering tot voorwaarden te maken, overschrijdt Perkins niet
de grens van de gereformeerde theologie, aangezien hij duidelijk stelt dat de voorwaarde van bij voorbeeld het geloof een gave Gods is 7 . De gewaagdheid van deze
uitwerking toont aan hoe reactionair zijn theologie is.
De voorwaardelijkheid van de beloften gaat samen met de onbepaaldheid ervan: de
beloften sluiten niemand uit 8 .
27-55.4.36. Geestelijke aanvechtingen
Met de stelling dat het ware geloof steeds wordt bestreden, is het belang van de geestelijke aanvechtingen gegeven. Perkins' concentratie op het innerlijk leven, zijn pastorale instelling, zijn voorliefde voor de beschrijving van processen van het geestelijk
leven maken dat de geestelijke aanvechtingen vaak het thema van zijn geschriften zijn.
Hier zijn te noemen: 29-/7, 31, 33, 40.
De aanvechtingen komen van de duivel 9 . Zij worden dan ook beschreven in de vorm
van een tweespraak tussen de duivel en de consciëntie 10 of tussen de satan en christen 11 .
In de aanvechtingen tracht satan de gelovige wijs te maken dat het allemaal niets met
hem is, dat hij zich alles maar inbeeldt, dat hij niet een kind van God is, dat hij niet het
ware geloof heeft 12 , dat hij zich niet oprecht heeft bekeerd 13 , dat hij de zonde tegen
de Heilige Geest heeft bedreven 14 , en dat hij een verworpene is 15 .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

55-XV, 989a; 34,9-8.
37-1, lólv.a; 46-1, 218.
37-1,252v.b; 44,77v.b-78r.a.
27,140; 29,52-54; 33,10; 34, 36; 44,137v.a.
44,119r.b; 46-1,112; vgl.: 55-XV, 1006.
44,130r.b-v.a.
44,114r.a; vgl.: 27,140.
31,8-9; 42, 333; 46-ƒ,211.
28,110; 31, 3; 34, 78; 35,69; 42, 323.
27,157.
33.
31,5-15; 33,10-15.
31,15-20.
Deze zonde wordt beschreven in: 42, 399; 44,163v.
33, 3-10; 45,15.
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Een paar keer stelt Perkins zich met zoveel woorden te weer tegen het in druk verschenen verhaal van de geestelijke wanhoop van F. Spira, waarin deze persoon als een
verworpene wordt beschouwd. Velen die in niets verschillen van Spira zowel wat de
inhoud van de verzoeking als wat de diepte van de wanhoop betreft, hebben immers
troost ontvangen. De christelijke liefde verplicht ook in dit geval het beste te denken 1 .
Wie kan zeggen of Spira ten einde toe heeft gewanhoopt? Bovendien klaagt deze te
midden van zijn wanhoop over de hardigheid van zijn hart. Hij voelt deze blijkbaar.
Dit is reden om aan te nemen dat hij niet geheel zonder genade was 2 .
Perkins raadt aan om in geestelijke benauwdheid naar godzalige lieden te gaan, hetzij
naar predikanten 3 , hetzij naar broeders 4 . In het geval van de aanvechting en de benauwdheden der Godslastering waarschuwt hij voor eenzaamheid 5 . Behalve deze uiterlijke middelen ziet hij als het belangrijkste het innerlijk middel van het zich werpen
op de genadige beloften Gods 6 en het toevlucht nemen tot eigen Doop 7 . Hij noemt de
Doop een plank om op te zwemmen wanneer men vreest dat de ziel schipbreuk lijdt8.
In de aanvechtingen en de uiterlijke moeiten moet men niet door het gevoel, maar
door het geloof leven 9 .
27-55.4.37. Pastoraat
Perkins' geschriften zijn doortrokken van zijn pastorale bewogenheid. Vele werken
zijn in behoorlijke of zelfs grote mate pastoraal van aard. Nummer 31 is niet anders
dan een aan het papier toevertrouwd pastoraal gesprek.
Veel werken van Perkins zijn samengesteld uit preekstof. En preken is voor hem pastoraat bedrijven 10 . Het is niet alleen uitleg, maar zeker ook, en vaak zelfs nog meer,
toepassing. De classificatiemethode hierin is een loot aan de stam van de zielszorg.
Perkins' pastorale opvatting van de prediking brengt hem ertoe te poneren en in praktijk te brengen dat het vertoon van geleerdheid in de prediking achterwege moet worden gelaten. Eenvoud is hier het ware 11 . Bij de voorbereiding behoort een predikant
wel van de verschillende wetenschappen gebruik te maken. Bij het houden van de
preek late hij dit echter niet merken, laat staan dat hij ermee pronkt 12 .
In 46-1 geeft Perkins een handleiding voor het vertroosten van in geestelijk opzicht
benauwde personen 13 . Het algemene middel tegen alle geestelijke benauwdheden is
de toepassing van de belofte des eeuwigen levens in en door het bloed van Christus.
Bij het pastoraat gaat het nu om de wijze waarop deze belofte wordt toegepast. Hier1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

37-1, 240v.b-241r.a; 40,152-153.
35,89.
35, 75,78; 45,15.
35,75.
40-7,202-203.
46-1,107-108; 53-1,4v.a, 5v.a, 137r.b-v.b.
46-11,160-161.
42, 282; 46-11,164-165.
30,10-11; 37-1,129v.a-130r.b; 44, 80v.b; 46-1,139-140; 53-1,186r.b-v.a.
49,41-45,159-160.
55-XV, 803b.
43, 64r.-v.; vgl.: 49,17-18.
107-127; vgl.: 49,159-160.
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toe behoren drie dingen: 1. men komen de oorzaak van de benauwdheid te weten; 2.
men onderzoeke of de benauwde persoon geschikt is om troost te ontvangen; 3. men
diene de vertroosting toe aan hem die zijn zonden heeft beleden en oprecht erover is
verootmoedigd.
De geschiktheid waarover het bij het tweede punt gaat, is gelegen in de verootmoediging wegens de zonden, bestaande uit droefheid over de zonde, belijdenis ervan aan
God, gebed om vergeving en hartelijke begeerte om het leven te beteren. Als de benauwde persoon niet blijkt te zijn verootmoedigd, moet men eerst trachten hem zo ver
te krijgen via een gesprek. Dan pas, en niet eerder, is een mens geschikt om te worden
vertroost.
De wijze van vertroosting uit het derde punt is het brengen binnen het verbond en tot
de belofte des levens. Dit gebeurt bij de leer van de algemene genade en verlossing op
een valse wijze. Voor de juiste wijze waarop dit plaatsvindt, geeft Perkins eerst vier
gronden. De eerste grond is: een begeerte in een verslagen hart om te geloven en zich
te bekeren is het geloof en de bekering zelf, weliswaar niet in de natuur, maar in de
aanneming Gods. De tweede grond is: een goddelijke droefheid waardoor men is bedroefd wegens zijn zonden omdat het zonden zijn, is het beginsel van de bekering en
inderdaad zoveel het wezen aangaat, de bekering zelf. De derde grond is: een bevestigd voornemen en een gewillig gemoed om alle zonden te verlaten en om zich tot God
te bekeren zijn - ofschoon er alsnog geen uiterlijke bekering blijkt - een goed beginsel
van de ware bekering. De vierde grond is: iemand te beminnen omdat hij een christen
en een kind van God is, vormt een zeker kenmerk van een mens die de ware liefde
Gods in Christus deelachtig is.
De ware wijze om binnen het verbond en tot de belofte van de zaligheid te brengen,
gaat nu als volgt. D e zieleherder vraagt de benauwde persoon of hij gelooft, zich bekeert en God liefheeft. De aangevochtene antwoordt ontkennend. Wordt hem gevraagd of hij begeert te geloven en zich te bekeren en of hij iemand liefheeft omdat
die persoon een kind van God is, dan luidt zijn antwoord echter: "ja". Door dit onderzoek komen enige beginselen van het geloof en van de bekering te voorschijn die eerst
waren verborgen.
Op het onderzoek volgt de rechte toepassing van de belofte des eeuwigen levens in de
vorm van een sluitrede, waarvan het eerste deel wordt genomen uit Gods Woord en
gelijk is aan een van de vier boven verhandelde gronden, waarvan het tweede deel
voortkomt uit het getuigenis van de benauwde consciëntie en waarvan het derde deel
het besluit vormt waardoor de belofte wordt toegepast.
Met het oog op het goed functioneren van dit pastoraat geeft Perkins tenslotte nog zes
regels die in acht dienen te worden genomen: 1. de toegediende troost dient te worden
vermengd met de wet; 2. is de benauwdheid zeer groot, dan behoort men de persoon
niet alleen te laten, maar hem van goed gezelschap te voorzien; 3. de benauwde persoon moet worden geleerd niet op zijn eigen oordeel te rusten, maar op dat van anderen die met wijsheid zijn begaafd; 4. de benauwde persoon mag nooit vreselijke geschiedenissen horen of horen van hen die er even erg of nog erger aan toe zijn geweest;
5. de vertrooster moet al de gebreken van de benauwde persoon zoals stijf zinnigheid,
onzinnigheid, gejaagdheid, ongeregelde gevoelens en daden verdragen; 6. de vertroos-
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ter moet niet moedeloos worden al is het dat er na veel arbeid en moeite weinig troost
en verlichting komen.
Voorgaande regels geven blijk van een goed psychologisch inzicht en van een nuchtere kijk op de werkelijkheid.
In theologisch opzicht springen er in Perkins' pastoraat drie dingen uit. Allereerst de
kwestie dat men eerst moet zijn verootmoedigd, wil men geschikt voor de troost zijn.
Wordt de verootmoediging niet gevonden, dan heeft de troost geen zin en doet deze
geen kracht. Het is dezelfde volgorde als die van wet en evangelie. Zij heeft ook alles
te maken met de voorwaardelijkheid van de beloften. Het is een volgorde die God Zelf
heeft ingesteld. Velen beginnen echter waar God eindigt. Dit is een valse troost en een
oorzaak van veel zonden1.
Het tweede opvallende punt is de fundamentele betekenis van de beginselen van het
geloof en van de bekering voor het pastoraat2. Als die worden gevonden, zijn daarmee
de zaken zelf ook aanwezig. Die beginselen liggen in het innerlijk van de mens en
betreffen het wils, gevoels- en gemoedsleven. Wie genade begeert, zal ze ontvangen3.
Legio zijn de keren dat wordt gesteld dat God de - geheiligde - wil als de daad aanneemt4. Het gaat niet om de mate, maar om de oprechtheid5. Niet om de volmaaktheid, maar om de waarheid6. Al is het geloof niet meer dan een klein mosterdzaadje,
dan is het toch voldoende7. De volkomenheid van een christen in dit leven bestaat in
het gevoelen en het belijden van zijn onvolmaaktheden8. Gevoelige hardigheid van
hart is genade9. De eerste stap tot het geloof is het gebrek aan geloof te zien10. Zeer
dikwijls handelt Perkins ter aansporing van de kleintjes in de genade over de allerminste mate van de genade11. Nummer 52-11 gaat geheel over dit thema.
In de derde plaats wordt grote betekenis toegekend aan de rol van kinderen Gods
binnen Perkins' pastoraat. Geestelijk aangevochtenen moeten in de middellijke weg
bij hen hulp zoeken. Bovendien moeten zij in die stand niet hun eigen oordeel, maar
dat van die godzaligen betrouwbaar achten. Perkins stelt - in de lijn van de reformatoren - dat er ter verlichting van een beroerde consciëntie belijdenis van de zonden
tegenover mensen mag worden gedaan12. Naar zijn mening is dit niet slechts toelaatbaar, maar zelfs gewenst. Zo ziet hij het als een plicht van een zieke zijn zonden voor
de mensen te belijden. Het doel hiervan is troost te ontvangen en in vrede van de
consciëntie te sterven. De belijdenis gebeurt vrijwillig en aan hen die bekwaam en
gewillig zijn om te helpen. Deze persoonlijke zondenbelijdenis is wezenlijk anders dan

1. 44,130r.b-131r.a; 53-11,132v.a.
2. 35,27-28; 46-1,133-134.

3. 31,11-12.
4. 27, 42-43; 28, 82; 31, 17; 35, 57; 37-1, 8v.; 38b, 154r.-v.; 44, 82r.a; 46-1, 220-221; 48, 63r.b; 51, 115; 52-11,
6v.-15v.; 53-1,133r.a; 55-XV, 900b.
5. 38b, 181v.; 48,145r.b-v.b.
6. 27,134-135; 38b, 37v.; 46-11,172.
7. 33,11; 45, IA.
8. 29,20; 31,18.
9. 29,79; 46-11,180-181.
10. 36,41; vgl.: 44,128r.b-v.a.
11 37-1,235r.; 46-1,91-92; 46-11,178-179.
12. 29,40.
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de rooms-katholieke biecht1. Elders beschrijft de auteur deze gereformeerde biecht
als een taak van gemeenteleden jegens hun predikant. Het gebrek hieraan ziet hij als
een grote fout in de Kerk2. Op een andere plaats legt hij in dit verband nadruk op de
plicht tot geheimhouding3.
27-55.438. Predestinatie
Perkins' dogmatiek wordt beheerst door het leerstuk van de dubbele predestinatie.
De opbouw van zijn dogmatisch hoofdwerk, 42, laat dit duidelijk zien. Ook het begin
van 35 is in dit opzicht veelzeggend.
Deze door God en de eeuwigheid bepaalde inzet vraagt ter voorkoming van steriliteit
en van louter beschouwelijkheid om een sterke gerichtheid op de uitwerking van de
predestinatie in de tijd en met name in en aan de mens. Lijken op het eerste gezicht
de dominante plaats van de predestinatie en de gerichtheid op de mens met al zijn
zielsaspecten en -ervaringen strijdig met elkaar te zijn, bij nadere beschouwing zijn zij
twee uitersten die het geheel van Perkins' theologie in evenwicht houden. De nauwe
relatie tussen beide polen komt vooral uit in het stuk van de heilszekerheid. Aan de
ene kant wordt vaak over de vastheid van de verkiezing gehandeld4 en aan de andere
kant is de zekerheid hiervan gegrond op het getuigenis van de Heilige Geest via de
persoonlijke toeëigening van de belofte des evangelies, alsmede op het getuigenis van
's mensen geest aan de hand van inwendige Geestestekenen en van uiterlijke Geestesvruchten. Voorts zijn de wanhoop aan eigen verkiezing en de vrees te zijn verworpen
op de voorgrond tredende thema's van geestelijke zielsprocessen.
Perkins' predestinatieleer harmonieert met het kritisch uitgangspunt van zijn piëtisme. De verkiezing betreft niet alle mensen5, integendeel, de uitverkorenen zijn slechts
weinigen in getal6.
De uitverkiezing is als inblijvend werk Gods zeker7 en onveranderlijk8. Van een afval
der heiligen zoals in de rooms-katholieke leer, wil de schrijver niet weten9.
27-55.4.39. Middelen
Ter bestrijding van een verkeerd gebruik van de leer der predestinatie wijst Perkins
er met nadruk op dat zij die tot de zaligheid zijn verordineerd, ook tot de middelen
tot de zaligheid zijn voorbestemd10. De zekerheid van de zaligheid neemt de middelen
niet weg 11 en de leer van de volharding maakt niet zorgeloos 12 . Integendeel, ten aan1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

25,63-64.
49,95.
46-7,15-16.
52-111, 8r.
53-1,129r.b-v.a.
37-1, 259v.a; 48, lOlv.a.
45,43.
55-^11375-11383.
55-XV, 1033a.
37-1, 30v.a-31r.a; 38b, 320v.
53-/,55v.b-56r.a.
48,102r.a.
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zien van Gods besluit zijn de middelen noodzakelijk 1 . Keer op keer beveelt de auteur
vanuit deze noodzakelijkheid de middelen aan 2 . Hij acht ze zo belangrijk te zijn dat
hij in zijn catechismus, 47y een van de zes hoofdstukken eraan wijdt3. Tot de middelen
behoren de prediking, het lezen en het overdenken van het Woord, de geestelijke
samenspraak, het gebed en de sacramenten.
27-55.4.40. Bijbel
De Bijbel is Gods Woord 4 . Er is hiervoor een tweetal bewijzen. Allereerst het inwendig bewijs, dat bestaat in het getuigenis van de Heilige Geest. In de tweede plaats zijn
er allerlei uitwendige argumenten 5 . Bij de verzekering dat de Bijbel Gods Woord is,
wordt de bepalende rol van de kerk, zoals die in de rooms-katholieke leer naar voren
komt, afgewezen6.
De Heilige Schrift is als het Woord van God het zaad van de wedergeboorte 7 en het
voorwerp van de prediking 8 . Zij moet boven alles worden bestudeerd 9 . Als de eigenlijke binder van de consciëntie geeft zij volmaakte onderwijzing omtrent 's mensen

daden™.
Tegenover de leer van de Rooms-katholieke Kerk stelt Perkins nadrukkelijk dat er
maar één Schriftzin is, namelijk de letterlijke. De drievoudige geestelijke zin is niet
een afzonderlijke zin naast de letterlijke zin, maar vormt de toepassing van de Heilige
Schrift11. De schrijver maant daarom ook voorzichtig te zijn met allegorieën 12 .
Onlosmakelijk met het Woord is de prediking verbonden. Deze is het belangrijkste
middel tot de uitbreiding van Gods Koninkrijk. Perkins hechtte hier zoveel belang aan
dat hij als eerste in Engeland een protestantse homiletiek schreef: 43.
Als het om het horen van het Woord gaat, geeft Perkins aan wat men vóór, tijdens en
na het horen moet doen. In de voorbereiding neme men alle beletselen, zoals verwaandheid, ontstelde genegenheden, hardigheid van hart, wereldse zorgvuldigheden
en jeukende oren weg, bidde men om een horend oor en stelle men zich in de tegenwoordigheid Gods. Het horen zelf geschiede met oordeel en met de zorg dat het
Woord is geworteld in het hart. De nabetrachting bestaat hieruit dat men: 1. het gehoorde in het hart bewaart en in het leven betracht; 2. het gehoorde overdenkt; 3.
bevinding heeft van het gehoorde; 4. zichzelf onderzoekt; 5. het gehoorde gehoorzaamt 13 .
1. 48,5r.b-v.a; 55-XV, 999b.
2. 31, 12; 32, 45-46; 37-1, 277v.; 38b, 316v.-325r., 332v.-341v.; 48, 108r.a-109r.a; 53-1, 199r.; 54-11, 32r.b-38r.b;
55-XV, 1105a.
3. 47,10-12,43-51.
4. 43,6r.; 47,43; 54-11, 27v.
5. 43, llv.-15r.; 47,43-44.
6. 43,12r.-v.; 44, 20r.a-v.a.
7. 53-/,107v.b.
8. 43,5r.
9. 53-1,125r.
10. 27,17; 41,97-99; 53-1,34r.b-v.a.
11. 43,17r.-v.; 44,181r.b-182r.a.
12. 5J-/,107v.a.
13. 46-11,110-124: vgl.: 35, 62-64; 47,44-45; 48, 9v.b-10v.a.
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Elders stelt Perkins dat men zondagsmorgens zich moet voorbereiden op de kerkgang
door gebed, zelfonderzoek en verootmoediging over bijzondere zonden. Als de nabetrachting noemt hij daar de overdenking van het gehoorde Woord 1 .
Heeft het Woord een centrale plaats in de eredienst, ook in gezinsverband en particulier behoort de Schrift te worden gelezen. Dit is een van de belangrijkste facetten van
de christelijke levenswandel 2 . Perkins klaagt dat de Bijbel in veel gezinnen niet is te
vinden en dat zij, waar zij aanwezig is, weinig wordt gebruikt 3 .
Met het horen en het lezen van het Woord alleen is men echter niet klaar. Men behoort het gehoorde en gelezene te overdenken. Als de reine dieren des velds heeft
men het Woord op een heilige en geestelijke wijze te herkauwen.
Perkins verstaat onder geestelijke overdenking allerlei werking van het vernieuwde en
geheiligde gemoed waardoor het ernstig bezig is met de zaken die voor de zaligheid
bevorderlijk zijn. De overdenking gaat of God of de mens aan. Betreffende God gaat
zij over: Zijn tegenwoordigheid, oordelen, Woord en werken. De rechte overdenking
van het Woord handelt over drie zaken: 1. de juiste betekenis van het Woord; 2. welke
bevinding men van het Woord heeft gehad; 3. in hoeverre men het Woord heeft gehoorzaamd en waarin men het heeft overtreden. Aangaande de mens heeft de overdenking tot voorwerp: de persoonlijke zonden, 's mensen ellendigheid door de zonde,
eigen aanvechtingen, eigen einde, de nauwkeurige rekenschap ten laatsten dage en de
tegenwoordige staat voor God 4 .
Voorbeelden van meditaties worden in 28 en 30 aangetroffen. In het eerstgenoemde
werkje kent de algemene voorbereiding op de dood als eerste onderdeel de overdenking van de dood 5 , terwijl van de bijzondere voorbereiding vertroostende meditaties
deel uitmaken 6 . In het tweede geschriftje staat de meditatie over het lijden van Christus hoog genoteerd 7 .
Wat de geestelijke overdenking voor een mens persoonlijk voorstelt, is de geestelijke
samenspraak voor een gezelschap van twee of meer personen. De maaltijd is een uitstekende gelegenheid voor een geestelijk gesprek waarbij men elkaar tot een hand en
een voet kan zijn8.
27-55.4.41. Gebed
Als Perkins het gebed behandelt 9 , laat hij zien wat er vóór, tijdens en na het gebed
moet gebeuren. De voorbereiding is dat men boetvaardig is, zich met zijn naaste verzoent en zijn hart voorbereidt. Tijdens het bidden zij er een gevoel van eigen gebreken, een ernstige begeerte, het zaligmakend geloof, een gegrond-zijn op het Woord
Gods, een gerichtheid op God alleen, een aanroeping van God alleen in de naam van
1. 42,163-165; 46-11, 324-326; 55-XV, 1049a.
2. 45,52.
3. 54-1134r.a.
4. 54-1132r.b-38r.b.
5. 37-41.
6. 66-72.
7. 21-24,31-39.
8. 32,45-46.
9. 46-11,77-110.
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Christus, een volharding en een dankzegging 1 . Na het gebed zij er een bijzonder geloof en een betrachting van het gevraagde.
Bij het bijzondere gebed is het gebruik van de stem profijtelijk maar niet noodzakelijk.
Dit laatste is wel het geval bij het openbare gebed. Op dit gebed zegge de gemeente
gezamenlijk "amen". Formuliergebeden zijn toegestaan. Er is niet een bepaalde lichamelijke houding tijdens het bidden voorgeschreven. Hierin is men vrij als de houding
maar ootmoed uitdrukt. Voorts maakt Perkins onderscheid tussen de schielijke en de
plechtige gebeden en bespreekt hij de gevallen dat men geen woorden voor het gebed
kan vinden, dat men tijdens het bidden last heeft van geestelijke doodsheid en van
allerlei invallende gedachten, en dat men geen vrucht van het gebed ontvangt.
Aan het bidden zit het vasten gekoppeld. Het gaat hier om het godsdienstig en niet om
het burgerlijk vasten, evenmin om het moreel, dagelijks of gewoon vasten, waaronder
Perkins de matigheid verstaat. Dat het godsdienstig vasten een geboden zaak in het
Nieuwe Testament is, bewijst hij met twee redenen: 1. het gebod van gebed en verootmoediging impliceert ook het vasten omdat het een middel is om beide te bevorderen;
2. Christus en de discipelen hebben gevast.
Het godsdienstig vasten houdt in: 1. de onthouding van spijs en drank voor zover de
gezondheid en de lichaamssterkte dat kunnen verdragen, gedurende één dag, tot ten
minste de avond toe; 2. de onthouding van alle natuurlijk vermaak; 3. de verootmoediging van het lichaam voor zover men dat kan verdragen.
Perkins kent vier doeleinden van het vasten: 1. de aansporing tot ware ootmoed en
boetvaardigheid; 2. de uiterlijke belijdenis van ootmoed en boetvaardigheid; 3. de
onderdrukking van het vlees en van de verdorvenheid der natuur; 4. de voorbereiding
op het gebed en de bevordering ervan.
De schrijver weet van zevenderlei aanleiding tot het vasten: 1. wanneer men zelf in een
zware zonde is gevallen; 2. wanneer anderen in zware zonden vallen; 3. wanneer de
hand Gods met een zware straf op zichzelf drukt; 4. wanneer de hand Gods met een
zware straf op anderen drukt; 5. wanneer Gods straffen nabij zijn; 6. wanneer men een
zegen van node heeft; 7. wanneer men Gods zegen en goede voortgang in de bediening
van het evangelie wil verkrijgen. Vastgestelde tijden bestaan er voor het godsdienstig
vasten niet.
Er is een openbaar en een heimelijk vasten. Het laatste is het geval als een mens of
een gezin afzonderlijk vast2.
27-55.4.42. Sacramenten
De sacramenten zijn de tekenen van het genadeverbond, waardoor Christus met Zijn
zaligmakende genade aan de gelovige wordt bezegeld. De kracht van het sacrament
hangt af van de instelling Gods 3 .
De christen is in de sacramenten ontvanger en derhalve passief. Toch kent Perkins
hem ook een actieve rol toe. In het gebruik van de sacramenten doet de gelovige God

1. Vgl.: 35,66-68; 37-111,2r.b-4v.b.
2. 55-XV, 1043b-1045b; 38b, 128v.-134r.; 45,36; 46-11,277-294.
3. 42,211.
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de belofte van zedelijke gehoorzaamheid 1 . De belofte is voor Perkins het zevende
onderdeel van de uitwendige godsdienst 2 .
27-55.4.43. Doop
Het verdrag dat in de Doop wordt bezegeld, is tweezijdig. Allereerst is het een verdrag van God met de gedoopte dat de Vader hem in genade wil aannemen, dat de
Zoon hem wil verlossen en dat de Heilige Geest hem wil reinigen en wederbaren. In
de tweede plaats is het een verdrag van de gedoopte met God dat hij niemand behalve
Hem als de ware God wil erkennen, aanroepen en dienen 3 . Het tweede aspect blijft
bij Perkins allerminst onderbelicht 4 . Bij de Doop belooft men in God te geloven, Hem
te dienen, de wereld, de duivel en het eigen vlees te verzaken 5 . In zijn catechismus
noemt Perkins deze beloften zelfs de voorwaarden waartoe de gedoopte persoon zich
verbindt 6 .
De beschrijving van het nut van de Doop valt in drie stukken uiteen: 1. wanneer men
tot zonde wordt verleid, denke men aan de plechtige belofte die men in de Doop God
heeft gedaan; 2. wanneer men uit zwakheid is gevallen, neme men de toevlucht tot de
Doop; 3. men ruste niet totdat men de vernieuwende kracht in de Doop bezegeld
gevoelt, namelijk het doden van de zonde en de vernieuwing door de Geest 7 .
Het kritisch uitgangspunt van Perkins brengt hem ertoe in zijn Doopleer onderscheid
te maken tussen de uitwendige en de inwendige Doop. De laatste is de inwendige
Doop met de Geest, die wordt gekenmerkt door: 1. de Geest van de genade en van de
gebeden; 2. het in alle opzichten horen naar en gehoorzamen van Gods stem; 3. niet
leven in het doen van enige zonde 8 .
27-55.4.44. Avondmaal
Iedere gedoopte volwassene is krachtens het gebod Gods verplicht het Avondmaal te
gebruiken 9 . Dit thema is het startpunt van Perkins' Avondmaalsvisie. Hij veroordeelt
het verzuim van het gebruik van dit sacrament 10 .
Vanuit dit uitgangspunt komt de schrijver tot de eis en de beschrijving van het juiste
gebruik van het Avondmaal 11 . Dit gebruik bestaat uit een juiste voorbereiding, een
juist ontvangen en een juiste nabetrachting. De elementen van de voorbereiding zijn:
kennis, geloof, boetvaardigheid en naastenliefde 12 . Wie zijn zwakheid in deze dingen
gevoelt, moet weten dat het niet om de volmaaktheid, maar om de waarheid van het
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

27,88.
46-II, 247-276.
42,277.
B.v. 55-XV, 1049b.
55-XV,962a.
47,46-48.
42, 281-282; vgl.: 44,133r.a, 139r.b-v.b; 46-II, 158-165.
44,128r.; vgl.: 44, 200r.; 46-11,133.
46-11,166-169.
38b, 332v.-333v.; 45,47.
46-II, 169-182.
Vgl.: 42,284-285.
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geloof en van de boetvaardigheid gaat. Hij mag derhalve niet van het Avondmaal wegblijven. Het juiste ontvangen bestaat uit de vernieuwing van de kennis of het algemeen
geloof en uit de vernieuwing van het bijzonder geloof in Christus. Als zieleherder stelt
Perkins hier dat de gevoelige hardigheid van hart veel meer een zegen dan een vloek
is. Na het ontvangen van het sacrament moet men: 1. God met woorden en daden
danken; 2. zijn geloof, bekering en gehoorzaamheid vernieuwen.
Perkins weet ervan dat velen ten onrechte ten Avondmaal gaan. Hierbij onderscheidt
hij drie categorieën: 1. onwetenden; 2. zij die burgerlijke goedheid voor geloof houden; 3. zij die een dood geloof hebben. Weinigen zitten met een waar geloof aan 1 .
27-55.4.45. Voorbereiding - nabetrachting
Bij de bespreking van de middelen is gebleken dat Perkins niet alleen een juist gebruik
van de middelen voorstaat, maar ook een rechte voorbereiding en nabetrachting. De
middelen zijn te heilig en de mens is te vleselijk dan dat men zonder meer de door
God verordineerde middelen kan gebruiken. Er is een voorbereiding vereist. Het gebrek hieraan is er de oorzaak van dat er op de prediking geen toename komt in geloof,
boetvaardigheid en kennis 2 . Voorts zijn de middelen te gewichtig dan dat het met het
gebruik klaar zou zijn. Zij moeten hun uitwerking hebben in het leven daarna. Dit is
de nabetrachting.
Ook met betrekking tot het vasten kent Perkins het schema: vóór, tijdens en na. De
voorbereiding is de ernstige overdenking van de redenen voor het vasten. Tijdens het
vasten moet er een diepere verootmoediging dan gewoonlijk zijn. De nabetrachting
bestaat in de betering des levens 3 . Kan het vasten nog in afgeleide zin tot de middelen
worden gerekend, met het eten is dit niet het geval. En ook hier wordt het onderhavige
schema aangetroffen 4 .
27-55.4.46. Verbondsleer
In het kader van de verkiezing brengt Perkins in zijn dogmatiek de verbondsleer in 5 .
Gods verbond en de zegelen ervan zijn de uiterlijke middelen van de uitvoering van
het besluit der verkiezing. Het verbond is tweeledig: het werk- en het genadeverbond 6 .
Het werkverbond is gemaakt op de voorwaarde van volkomen gehoorzaamheid, die in
de wet der zeden is verwoord. De Tien Geboden zijn een korte samenvatting van de
wet en van het verbond der werken. Perkins geeft in het kader van het werkverbond
een zeer uitvoerige verklaring van de decaloog. Vervolgens geeft hij het nut van de wet
aan voor de onwedergeborenen en voor de wedergeborenen.
Hierna wordt het genadeverbond aan de orde gesteld 7 . In dit verbond belooft God uit
genade Christus en Zijn weldaden en eist Hij van de mens dat deze Christus door het
1. 53-1,178r.b-179r.a.
2. 48,40r.a.
3. 55-XV, 1049a.
4. D.st., 333-334.
5. 42,92-286.
6. Vgl.: 44,182r.b-v.a; 55-XV, 1010a.
7. Vgl.: 37-1,62r.a-63v.b.
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geloof aanneemt en zich bekeert van zijn zonden. Het genadeverbond wordt onderscheiden in een oud en een nieuw verbond, hoewel het in wezen een en hetzelfde is.
Het oude verbond beeldt de komende Christus af. Het nieuwe verbond brengt in het
evangelie de gekomen Christus.
Het verschil tussen het werk- en het genadeverbond is hetzelfde als dat tussen de wet
en het evangelie. Perkins bezigt deze twee begrippenparen als synoniemen1. Ook
spreekt hij wel over "het evangelisch verbond"2. Niet veel, maar wel geregeld treft
men de verbondsleer in zijn uiteenzettingen aan3. Het gaat dan steeds over het genadeverbond. Verhoudingsgewijs komt dit begrip erg vaak voor in combinatie met de
vereniging van Christus en de gelovigen4. Zo merkt Perkins bij voorbeeld op dat het
geloof niet uit eigen macht Christus aanneemt, maar uit kracht van het verbond5. Blijkbaar is met name het genoemde aspect van de christologie door de auteur aangegrepen om zijn verbondsleer wat meer gestalte te geven. Een ander motief waarbij hij dit
doet, is dat van de kinderen van gelovige ouders. Deze kinderen hebben geloof omdat
hun ouders overeenkomstig de inhoud van het verbond niet slechts voor zichzelf, maar
ook voor hun kinderen geloven. De kinderen hebben door het geloof van hun ouders
recht op het verbond der genade en op alle weldaden daarvan6.
Het verbond blijkt bij Perkins de verklaring te zijn van het oordeel der liefde, dat in
zijn ecclesiologie zo'n voorname plaats inneemt. Op grond van het verbond behoort
men allen die onder de bediening van het Woord verkeren, als uitverkorenen te beschouwen, totdat God het tegendeel openbaart. Paulus doet dit in zijn zendbrieven
ook, al weet hij wel dat er onder de gemeenteleden veel onheilige mensen waren en al
bestraft hij grote dwalingen en gruwelijke zonden van hen7. Hier komt de vitale functie van het verbond bij Perkins naar voren. Zijn verbondsleer zorgt ervoor dat zijn
kritisch uitgangspunt en zijn predestinatiedenken niet ontaarden in negativisme.
Een enkele keer wordt er in een geheel andere zin van een verbond gesproken. Dan
is het de mens die een verbond met God maakt8. Dit gebeurt wanneer men ingaat op
het genadeverbond. Deze menselijke verbondssluiting is niet alleen uitwendig, maar
juist ook inwendig9.
De inbouw van de verbondsleer in de verkiezingsleer is kenmerkend voor Perkins.
Primair in de lijn van de predestinatietheologie van Beza en Zanchius liggend, neemt
hij tevens principiële elementen van andersoortige theologieën op, in dit geval van de
verbondstheologie van Olevianus en Ursinus.
27-55.4.47. Verantwoordelijkheid
De grote nadruk op de middelen is een aanwijzing dat het predestinatiedenken als1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

44,182v.a; vgl.: 28,6.
36, 20; 37-1,63r.b.
46-J, 112; 49, 20; 51,146; 54-11,18v.b.
D.st., 362.
34,86.
36,56-57; vgl.: 37-1, llr.
5J-/,141v.b.
44,136r.a.
53-//,48r.
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mede de leer van 's mensen absolute doodsstaat en die van het eenzijdige werk Gods
ter zake van de bekering en de zaligmaking geen lijdelijkheid tot gevolg hebben. De
wil des welbehagens mag in geen geval de regel van het leven zijn1. Het onveranderlijke besluit Gods heft de vrije wil van de mens niet op, want het dwingt de menselijke
wil niet, maar bestuurt en neigt haar zonder dwang2. Enerzijds zondigt men noodzakelijk omdat de vrijheid van de genade is verloren, maar anderzijds zondigt men vrijwillig omdat de vrijheid tot het kwaad is overgebleven3. Na de zondeval bestaat er nog
een gedeeltelijke vrijheid van de menselijke wil4. Met het volgende beeld verduidelijkt
Perkins wat hij bedoelt: een gevangene heeft wel een groot deel van zijn vrijheid verloren, maar niet zijn volledige vrijheid: hij kan naar believen zitten, staan of liggen5.
Zo kan de mens, hoewel de bekering en de zaligmaking eenzijdige goddelijke werken
zijn6, de middelen van prediking, van Schriftlezing en - indien hij enige genade bezit
- van gebed gebruiken. God brengt via deze door Hem Zelf gegeven middelen in de
mens tot stand wat Hij van hem eist7. Wanneer Hij in Zijn woord de mens gebiedt zich
te bekeren, te geloven en boetvaardig te zijn, impliceert dat niet dat de mens daartoe
bekwaam is. Na de zondeval is de volbrenging van Gods geboden voor de mens door
eigen schuld onmogelijk. Toch zijn de bevelen Gods niet tevergeefs, want zij zijn werkingen en middelen van Gods Geest waardoor Hij in een mens bewerkstelligt wat Hij
beveelt8.
Van nature kan men niets doen dat Gode aangenaam is, maar levend gemaakt door de
Geest, kan men dat wel9. De genade Gods en de vernieuwde menselijke wil lopen
samen10.
Zowel de leer van de gedeeltelijke vrijheid van een natuurlijk mens als het inzicht dat
de goddelijke genade en de vernieuwde wil samenlopen, maar in het bijzonder de
gedachte dat God in de weg van Zijn bevelen in een mens uitwerkt wat Hij eist, brengen Perkins ertoe in de toepassing vrijwel altijd de gebiedende of de aansporende wijs
te gebruiken. Typerend is in dit verband het werkwoord arbeyden om, dat onnoemelijk
vaak voorkomt. De schrijver bezigt dit woord met betrekking tot de meest geestelijke
zaken: zijn dienstbaarheid onder de zonde gevoelen en eronder zuchten11, gevoelen
dat men Christus nodig heeft12, een goede consciëntie krijgen13, met Christus zijn
verenigd14, goede lidmaten van Christus worden15, de kracht van Christus' dood gevoelen16, de ware verzekering van Gods barmhartigheid in de vergeving der zonden
1. 51,39-40.
2. 37-1, 30r.a-v.a; 48,5r.b; 51,129-131.
3. 51,107.
4. 51,78.
5. 51,76.
6. 37-1,145r.b; 48,146r.b-v.a.
7. 34,101.
8. 51,11-1%.
9. 29,18.
10. 51,122.
11. 51,87.
12. 30,6.
13. 27,165.
14. 25,30.
15. 27,115.
16. 30,16.
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verkrijgen1. Perkins werkt de paradox van de goddelijke alwerkzaamheid en de menselijke verantwoordelijkheid tot op het gewaagde af uit.
27-55.4.48. Geestelijkheid van het christenleven
De vrucht die aan de boom van de bekering groeit, is het christelijk leven, dat bestaat
in het Gode bewijzen van nieuwe gehoorzaamheid. Deze laatste kent twee delen: zelfverzaking en belijdenis van Christus. Hier volgt Perkins Calvijn, die het christenleven
ook laat aanvangen met de zelfverloochening. Wel gaat de auteur hier zijn eigen weg.
In tegenstelling tot de Geneefse reformator, die het kruisdragen op gelijke hoogte
naast en na de zelfverloochening plaatst, maakt hij het kruisdragen tot een onderdeel
van de zelfverzaking. Nevenschikking wordt onderschikking. De zelfverzaking bestaat
uit de christelijke strijd en het verdragen van het kruis2.
Voortdurend klinkt het dat men zichzelf moet verzaken en niets moet worden in zichzelf, opdat men in Christus alles mag zijn3. Tussen de leer van de zelfverloochening en
de christologie bestaat derhalve een nauw verband. Dit geldt ook voor de ere Gods.
In de heiligmaking is er een ijver voor de eer van God waarin men liever zijn eigen ziel
wil hebben verdoemd dan dat God Zijn eer zou verliezen4. De gelovige wil in de goddelijke droefheid Gods gunst gaarne verwerven, zelfs met de verdoemenis van zijn
eigen ziel5.
Vanzelfsprekend is er ook een relatie tussen de zelfverloochening en de zondeleer. De
zonde heeft zich zozeer meester gemaakt van het totale menselijke bestaan dat de
nieuwe gehoorzaamheid in eerste instantie negatief moet worden geformuleerd als
zelfverzaking. Niet alleen het menselijk bestaan, maar ook de wereld is in haar totaliteit radicaal verdorven. Ook met betrekking tot haar ligt het positieve primair in het
negatieve. Zo komt de liefde tot God onder andere hierin openbaar dat men zijn
genegenheden aftrekt van de dingen van deze wereld6. Een christen is in deze wereld
een pelgrim en een vreemdeling7. Het vreemdelingschap houdt in: 1. niet vastzitten
aan de wellusten van deze wereld; 3. de wereld gebruiken als niet gebruikende; 3. zich
bevlijtigen God te behagen; 4. alle zorg op God werpen; 5. Hem gestadig danken voor
al Zijn goede zegeningen op aarde; 6. naar de hemel verlangen8.
Bij dit alles is er sprake van eeuwigheidsdenken. Met het oog op de eeuwige gelukzaligheid moet men op de wijze van het vreemdelingschap de wereld gebruiken als niet
gebruikende9. Men stelle het hemelleven en het eeuwige leven boven dit aardse en
tijdelijke leven10. Omdat de ziel onsterfelijk is, moet men meer zorg dragen voor zijn
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55-XV, 1131b.
42,321-322.
44,77v.b-78r.a; 46-1218; 54-11,23r.; 55-XV, 989a, 1117b.
35,51-52.
35,80.
46-1,100-101.
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ziel dan voor zijn lichaam1. Dit aardse leven wordt geëvalueerd als een tranendal2.
Toch is het een zeer kostelijk juweel, en wel daarom omdat men in dit leven alle middelen kan gebruiken om tot het eeuwige leven te geraken. De aardse tijd is voorbereiding op de eeuwigheid3.
De ziel is de oorsprong en de oorzaak van alle werken die door het lichaam worden
gedaan4. Het lichaam volgt de gesteldheid van het gemoed. De zieke lichamen kunnen
niet altijd uitsluitend door medicijnen worden genezen; soms moet dit gebeuren door
de genezing van het gemoed en door het regelen van de hartstochten5. Als men bij de
goddelijke aanvechting Gods toorn gevoelt, heeft dit zijn uitwerking op het lichaam6.
Men doet verkeerd als men bij ziekte eerst de dokter en daarna de predikant roept.
De genezing van de ziel is de genezing van het lichaam7.
Perkins weet ook van de omgekeerde inwerking, waarbij het lichaam zijn weerslag
heeft op de ziel. Met name noemt hij melancholie - waarvan de oorzaak zijns inziens
een verstopte milt is - en vreemde lichamelijke ongesteldheden8. In geval van melancholie wijst hij op de noodzaak van medicijnen9. Toch mondt ook dit gezichtspunt in
de geestelijkheid uit. Dat de genegenheden van de hartstochten in grote mate worden
bepaald door de lichaamsgesteldheid en dat de ziel met vele zonden is besmet ter
oorzake van de lichamelijke ongeremdheid, is een reden tot vasten10.
In de hemel zal het natuurlijk leven met inbegrip van de middelen als eten, drinken,
kleding, medicijnen en vermaak ophouden. De lichamen zullen dan geestelijk zijn,
zonder middel onderhouden door de werking van de Geest11.
Perkins wijst verkeerde gevolgtrekkingen uit zijn leer van de zelfver zaking en van zijn
reserve tegenover dit aards en tijdelijk leven beslist van de hand. Door tegenstanders
van de gereformeerde leer dat een christen zich voor wat zijn gehele wil en begeerten
betreft, totaal moet verloochenen, wordt de beschuldiging ingebracht dat niemand
volgens deze leer mag lachen en vrolijk zijn of iets tot zijn vervrolijking mag doen. Dit
ontzenuwt de auteur door erop te wijzen dat God de bloemen prachtige kleuren en
heerlijke geuren geeft met de bedoeling dat de mens daarin vermaak zou scheppen.
Evenzo staat het met 's mensen verstand van de muziek en met de menselijke stem12.
De gelovigen zijn vreemdelingen in deze wereld. De wereld in de zin van de verdorvenheden en de zonden moet worden veracht. De wereld in de zin van de tijdelijke
zaken zoals geld, landerijen, rijkdom enzovoorts niet. Zij zijn goede gaven van God.
Wie deze veracht, veracht God Zelf13. Het tijdelijk leven mag als een gave Gods niet
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worden versmaad. De aardse schepselen zijn het handwerk des Heeren 1 . Wegens de
Schepper bezit al het geschapene een algemene goedheid 2 . Het mag daarom worden
gebruikt voor eerbaar vermaak3.
Perkins' instelling met betrekking tot de kunst is positief. De schilder- en beeldhouwkunst zijn instellingen Gods. De schrijver maakt hierbij onderscheid tussen een burgerlijk en een historisch gebruik. Onder het eerstgenoemde dienen deze kunsten tot:
1. versiering van huizen; 3. onderscheiding van munten; 3. gedachtenis aan gestorven
vrienden. Onder het historisch gebruik stelt de auteur dat de bijbelse geschiedenissen mogen worden afgebeeld4.
Het belang van de ziel boven het lichaam verhindert Perkins niet van tijd tot tijd de
onmisbaarheid van het lichaam als metgezel van de ziel aan te geven. De heiligmaking
en de aanbidding Gods behoren niet slechts met de ziel, maar ook met het lichaam te
gebeuren5. Van een mogelijkheid lichamelijk de mis bij te wonen en tevens met het
hart God in waarheid te dienen, wil de schrijver niets weten6.
Dat het geestelijke bij Perkins niet ten koste van het natuurlijke en lichamelijke gaat,
blijkt duidelijk in zijn leer van het vasten, in zijn huwelijksopvatting, in zijn waardering
van de geneeskunde, in zijn intense gerichtheid op maatschappelijke relaties, in de
door hem onderstreepte noodzaak van een testament en in zijn sociale bewogenheid.
De mate van de gezondheid en van de lichaamssterkte bepaalt of en in hoeverre men
zal vasten. Bij het vasten mag het lichaam niet te gronde worden gericht noch de
lichaamskracht zo worden verzwakt dat men onbekwaam wordt God te dienen. Het
lichaam is voor de gelovige een tempel van de Heilige Geest 7 .
De bijzondere voorbereiding op de dood voor wat de mens zelf betreft, richt zich - na
de ziel - ook op het lichaam. Men is geroepen al het mogelijke te doen om de gezondheid en het leven te behouden. Perkins dringt aan op het gebruik van medicijnen en
het raadplegen van een dokter. Minachting en nalatigheid op dit gebied wijst hij af8.
De relaties van gezin, Kerk en Staat ontvangen bij de auteur oprechte en diepgaande
belangstelling. Hij legt hierbij een aanzienlijke mate van sociale bewogenheid aan de
dag.
In een op het innerlijk geestelijk leven gericht geschrift als 28 komt behalve de aanprijzing van medicijnen - uitvoerig - de noodzaak voor een huisvader van het maken
van een testament ter sprake. Dit met het oog op de goederen 9 .
Hoewel het huwelijk op zichzelf een middelmatige zaak betreft, is het volgens Perkins
beter dan de eenzame staat. Ook hier is derhalve geen inbreuk op het natuurlijke te
bespeuren. Wel voegt Perkins daaraan toe dat de eenzame staat sinds de zondeval
voor hen die de gave van de onthouding hebben, ten aanzien van verscheidene ellendigheden is te prefereren10.
1. 55-A^K 1055b.
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25,72-74.
84-87.
54-1,3r.b-v.a.
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Dat de reserve ten opzichte van deze wereld en van het geschapene wordt bepaald
door de zondeleer van Perkins en niet door een dualistische visie, komt ten overvloede
uit in zijn uitspraken dat iedere gelovige krachtens zijn vereniging met Christus weer
recht verkrijgt op de schepping en op het wettig gebruik ervan1. Ook hier verloochent
de geestelijkheid zich niet. Het recht gebruik van de tijdelijke dingen bestaat immers
volgens Perkins hierin dat men die gebruikt als panden van Gods barmhartigheid in
Christus2. Van alle tijdelijke zegeningen make men een geestelijk gebruik door daarin
betere dingen te aanschouwen, die in de hemel worden bewaard3. Elders4 concretiseert de schrijver dit geestelijk gebruik aan de hand van de kleding. Vier dingen
schrijft hij hiervan: 1. de kleding behoort de schaamte wegens de zonde in herinnering
te roepen; 2. het aantrekken van de kleding wijst op de noodzaak Christus aan te doen;
3. het uittrekken van de kleding ziet op het afleggen van de oude mens; 4. het kleden
herinnert eraan dat men de ledenen moet opschorten en de kaarsen brandende moet
hebben om zich voor te bereiden om Christus door de dood of door het laatste oordeel
heen tegemoet te gaan.
27-55.4.49. Casuïstiek
Perkins' theologie is uiterst geestelijk en tevens uiterst praktisch. Ter besturing van
het christelijk leven geeft hij concrete gevallen weer. Zonder in de echt scholastieke
casuïstiek te vervallen maakt hij van de gevallenleer gebruik om op pastoraal-pedagogische manier aanwijzingen te geven. Meestal betreft dit de actieve bekering. Her
en der komt men in Perkins' werken deze gevallen tegen.
Zo noemt de auteur in zijn commentaar op Hebreen drie gevallen betreffende het
houden van een eed5 en twee gevallen waarin een predikant mag vluchten6. In zijn
traktaat over de consciëntie hanteert hij bij de behandeling van de eed de casuïstische
methode7, terwijl hij in zijn geschrift over het beroep van een mens drie gevallen opsomt waarin men niet twee beroepen tegelijk mag uitoefenen8. In zijn werk over de
christelijke huishouding neemt de casuïstiek zelfs een belangrijke plaats in. Hij noemt
daar drie gevallen betreffende de toestemming voor een huwelijksverdrag en drie gevallen omtrent de verwerping ervan9, drie gevallen van huwelij ksver lat ing10 en twee
gevallen aangaande scheiding11.
Het helderst komt Perkins' gevallenleer tot uiting in een van zijn hoofdwerken, 46. Dit
heeft hij geheel aan de casuïstiek gewijd. Kenmerkend voor de geaardheid van zijn
theologie is dat hierin naast de reeds genoemde soorten gevallen cases worden behan1. 30,12-15; 37-1,254v.b; 55-XV, 899a, 1024b, 1078a.
2. 53-11 TTv.b.
3. 53-195v.a-96r.a.
4. 46-111,143-145.
5. 53-1198r.b-v.b.
6. 53-1,223r.b-v.a.
7. 27,79-88.
8. 41,11.
9. 54-1,16r.a-19v.b.
10. 54-1,24r.a-26r.a.
11. 54-1,27v.a-28r.b.
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deld die op het innerlijk geestelijk leven slaan. Hier is de casuïstiek ingepast in het
pastoraat. Dit zelfde is te signaleren in zijn geschrift over de boetvaardigheid, waarin
vijf gevallen van boetvaardigheid ter sprake worden gebracht1.
27-55.4.50. Beroep
Het kan duidelijk zijn geworden dat Perkins intens is gericht op het persoonlijk geloofsleven, zowel innerlijk als uiterlijk. Deze intensiteit lijkt soms exclusiviteit te zijn.
Zo beperkt de schrijver in zijn uitleg van het Onze Vader de tweede bede tot de komst
van het Koninkrijk in het hart2.
In hetzelfde werk zet Perkins zich echter tevens nadrukkelijk af tegen individualisme.
De gelovige is in Gods oog lid van de kerk3. Perkins schenkt heel veel aandacht aan
de betekenis van het christelijk leven voor de staat en voor de sociale relaties. Hij doet
dit met behulp van de beroepenleer, waarover hij een afzonderlijk traktaat schreef:
4L
Er is een tweevoudig beroep. Het algemene beroep is God dienen. Het tweede beroep
is het bijzondere beroep, waarin een mens bezig is ter onderhouding en ten goede van
de Kerk, de maatschappij en het gezin4.
Wat Perkins in verband met het bijzondere beroep na aan het hart ligt, is dat ieder
mens, met welke maatschappelijke positie ook, door God is geroepen tot arbeid. Niemand mag zijn tijd werkeloos doorbrengen. Ledigheid en luiheid zijn uit den boze5.
De fronten waartegen de auteur zich hierbij keert, zijn gevarieerd. Onder kritiek worden gesteld: die rijken die hun tijd verkwisten met eten, drinken, dobbelen en andere
lichtvaardige geneugten6; zij die leven van de inkomsten uit woeker, uit kaarten en
dobbelen, uit het houden van kaarthuizen, uit toverspelen, uit schouwspelen en loterijen7; monniken8; landlopers9.
Er rust niet alleen op een ieder de plicht om te werken, maar ook om daarbij naarstigheid in het werk te stellen10. Men arbeide zes dagen in de week11.
Het christen-zijn moet zowel het persoonlijk als het beroepsleven bepalen. Van een
scheiding tussen die twee wil Perkins niets weten. Integendeel, een christen die beroepshalve overheidspersoon is, behoort zijn overheidstaken op christelijke wijze te
verrichten. Evenzo moet een huisvader zijn gezin op christelijke wijze besturen12.
De uitwerking hiervan brengt Perkins tot de twee-rijkenleer13. Er zijn twee staten of
regimenten in deze wereld: het Koninkrijk der hemelen of het regiment van het evan1. 29,57-62.
2. 37-111, 15r.b-v.a.
3. 37-111,10r., 22v., 24v.b.
4. 36,32; 41,15-16; 53-11,39r.a; 55-XV, 920a, 1021a, 1036b.
5. 41,14-15; 55-XV, 1025a, 1037a.
6. 371,44v.; 41,34-35; 55-XV, 1021a.
7. 41,5; 55-XV, 1025a.
8. 41,32-34,
9. 41,32; 44,41v.b; 53-1,223v.b-224r.a; 53-11,68v.b; 55-XV, 1021a.
10. 41,13-15.
11. 46-11,300-302.
12. 52-11,21v.
13. 45,65-70.
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gelie en het tijdelijk koninkrijk ofwel het regiment van de wereld. Onder het tweede
regiment is er verschil tussen man en vrouw, ouder en kind, heer en knecht, overheid
en onderdaan; onder het eerste regiment niet 1 . Onder het eerste regiment mag men
niet haten en vechten, maar moet men zich vernederen en verloochenen. Onder het
tweede regiment moeten zij die boven anderen zijn gesteld, soms straffen en zelfs
doden. Een soldaat moet zijn tegenstander als christen liefhebben en als dienaar van
zijn koning bevechten. Vanuit de laatste gezichtshoek stelt de auteur elders dat het is
geoorloofd oorlog te voeren. Hij voert zelfs het pleit voor een rechtvaardige aanvalsoorlog 2 .
27-55.4.51. Gezin
Perkins sluit zich aan bij de traditionele opvatting dat drie relaties constituerend zijn
voor de samenleving: gezin, Kerk en Staat. Deze drieslag komt bij hem in verschillende combinaties voor 3 .
Perkins slaat het gezin hoog aan. Hij acht het als een school Gods. In het huisgezin
zijn veel meer gelegenheden om goed te doen dan in een klooster 4 . De grote betekenis
die de schrijver aan het huisgezin toekent, komt vooral naar voren in zijn accentuering
van de godsdienstoefening in gezinsverband en in het kader van de in die tijd geldende
plichtenleer. Bovendien wijdde hij aan het gezinsmotief een geheel geschrift: 54-1.
Dit traktaat begint met de definities van de christelijke huishouding en van het gezin
en gaat vervolgens direct over tot de bespreking van de godsdienstoefening in gezinsverband 5 . Ieder gezin is verplicht tot de dienst van God. Hiervoor worden als redenen
opgegeven: 1. God beveelt het (1 Timotheüs 2:8); 2. het is de gewoonte van de heilige
mannen in de Schrift; 3. de voorspoed van het gezin hangt af van de genade en de
zegen Gods, die verbonden zijn aan Zijn dienst. De godsdienstoefening in gezinsverband kent twee onderdelen: de samenspreking over het Woord Gods tot stichting van
de gezinsleden en de aanroeping van Gods Naam. De tijden waarop deze godsdienstoefening moet worden verricht, zijn: de morgenstond, de avondstond, vóór en na de
maaltijden. Als bijzonder onderdeel van de godsdienstoefening in gezinsverband wordt het vasten genoemd. De gezinnen waarbinnen de godsdienstoefening plaatsvindt, zijn als kleine kerken, ja zelfs enigermate een paradijs op aarde gelijk.
In 38b-II schenkt Perkins eveneens aandacht aan de godsdienstoefening in het gezin 6 .
Deze volgt hier in het kader van de algemene uiterlijke godsdienst op de kerkdienst.
De bespreking ervan op deze plaats verschilt inhoudelijk niet veel van die in 54-1. Als
de twee onderdelen worden genoemd: de onderwijzing en het gebed. Voorts wordt
hier ingegaan op de vraag wie er voor de godsdienstoefening in het gezin heeft te
zorgen. Dat is de meester of heer des huizes. Zijn eerste taak is zijn gezin bekwaam te

1. Vgl.: 44,142r.
2. 53-1,205r.a-206r.a.
3. G.K.S.: 34,111; 36, 32; 46-1, 65-66; 46-UI, 4; 53-11, 37v.b, 39v.a; G.S.K.: 27, 25; 41,46; 43, 60v.; K.S.G.: 37-1,
282r.a; 44,145v.; 55-XV, 920a, 1021a, 1024b; S.K.G.: 28,82; 50,47.
4. 38b, 99v.; 44, 215r.b.
5. 54-1, lr.a-2v.b.
6. 38b, 335r.-339r.
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maken en te heiligen voor de dienst van God door het te zuiveren van alle openlijke
wantoestanden en door alle gezinsleden ten minste uiterlijk te doen wandelen in de
wegen des Heeren. Zijn tweede taak is de godsdienstoefening in gezinsverband uit te
voeren, waarbij met name het vierde gebod wordt genoemd 1 .
In 54-1 somt Perkins als de elementen van de door de heer des huizes te verrichten
godsdienstoefening in het gezin op: het gebed en het onderricht in de Heilige Schrift
en in de fundamenten van de godsdienst 2 .
Na de behandeling van de godsdienstoefening in het gezin en het huwelijk laat Perkins in 54-1 eerst de gemeenschappelijke plichten van de gehuwden, daarna die van de
man, van de vrouw, van de ouders, van de kinderen, van de heer, van de dienstknecht,
van de heer des huizes en van de vrouw des huizes volgen3.
De gemeenschappelijke plichten van gehuwden zijn: het samenwonen en de gemeenschap. De laatste bevat: sexuele gemeenschap, elkaar onderhouden en elkaar verheugen door liefdesbetoon. De sexuele gemeenschap ontvangt veruit de meeste aandacht.
De man behoort zijn vrouw lief te hebben en te eren. De vrouw heeft haar man eer te
bewijzen en gehoorzaam te zijn.
De twee hoofdplichten van ouders zijn hun kinderen opvoeden en ten huwelijk geven.
Bij de opvoeding dragen zij zorg voor het natuurlijk en voor een godzalig leven 4 . De
zorg voor het natuurlijk leven behelst vier plichten: 1. de moeder zoogt zelf het kind;
2. het kind spijze, drank en kleding geven; 3. sparen voor de toekomst van het kind; 4.
dat beroep voor het kind kiezen dat in overeenstemming is met diens genegenheid en
gaven 5 , waarbij de auteur aangeeft dat de jongens met de grootste intellectuele gaven
voor het predikambt moeten worden bestemd 6 .
De zorg voor een godzalig leven houdt in: 1. zo snel mogelijk laten dopen en een
geschikte naam geven7; 2. de zaden van godzaligheid en van godsdienst in het hart van
het kind zaaien zodra het tot zijn verstand komt en daarna het laten toenemen in
kennis 8 ; 3. het kind behalve dit onderwijs de tijd geven om te spelen.
Bij het uithuwelijken behoren de godvruchtigheid en de wijsheid van de toekomstige
partner van het kind meer gewicht in de schaal te leggen dan zijn/haar schoonheid en
rijkdom. Ouders hoeden zich voor dwang bij het uithuwelijken.
Elders in zijn werken legt Perkins er de nadruk op dat ouders eerst in geestelijk opzicht voor hun kinderen moeten zorgen en dan pas in aards opzicht 9 . Bij ziekte van
kinderen ontbiede men bij voorbeeld eerst de Heere en daarna de dokter 10 .
Kinderen behoren hun ouders gehoorzaamheid te bewijzen, met name ter zake van de
keuze van beroep en van echtgenoot/echtgenote 11 . Voorts hebben zij de liefde en de
zorg te vergelden die hun ouders aan hen hebben besteed.
1.. Vgl.: 42,156.
2. 38v.a; vgl. voor het laatste aspect: 37-1,69v.b-70r.a.
3. 23r.b-40v.
4. Vgl.: 53-1,18r.b-v.b.
5. Vgl.: 47,52-55.
6. Vgl.: 41,23-24; 44,21v.b; 49,40-41,51-52; 53-1,21v.a.
7. Vgl. voor het laatste: 32,29-10; 37-1,67r.b-v.a.
8. Vgl.: 54-11,28r.b-v.a.
9. 37-1, lS3v.b-184r.a.
10. 53-1, 213v.
11. Vgl.: 44,145r.a-146r.a.
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De plichten van een heer zijn: 1. bij voorkeur godvrezend personeel aannemen; 2. niet
meer van het personeel vragen dan mogelijk is; 3. de arbeid belonen. Het dienstpersoneel moet getrouw en naarstig het opgedragen werk verrichten.
De taak van een heer des huizes is vijfvoudig: 1. de uitoefening en de bevordering van
de godsdienstoefening in het gezin; 2. het meenemen van het gezin naar de kerk - op
de sabbatdag en op andere dagen - , het toezicht erop dat het gezin zich in de kerk
goed gedraagt en het na afloop van de dienst rekenschap van het gehoorde vragen; 3.
het verschaffen van spijze, drank, kleding en rust; 4. de uitoefening van de tucht; 5. de
herbergzaamheid jegens christenen. Op de vrouw des huizes rusten twee plichten: 1.
naast haar man het gezin regeren; 2. het gezin van voedsel voorzien.
27-55.4.52. Kerk
Gezien de reeds eerder voorkomende notities betreffende Perkins' ecclesiologie, kan
hier worden volstaan met de weergave van de relatie individu - Kerk. Het eerste wat
hierbij om de hoek komt kijken, is het ambt. Perkins handelt in zijn geschriften uitsluitend over het ambt van de dienaren des Woords. Nummer 49 is geheel aan dit thema
gewijd, terwijl 43 als homiletiek ook met het oog op dit ambt is geschreven. Hoezeer
Perkins het ambt van herders en leraars beperkt ziet tot de bediening van het Woord
in prediking en pastoraat, komt openbaar wanneer hij aangeeft dat hun zorg voor de
armen bestaat uit vermaning, raad en opzicht. De praktische diaconale hulpverlening
komt anderen toe, die niet met name worden genoemd1.
Niet alleen de dienaren des Woords, maar ook de lidmaten hebben de dure roeping
om het goede van de Kerk als lichaam van Christus te zoeken. Iedere gelovige behoort
zijn uiterste best te doen voor de opbouw van de Kerk2.
Het eerste middel hiertoe is de voorbede voor de welstand van de gehele kerk Gods
op aarde.
Het tweede middel is de onderlinge stichting. Zij vindt plaats wanneer men met behulp van alle goede middelen zijn familie, vrienden en buren trekt tot de liefde en de
gehoorzaamheid van de ware godsdienst. Stichting is eveneens dat men hen die reeds
zijn geroepen, door middel van vermaningen, aansporingen en vertroostingen bevestigt. Elders rekent de auteur ook tot de stichting het geven van een goed voorbeeld3.
Het derde middel bestaat hierin dat men de door God geschonken tijdelijke zegeningen aanwendt ten goede van de Kerk. Perkins heeft hierbij het oog op geldmiddelen
en op zonen die door ouders worden geheiligd tot de dienst des Woords.
Een bijzonder onderdeel van de onderlinge stichting is het ziekenbezoek. Ieder christen behoort zijn broeder in ziekte te gaan vertroosten en voor hem te bidden, terwijl
er op de zieke de plicht ligt te komen tot een persoonlijke zondenbelijdenis4.

1.
2.
3.
4.

44,53v.a.
41,18-24.
42,350-351.
28,62-64.
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27-55.4.53. Staat
Voor Perkins is de overheid Gods dienaresse. De overheid, die door Christus is ingesteld, staat in de plaats van God. Dit betekent dat de onderdanen vrijwillige onderdanigheid en gehoorzaamheid zijn verschuldigd1. Dit geldt voor iedere onderdaan, wie
hij ook is2. De tweede plicht van de onderdanen jegens de overheid is de voorbede.
Men bidde voor de wettige overheden3, voor de christenkoningen en -vorsten4 en in
het bijzonder voor de eigen Koningin5, onder wie behalve de uitwendige vrede het
evangelie van de genade wordt genoten6. Dit laatste brengt Perkins ertoe koningin
Elizabeth positief te waarderen. De godsdienst wordt in Engeland beschermd door
een godsdienstige vorstin7. De auteur noemt haar "een genaderijke Debora"8.
Dat de overheid Gods dienaresse is, impliceert voor de overheid zelf dat God haar
Heer is9, dat zij Christus in alles onderdanig moet zijn10, en dat zij de onveranderlijke
wet der zeden behoort te onderhouden11. Krachtens hun ambt hebben de overheden
de religie van Christus op te richten12, erop toe te zien dat hun onderdanen de wet der
zeden onderhouden13, ja hun onderdanen te dwingen tot het nakomen van de eerste
tafel der wet, met name voor wat het vierde gebod betreft14, de valse religie te weren
en te verhinderen dat er ketterse boeken worden verkocht15. Op grond van het Oude
Testament ziet Perkins het voorts als een - belangrijke - taak van de overheid dat zij
de doodstraf ten uitvoer brengt aan: 1. de afgodendienaar; 2. de toveres; 3. de Godslasteraar; 4. de vloeker van vader of moeder; 5. de moordenaar; 6. de overspeler(es)16. In samenhang met zijn gedachten over het beroep stelt hij dat de overheid
bedelaars behoort te straffen en tot arbeid moet dwingen17.
In de tekening van de overheidstaken komt een sociale bewogenheid openbaar. De
regeerders mogen de ingezetenen des lands niet onderdrukken, noch wreed behandelen18. Zij moeten de verdrukten bijstaan en de kwaaddoeners straffen19.
Een laatste aspect dat moet worden onderzocht, is de verhouding Kerk - Staat. Zowel
de predikanten als de overheid hebben de bevoegdheid om de Kerk te regeren. De
predikanten doen dit op een geestelijke en de overheid doet dit op een burgerlijke
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

53-11,72r.b; 37-1, 78r.b.
27,78.
53-11,69r.b-v.a.
37-111,17v.b.
40,117.
55-A^978a.
50,53.
54-11116r.a.
37-178r.; 53-11,72r.a.
4S,20v.a.
55-XV, 927a.
4S,20v.a.
55-XV, 927a; 53-1,179r.a-v.a.
47,84.
55-A^ 1121b.
44,123r.b-124r.a; vgl.: 37-1, llv.b-12r.a, 104v.a; 40,127-128; 46-11, 2-3; 54-11,9v.a; 55-XV, 1122a.

17. 46-111,172.
18. 37-7, 78r.
19. 55-A-K974.
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wijze1. Het overheidsbestuur binnen de Kerk beperkt zich tot wetgevende macht; uitvoerende macht bezit zij niet. Bovendien strekt de burgerlijke macht zich uit over alle
menselijke dingen, maar niet over de zaken Gods, zoals het Woord, de sacramenten,
het geloof, de consciëntie en de genade Gods in het hart 2 . De overheid dient weigeraars te dwingen naar de kerk te komen 3 . De vorsten behoren voor universiteiten te
zorgen waar toekomstige predikanten worden opgeleid 4 . Perkins ziet eveneens als
taak van de overheid dat zij de herders van de gemeenten gelast samen te komen en
hun inzichten naar elkaar te voegen volgens het geschreven Woord. Zo zouden volgens hem zij die onder de afval van de antichrist liggen, kunnen worden terechtgebracht 5 . Er mag geen gemeente worden gesticht zonder toestemming van de overheid 6 .
27-55.4.54. Standsverschillen
Perkins' maatschappijvisie is principieel antirevolutionair. De verschillen in maatschappelijke stand zijn door God Zelf verordineerd 7 . Het is de wil van God dat er
armen zijn8. Herhaaldelijk vestigt de schrijver er de aandacht op dat - behalve de
grondregel van de soberheid - de maatschappelijke positie bepalend mag en moet zijn
voor de mate waarin men van rijkdom en kleding gebruik maakt 9 .
De notie van de goddelijke bepaaldheid der positie voert als vanzelf tot de aansporing
vergenoegd te zijn met de maatschappelijke stand en het beroep die God geeft 10 .
Slechts weinigen zijn dit echter. Een burger begeert in kleding en spijs als een jonker
te leven en een jonker als een graaf11. De oproep klinkt te blijven in het beroep dat
men heeft 12 . In dit licht moet ook Perkins' raad worden gezien om overeenkomstig
zijn/haar stand te trouwen 13 .
Bij een man als Perkins is het niet te verwachten dat er één maatschappelijke stand in
zijn profetische belichting wordt gespaard. Toch is het opmerkelijk dat hij zich hierbij
concentreert op de adel. Enerzijds richt hij zich op de leefwijze. Zo veroordeelt hij bij
voorbeeld vele jonkers die landen en bezittingen hebbend hun tijd verkwisten met
geneugten en spelen 14 . De andere vorm van kritiek is echter nog diepgaander. De adel
is trots op zijn aardse afkomst en denkt nauwelijks aan het kindschap Gods 15 . De adel

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

48,143r.b.
53-11,66r.a.
44,45r.b.
44,21v.b.
44,177v.b-178r.a.
37-/,155r.b.
41,27-30; 53-II, 37v.
55-XV, 984a.
46-111, 70,128-129,146; 55-XV, 1071a.
41,103; 53-1, 91r.b-v.a.
55-XV, 1023b.
53-11,39r.a.
54-1,15r.
46-111,161.
5J-7,163v.a.
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wordt gewaarschuwd dat zijn afkomst niet zaligt1 en dat die zonder de wedergeboorte
niet meer is dan aardse ijdelheid2.
27-55.4.55. Bewogenheid
Voor Perkins is een kenmerk van het ware geloof de liefde tot Gods kinderen3. Men
hebbe medelijden met het volk Gods dat in verdrukking en ellende verkeert4. Dit
medelijden uit zich in weldadigheid jegens de arme broeders5.
Het diaconale aspect neemt in Perkins' theologie een dusdanige plaats in dat het
bepalend is voor de aard ervan. De mededeelzaamheid jegens de armen is een essentieel gegeven. De auteur staat een excentrische lijn in de hulpverlening voor: eerst het
eigen gezin, dan de eigen kerkelijke gemeente en vervolgens de broeders die op duizend mijl afstand wonen6.
In 38b-II bespreekt Perkins in het verband van de openbare godsdienst na de prediking als tweede onderdeel de gemeenschap7. Hij kent er derhalve een groot gewicht
aan toe.
De gemeenschap is een werk van barmhartigheid dat bestaat in het bijstaan van hen
die in nood verkeren. Vijf zaken worden nader bezien: 1. wie bijstand moet doen; 2.
hoeveel moet worden gegeven; 3. op welke wijzen; 4. in welke orde; 5. met welk gemoed. Een ieder die niet armlastig is, behoort te geven. Men geve naar zijn vermogen,
of, zo de nood het vereist, boven vermogen. Voorts zorge elke gemeente voor voldoende bijstand van haar eigen armen. Hierbij zijn drie dingen in acht te nemen: a. zij die
kunnen werken, moeten daartoe worden gedwongen; indien zij niet willen, dan geen
bijstand; b. onnodige kosten voor maaltijden, kleding en spelen moeten niet worden
gemaakt; hierdoor beneemt men zich het vermogen bijstand te bieden8; c. in uiterste
nood verkope men zijn goederen tot ondersteuning van de armen. Er zijn drie mogelijkheden van bijstand: 1. iets uit eigen bezit geven; 2. renteloos lenen; 3. schuld kwijtschelden. Onder de orde verstaat de auteur dat het de armen niet mag worden toegestaan te bedelen; de aalmoezen moeten door bekwame mannen worden ingezameld en
uitgedeeld. Het gemoed zij bij het geven gekenmerkt door: 1. dankbaarheid jegens
God; 2. liefde; 3. medelijden; 4. eenvoud; 5. milddadigheid; 6. gerechtigheid; 7. oprechtheid.
Voor het verlenen van bijstand worden drie beweegredenen gegeven: a. het is Gods
gebod; b. de uitnemendheid ervan; c. de bijbelse voorbeelden. De volgende uitvluchten worden weerlegd: 1. men is arm; 2. men zal zelf gebrek lijden; 3. men moet sparen
voor zijn kinderen; 4. de armen zijn slechte mensen die de aalmoezen misbruiken.
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48,7r.a.
30,14.
33, 27; 37-1, 233v.a; 45, 20-21; 46-1, 99-100.
52,45.
35, 65-66; 37-1, 70r.b, 206v.
45, 60-63; 44,53r.b-v.a.
325v.-332v.
Vgl.: 46-111,125-126,132,145; 48,114v.
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Zowel in 46-III1 als bij de behandeling van Mattheüs 5:422 geeft Perkins een soortgelijk, maar nog uitvoeriger verhaal dan hierboven. In het laatste gedeelte komen voorts
drie zaken aan de orde die van belang zijn. Allereerst de nadruk op de sabbat als de
bij uitstek geschikte dag voor het bewijzen van barmhartigheid jegens de armen3. In
de tweede plaats de grote afschuw van rente. Rente in geval van het lenen van de ene
rijke aan de andere rijke vindt de auteur wel geoorloofd. In de derde plaats heeft hij
hier aan het slot nog een woord tot de armen zelf. Zij moeten: a. tevreden zijn met hun
armoede; b. uit hun armoede oorzaak nemen te trachten rijk te worden in God door
genade; c. leren zich onderdanig jegens de rijken te gedragen4.
27-55.4.56. Sociale ethiek
Perkins' instelling van bewogenheid brengt hem tot een vorm van sociale ethiek. Deze
ethiek gaat uit van de verschillen in stand. De relatie tussen de verschillende standen
moet echter worden gekenmerkt door gerechtigheid en bewogenheid.
Telkens neemt de schrijver het voor de ondergeschikten op en wijst hij de hoger geplaatsten op hun sociale plichten5. In de bespreking van de onrechtvaardige behandeling als de vijfde hoofdzonde neemt het sociale onrecht de eerste plaats in6.
De vorsten en de hoge heren behoren hun dienaren: a. niet zonder beloning te laten;
b. gunst te schenken naar redelijkheid en niet naar genegenheid; c. niet te verachten7.
In 54-1 geeft Perkins als de tweede plicht van de meester of de heer des huizes dat deze
van zijn knecht niet meer mag eisen dan diens kracht toelaat. Als derde plicht van de
heer noemt hij dat die zijn knecht moet vergoeden door: 1. hem voldoende spijs en
drank te geven; 2. hem zijn loon onverkort aan het eind van zijn dienst uit te betalen;
3. hem in geval van ziekte te verzorgen8. Elders9 stelt hij uitdrukkelijk dat het dienstpersoneel op zondag rust en op werkdagen vermaak en ontspanning moet worden
gegund.
Eveneens in 54-1 geeft Perkins zijn mening over de slavernij ten beste10. Hier komt
heel scherp naar voren dat de door hem voorgestane sociale ethiek in genen dele een
aanslag doet op de bestaande maatschappelijke verhoudingen. Naar zijn mening is
slavernij verenigbaar met het Christendom, althans in die landen waar zij wettig is en
met de restrictie dat zij matig wordt gebruikt. Onder deze matigheid verstaat hij zeven
zaken: 1. de heer heeft niet het recht over het leven en de dood van zijn slaaf; 2. hij
heeft geen vrijheid in alle opzichten met zijn slaaf te doen wat hij wil; 3. de macht van
de heer mag niet zaken betreffen die strijdig zijn met de godvruchtigheid en de gerechtigheid; 4. de heer heeft geen vrijheid de gezinsverhoudingen van zijn slaaf te
1.
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10.

162-187.
55-XV, 978a-984a.
55-XV, 981b; vgl.: 46-11,324.
55-XV, 983b-984a.
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D.st., 332-333.
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verbreken; 5. de heer mag zijn slaaf niet overdoen aan ongodvruchtige en ongelovige
heren; 6. de slavernij mag niet voor altijd zijn, tenzij op verzoek van de slaaf zelf; 7. de
dienstbaarheid mag niet door geweld worden verkregen of behouden.
Voor de wettigheid van de slavernij somt hij vijf argumenten op: 1. God heeft die
verordineerd en toegelaten; 2. de wet Gods gaf een ieder de vrijheid zich aan een
ander te verkopen; 3. de mens die uit de macht van zijn vijand is vrijgekocht, heeft de
plicht als een slaaf te dienen; 4. de voorbeelden van Bijbelheiligen; 5. Paulus' visie op
de slavernij.
Wel merkt de auteur op dat daar waar de slavernij is afgeschaft, deze niet meer moet
worden ingevoerd.
Resoluut is Perkins' houding ten aanzien van het sociale onrecht. Hij keert zich scherp
tegen die rijken - van wie er nogal wat zijn - die de armen beroven door algemeen land
in te sluiten, door rente te nemen, door onredelijke pachten te innen enzovoorts, of
die meer uitgeven aan hun valken en honden ter voldoening van hun ijdele geneugten
en vermaken dan aan de armen. Voorts vermeldt hij hierbij woekeraars en hen die hun
schuren vol koren hebben en ondertussen de armen laten verhongeren, omdat zij
wachten op een dure tijd om hun koren met des te meer winst te kunnen verkopen1.
Op bijzonder felle wijze striemt christen in 54-111 wereldsgezinde omdat hij een korenophoper is 2 . Het feit dat dit geschrift met dit thema inzet en besluit3, zegt genoeg
over het gewicht dat Perkins eraan hecht.
In 45 stelt hij zich aan de zijde van de pachter die een uiterst onrechtvaardige bejegening van de kant van zijn pachtheer moet ondergaan. Deze sociale bewogenheid
brengt hem echter niet tot revolutie. Zijn raad aan de pachter is uiteindelijk zich geduldig op de voorzienigheid Gods te verlaten4. Zijn kritiek blijft derhalve altijd binnen
de perken van de door God gestelde ordening.
27-55.4.57. Eschatologie
De structuur van Perkins' theologie leidt tot een individuele eschatologie. Dit wil niet
zeggen dat er geen objectieve beschrijvingen van het laatste oordeel, de hel en de
hemel bij hem worden gevonden, maar betekent wel dat de individualisering van de
eschatologische realiteiten domineert.
De - individuele - eschatologie neemt in Perkins' uiteenzettingen een essentiële plaats
in. Een van zijn geschriften, 28, is er geheel aan gewijd, terwijl bij voorbeeld ook het
laatste van de zes hoofdstukken van zijn catechismus, 47, erover handelt5. Geen wonder. Als het leven in deze wereld wordt gezien in het licht van het vreemdelingschap,
trekt het hart naar de toekomst van het echte en eeuwige huis. Bovendien spreekt hier
de realiteit van de dood een hartig woordje mee. In de derde plaats doet in dit verband
het eeuwigheidsdenken zich gelden. De eeuwigheid omspant en spant de tijd dusdanig
dat de tweede voorbereiding op de eerste is.
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55-XV, 902b; vgl.: 1063a, 1074a.
2r.a-4v.b.
14v.b.
70-72.
12-14,51-56.
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Zoals in 28 blijkt, is het kardinale thema binnen Perkins' eschatologie de dagelijkse
voorbereiding op de dag van de dood en op die van het oordeel. Dit motief is niet weg
te denken uit zijn geschriften 2 . Men achte iedere dag de dag van zijn dood te zijn3.
Een andere bepalende trek van zijn eschatologie is de notie van het verlangen. Een
kenmerk van het ware geloof is het verlangen naar Christus' wederkomst 4 . Voor de
gelovige betekent dit namelijk dat er een einde aan het zondigen komt 5 . Deze zelfde
reden wordt opgegeven bij het verlangen naar de dood, waaraan de positieve reden
van het met Christus zijn wordt toegevoegd 6 .
De vraag of de gelovigen elkaar in de hemel zullen kennen, wordt door Perkins bevestigend beantwoord 7 .
Voor zijn objectieve eschatologie is voorts van grote betekenis zijn reactie op de tegen
het jaar 1588 levende apocalyptische verwachtingen 8 , zoals in 54-111 blijkt. Zijn uitgangspunt is dat niemand de tijd weet van het wereldeinde en van Christus' wederkomst ten oordeel. Het is daarom dwaasheid zich met menselijke berekeningen daaromtrent op te houden.
Met betrekking tot de wederkomst onderscheidt Perkins twee soorten tekenen: voorafgaande en vergezellende tekenen. De voorafgaande tekenen zijn: 1. de prediking
van het evangelie door de gehele wereld; 2. de verspreiding van ketterijen; 3. een algemene zorgeloosheid; 4. de openbaring van de antichrist; 5. allerlei rampen; 6. de bekering van de Joden. De vervulling van het zesde teken moet - voorzover de auteur kan
zien - nog komen 9 .
Het thema van de bekering der Joden functioneert bij Perkins derhalve als een argument tegen de gedachte dat het wereldeinde voor de deur staat.
Dit onderwerp behandelt Perkins op zichzelf met de uiterste schroom en voorzichtigheid. Behalve als onderdeel van de voorafgaande tekenen komt het nog slechts één
keer voor, namelijk in zijn uitleg van Galaten 3:8. De tijd wanneer en de wijze waarop
de bekering van de Joden zal plaatsvinden, is God alleen bekend. Twee zaken staan
voor de auteur wel vast: de bekering zal Israël als natie betreffen en zij zal aan het
wereldeinde voorafgaan 10 . Perkins' terughoudendheid op dit punt is te beschouwen
als een voortzetting van de antichiliastische opstelling van de gereformeerde reformatoren.
56.1. R. Rogers, Seven treatises
Richard Rogers werd in 1550 of 1551 geboren, studeerde in Cambridge en werd omstreeks 1577 lecturer in Wethersfield in Essex. In 1583 werd hij gedurende acht maan1.
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den geschorst op grond van zijn non-conformistische activiteiten. Rogers koos voor de
presbyteriaanse beweging onder T. Cartwright 1 . In zijn verdere leven heeft Rogers
steeds moeilijkheden van de kant der kerkelijke overheid ondervonden. Hij stierf op
21-4-1618 te Wethersfield*.
Seven treatises, dat voor het eerst in 1603 verscheen, kent zes edities in het Engels,
terwijl in deze taal nog vijfmaal een samenvatting van dit geschrift het licht zag 3 . De
enige taal waarin het werd getranslateerd, was het Nederlands. Hierin bleef het bij
één uitgave in 1620.
56.2. Themelsch-schat
In de voorrede maakt Rogers duidelijk dat hij met dit werk een handleiding voor het
christelijk leven in de zin van de godzaligheid wil geven.
Een van de redenen van de verschijning van dit geschrift is:
dat ons de Papisten in den Tanden worpen/ dat wy noyt yet voort gebracht en hebben tot eene gewisse ende
daghelijcksche bestieringe eens Christen mensches/ daer sy nochtans (so sy seggen) vele Tractaten van suleken inhoudt hebben uyt ghegheven.

Deze beschuldiging relativeert de auteur door te wijzen op protestantse catechismussen, predikaties en andere traktaten waarin wel degelijk ook de devotie aan bod komt.
Op de kwestie van de rooms-katholieke devotionele geschriften gaat Rogers uitvoerig
in. Hij zelfheeft er twee gezien die in het Engels zijn uitgekomen, namelijk A christian
directorie van Parsons 4 en The exercise of a christian life van Loarte 5 . Rogers beschouwt deze geschriften als afzonderlijke werken 6 .
Voor Loarte's werk heeft Rogers maar weinig woorden en zeker geen goed woord
over. Aan Parsons' traktaat besteedt hij veel meer aandacht. De devotie die hierin
wordt geleerd, is niet de echte godzaligheid. In dit werk is het enkel wet; het evangelie
ontbreekt. Parsons' geschrift is gebaseerd op de leer van de verdienstelijkheid der
goede werken. Daarom is het zo
dat nemmermeer yemant van eenighen Paus-ghesinden onderwijsinghe te verwachten heeft om Christelijck
te leven. Hoe wel dat ick niet en wil verswijghen 'tghene dat ick dencke/ namelijck/ dat het sommighe eenvoudelijcker ende waerachtelijcker meenen dan de andere/ ende haer laten voor staen dat sy Godt recht
dienen/ devote ghemoederen hebbende/ maer dewijle sy onwetende zijn van de waerheydt/ soo moeten sy
noodtsakelijck bedroghen zijn.

Verderop in de voorrede prijst Rogers andere werken aan:
als de Catechismen van Meester Mores, ende van andere/ ende de Wercken van Meester Perkins, ende
insonderheydt sijn Boeck/ geintituleert Het Mostaert-Zaedt.

Het werk zelf bevat zeven traktaten.
Het eerste traktaat geeft aan wie een echt kind van God is, op welke wijze men dit
wordt en op welke wijze men kan weten dat men het is. De uitverkorenen krijgen door
de prediking van het Woord kennis van 's mensen ellende en van de verlossing door
Christus. Door de Heilige Geest wordt deze kennis persoonlijk toegepast. Deze toe-
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passing heeft de volgende opeenvolgende uitwerkingen: 1. de uitverkorenen geloven
hun ellende en zijn daarover ontsteld; 2. zij vragen wat zij moeten doen; 3. zij zijn
gebroken van hart en verootmoedigd; 4. zij hebben een heimelijke begeerte naar de
vergeving der zonden; 5. zij belijden hun schuld en vragen om vergeving; 6. zij verzaken alle andere dingen en achten de vergeving hoog; 7. zij eigenen zich Christus toe.
Steeds wordt beschreven wat in een bepaalde stand het onderscheid tussen waar en
vals is.
Dat slechts weinigen het ware geloof deelachtig zijn, ligt enerzijds aan de predikanten
en anderzijds aan de gemeenteleden. De predikanten verzuimen hun plicht voor wat
begrijpelijk preken, catechiseren en voorbeeldige levenswandel betreft. Bij de gemeenteleden is het een kwestie van allerlei vormen van minachtig van het evangelie.
Ter onderscheiding van de uitverkorenen en de hypocrieten geeft Rogers aan dat de
eerstgenoemden zich door niets van het voorwerp van hun verlangen laten afbrengen.
Vervolgens behandelt de auteur op pastorale wijze geestelijke aanvechtingen door de
duivel, waaronder de gedachte dat men een verworpene is. Hierna beschrijft hij het
verschil tussen de ware gelovigen en hen die zich het geloof inbeelden en roept hij op
tot zelfonderzoek. Hij wijst op acht zaken die het ware geloof vergezellen: blijdschap,
heilige verwondering, liefde, dankbaarheid, verlangen naar de eeuwige gemeenschap
met God, wereldverzaking, schaamte over vorige zonden en ijver om anderen te bekeren.
Tenslotte geeft de schrijver aan hoe het zwakke geloof kan en moet worden versterkt,
alsmede wat de zoete vruchten daarvan zijn.
In het tweede traktaat wordt beschreven waarin het godzalig leven van de ware gelovige bestaat. Eerst wordt betoogd dat een godzalig leven niet zonder een ongeveinsd
geloof kan zijn noch omgekeerd. Dit geloof moet behalve op de zaligheid betrekking
hebben op de beloften en de bedreigingen Gods aangaande het tijdelijk leven.
Voor een godzalig leven zijn een gezuiverd hart en van daaruit een gezuiverd mens
vereist. Rogers geeft de inhoud en de wijze van de zuivering aan. De eerste werking
van een vernieuwd hart is de verzaking van de zonden. Behandeld worden de innerlijke zonden, bedreven tegen God, de naaste en zichzelf. De auteur laat zien dat deze
innerlijke zonden op verschillende wijze worden verwerkt door de drie klassen gelovigen: vaders, jongelingen en kinderen. Hierna komen kort de uiterlijke zonden aan de
beurt. Uitvoeriger staat Rogers stil bij vier klassen mensen die terwijl zij verwachten
zalig te worden, openbare zonden niet nalaten: 1. grove zondaars; 2. onwetenden en
zorgelozen; 3. keurig levende hypocrieten; 4. verachters en lasteraars van hun broeders. Het verschil tussen deze mensen en de godzaligen wordt aangegeven.
Rogers bespreekt dat en hoe het hart, eenmaal gezuiverd, rein moet worden bewaard.
Voor een godzalig leven zijn nodig: kennis en praktijk, gepaard gaande met oprechtheid, naarstigheid en standvastigheid. Tamelijk uitvoerig worden aan de hand van de
Tien Geboden de plichten behandeld die tot een godzalig leven behoren. Hierna
komen drie beweegredenen van het Gode welbehagelijk leven aan de beurt: 1. God
wordt erdoor geëerd; 2. het bewerkstelligt voorspoed en veiligheid; 3. als het afwezig
is, baten religieuze werkzaamheid noch godsdienstig middel. Tenslotte worden allerlei bezwaren weerlegd.
In het derde traktaat worden de middelen tot het godzalig leven ter sprake gebracht.
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Er zijn publieke en particuliere alsmede buitengewone middelen. De publieke middelen zijn: 1. het Woord; 2. de sacramenten; 3. het gebed. Als particuliere middelen
worden behandeld: 1. het waken; 2. de overdenking; 3. de christelijke wapenrusting;
4. het gesprek; 5. de godsdienstoefening in gezinsverband; 6. het gebed; 7. het lezen.
Hiervan ontvangen de overdenking en de christelijke wapenrusting uitzonderlijk veel
aandacht. Bij de eerstgenoemde geeft Rogers een veertien bladzijden tellende opsomming van onderwerpen die voor de meditatie geschikt zijn. Na de bespreking van de
onderdelen der wapenrusting en van het profijt hiervan, komt de voortreffelijkheid
van de bevinding aan de orde. Voor de behandeling van het gesprek en van de godsdienstoefening in het gezin verwijst de schrijver naar het volgende traktaat. Heel summier worden als de twee buitengewone hulpmiddelen aan de orde gesteld: de plechtige dankzegging en het vasten.
Het vierde traktaat geeft een christelijke handleiding voor het dagelijks leven. Aangezien velen de noodzaak hiervan ontkennen, begint de auteur met een veelvoud van
redenen voor de dagelijkse godzalige leefwijze. Terwijl hij de meeste argumenten aan
de Schrift ontleent, baseert hij er twee op het nut van de dagelijkse godzaligheid.
Rogers onderscheidt in de dagelijkse christelijke leefwijze acht onderdelen: 1. verootmoediging wegens de zonde; 2. geloof in de vergeving der zonden door Christus; 3.
bereiding van het hart tegen het kwade en voor het goede; 4. het kwade ontvlieden; 5.
het goede volgen; 6. dankbaarheid; 7. waken en bidden; 8. de vrede met God bewaren.
Nadat de auteur kort negen concrete en praktische plichten heeft aangestipt en de
profijtelijkheid van de christelijke dagelijkse leefwijze in alle toonaarden heeft bezongen alsmede de leefwijze zelf dringend heeft aangeprezen, gaat hij op zeer uitvoerige
wijze de negen aangestipte plichten behandelen. Zij zijn: 1. met God ontwaken; 2.
toch bidden; 3. uitoefenen van het beroep; 4. zich godzalig gedragen in gezelschap; 5.
zich godzalig gedragen in de eenzaamheid; 6. de voorspoed goed gebruiken; 7. de
verdrukkingen recht verdragen; 8. de godsdienst beoefenen in gezinsverband; 9. vóór
het slapen gaan de dag overdenken. Onder 3 betoogt Rogers dat ieder mens naarstig
moet zijn in een wettig beroep, en wel Gode tot eer. Onder 4 worden allerlei situaties
besproken en regels gegeven, waarbij veel aandacht wordt geschonken aan de onderlinge geestelijke stichting. Bij 5 gaat het voornamelijk over de meditatie. Onder 9
wordt een voorbeeld van zo'n overdenking in gebedsvorm gegeven.
Het traktaat sluit met een lang gebed waarin al de plichten zijn samengevat.
In het vijfde traktaat komen de belemmeringen van het godzalig leven ter sprake.
Eerst gaat het kort over de eigenschappen en de aanslagen van de duivel in het algemeen. Vervolgens wordt de schijnwerper gericht op satans bestrijdingen van de zwakgelovigen. Voor wat hun geloof betreft, tracht hij hen wijs te maken dat zij geen geloof
hebben, hen tot een ongegrond en vermetel vertrouwen in God te brengen of de gedurigheid van hun geloof te ondermijnen. Hun godzalig leven staat hij in de weg door
hun het goede te onthouden, door hun het slechte te doen toekomen of door hen
geoorloofde zaken te doen misbruiken. Hij houdt hen bij het goede vandaan door hen
zich niet te laten houden aan een heilig leefschema, door hen hun eerste liefde te doen
verlaten of door hen de prediking te doen missen. De satan zorgt voor kwaad als: vrees
niet te volharden, hovaardij, luiheid, misnoegdheid, vleselijke wellusten en overmatige
begeerte naar rijkdom. Tenslotte doet hij verkeerd gebruik maken van verdrukkingen,
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voorspoed, enzovoorts. Behalve dat de auteur al deze aanslagen van satan beschrijft,
geeft hij middelen ertegen aan. Dit traktaat eindigt met de uitvoerige tekst van een
verbond dat enige godzalige personen in 1588 onder leiding van hun predikant met de
Heere hebben gemaakt. Deze verbondssluiting bevat allereerst hun schuldbelijdenis
dat zij: a. hun plichten hebben verzuimd; b. niet naar behoren zijn toegenomen in de
kennis van Gods wil; c. niet genoeg hebben gestreden tegen eigen verdorven natuur;
d. niet naar behoren zijn toegenomen in de genade; e. een te vrij gebruik hebben
gemaakt van geoorloofde zaken; f. weinig gevoel van de zonden van anderen hebben
gehad. Als oorzaken van dit alles wijzen zij aan: 1. hun boos hart; 2. hun zorgeloos
leven; 3. hun zien naar verkeerde voorbeelden; 4. hun verkeren in slechte gezelschappen; 5. hun nalatigheid in het voeden van de geestelijke vreugde; 6. ledigheid. Zij
besloten tot het waarnemen van zes middelen: 1. vasten en bidden; 2. betere kennis
van hun hart; 3. wacht over hun hart; 4. vrees voor de zonden; 5. eenmaal per dag tijd
vrijmaken voor meditatie en gebed; 6. waarneming van de vruchten der genoemde
middelen. Tot deze verbondssluiting werden zij bewogen door het gevolg ervan, namelijk de zoete gemeenschap met de Heere, en door de aanprijzing ervan door de
meest godzalige lieden.
In het zesde traktaat worden de voorrechten van ieder waar gelovige beschreven. Er
zijn er tien: 1. de zekerheid van de zaligheid; 2. Gods vaderlijke zorg; 3. God leert te
leven naar Zijn wil, wat bestaat in het vruchtbaar zijn in goede werken en in het gevrijwaard blijven van schandelijke zonden; 4. het opstaan uit de zonde als de gelovige
daarin is gevallen; 5. Gods hulp om te groeien in het geloof en in de godzaligheid; 6.
het rechte gebruik van de voorspoed; 7. God vrijwaart de gelovige voor veel verdrukkingen, verlost hem uit andere verdrukkingen of leert hem die goed te verdragen; 8.
toename in genade; 9. volharding tot het einde; 10. de hemelse heerlijkheid in de toekomst.
Het zevende en laatste traktaat bevat de beschrijving en de weerlegging van allerlei
tegenwerpingen tegen de dagelijkse praktijk der godzaligheid. De volgende bezwaren
van onwilligen worden ontzenuwd: a. men heeft het Woord en daarom is het voorschrijven van een dagelijkse, gestructureerde christelijke levenswandel niet nodig; b.
het is onmogelijk dagelijks op deze wijze te leven; c. op deze wijze te leven geeft
verdriet, moeite en verhindering van het gewone werk; d. zo'n leven breekt alle gezelschap en gemeenschap af. Vervolgens worden allerlei twijfelingen en bedenkingen
van goedwillende zwakke christenen besproken. Hierna komen nog enkele algemene
tegenwerpingen ter sprake.
Aan het slot maakt Rogers de toepassing van al het voorgaande voor zowel godzaligen
als goddelozen.
Na de tekst van het werk volgen in dichtvorm een meditatie van Rogers over de profijtelijkheid van het lezen, het samenspreken en het mediteren van en over de heilige
zaken alsmede een gebed.
56.3. Verwerking
De vijf theologen die Rogers vermeldt, zijn tekenend voor zijn dogmatische positie:
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J. More 1 en Perkins2 alsmede Martyr3, Calvijn en Beza4. Rogers is een calvinistisch
puritein.
Het doel dat de auteur met zijn werk voorheeft, is de dagelijkse praktijk der godzaligheid. Het leven van iedere dag moet worden bepaald door het geestelijk gebruik van
christelijke middelen. De dag moet door ieder christen met God worden begonnen en
geëindigd. Behalve de middelen van het Woord, de sacramenten en het gebed zijn er
die van het waken, de meditatie, de samenspraak en het vasten. De godsdienstoefening in gezinsverband en de sabbat, die "de markt der ziel" wordt genoemd5, blijven
niet onbesproken, maar ontvangen toch niet zoveel aandacht als mocht worden verwacht.
Men doet er naar het inzicht van Rogers goed aan zijn geestelijke stand steeds aan een
predikant of een kind van God bekend te maken, hem om raad te vragen en zijn voorbeeld na te volgen6. In het algemeen is de onderlinge stichting, ook in de vorm van een
gezelschap, een aangelegen zaak voor Rogers. Iets wat het hele werk door terugkeert,
is de heilige wacht die over het hart en het leven behoort te worden gehouden.
Regelmatig wordt gesproken over "een verbond met God maken" of "het verbond
vernieuwen". Dit staat bij de auteur zo hoog in aanzien dat hij aan het eind van het
vijfde traktaat vele bladzijden vult met een op schrift gestelde verbondssluiting uit
1588.
Rogers raadt ieder aan Gods weldaden enerzijds en eigen zonden anderzijds op
schrift te stellen7.
De auteur weet dat wie een voorstander en bevorderaar van de dagelijkse praktijk der
godzaligheid is, wordt uitgescholden voor "puritein" en "precisiaan"8 en wordt beschuldigd van nieuwe monnikerij9.
De nadruk van Rogers op de praktijk der godzaligheid is een voortvloeisel van zijn
kritiek op het Christendom van zijn tijd. Heiligheid van leven is vrijwel niet te vinden.
Geestelijke zorgeloosheid en vermetelheid zijn volgens Rogers de ziekten van zijn
tijd10. Hij bezigt herhaaldelijk de term "hypocrieten". Het verschil tussen een waar
kind van God en een hypocriet wordt uiterlijk soms zichtbaar, maar wortelt ten diepste van binnen. De meeste christenen hebben een ingebeeld geloof. Hij kent de uitdrukking "bijna-christen". De dogmatische gedachte die hierachter zit, is die van de
dubbele predestinatie: verkorenen en verworpenen. Rogers beijvert zich voortdurend
de kenmerken en de verschillen van beide groepen aan te geven. Dit is bedoeld voor
het zelfonderzoek.
Bij Rogers is een sterke gerichtheid op het persoonlijk innerlijk geestelijk leven te
1. Rogers noem diens catechismus, waarmee hij bedoelt: A short catechisme for househoulders. More schreef
dit werkje samen met E. Dering: Collinson[I], 186. STC vermeldt dit catechisatieboekje onder Dering:
6710.5-6717.
2. voorrede.
3. Z.v.h. en zijn theologie: C. Schmidt; K. Sturm.
4. 153v.b.
5. 118v.a.
6. 16r.b, 27r.b, 49r.b, 181r.a, 203v.a, 344v.a, 396v.b, 405v.b.
7. 216r.a.
8. 104r.b, 347v.b, 355r.a.
9. 399v.b, 404r.b, 405r.
10. 31r.b.
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bespeuren. Allerlei zielestanden en zielsprocessen met de daaraan verbonden gevoelens vinden hun beschrijving. In het eerste traktaat geeft de auteur een heel bekeringsschema, waarbij het gaat om de persoonlijke toepassing van de kennis door de Geest
en om de achtereenvolgende effecten van die toepassing. Steeds wordt het onderscheid tussen waar en vals getekend.
De auteur staat erg op de zekerheid van het geloof. Op pastorale wijze behandelt hij
allerhande aanvechtingen door de duivel. Zijn pastorale intentie brengt hem tot de
classificatiemethode, zowel voor wat de gelovigen als de goddelozen betreft. In feite
wil hij met zijn geschrift primair de zwakke christenen leiden, bemoedigen en sterken.
De uitdrukking "het gekrookte riet" komt verscheidene keren voor.
De geestelijke bevinding of ervaring heeft voor de schrijver zo'n betekenis dat die bij
hem als secundaire bron en norm na de Heilige Schrift fungeert 1 . Dit geschrift bevat
dan ook veel autobiografisch materiaal van Rogers 2 .
In zeer beperkte mate wordt van vergelijkingen gebruik gemaakt. De structuur van het
werk is erg rommelig. De auteur is erg breedsprakig. Herhalingen zijn niet van de
lucht. Al deze factoren komen de leesbaarheid niet ten goede en vormen de verklaring
voor het feit dat het in de Nederlanden bij één druk bleef.
Het behoeft geen betoog meer dat A de categorie van 56 is.
57.1. S. Smith, Davids repentance
Samuel Smith werd als predikantszoon omstreeks 1584 nabij Dudley geboren. Na zijn
onvoltooide studie te Oxford werd hij in 1615 predikant te Prittlewell in Essex. Bij het
uitbreken van de burgeroorlog in 1642 vluchtte hij naar Londen en sloot hij zich aan
bij de presbyterianen. Hij was beroemd als prediker en werd in 1648 door het parlement aangesteld als predikant van Cound en Cressage in Shropshire. Bij de Restauratie in 1660 werd hij als zodanig afgezet. Zijn sterfjaar is onbekend.
Het op een na meest gepubliceerde werk van Smith is Davids repentance. Dit werd niet
minder dan 35 keer uitgegeven. De oudst bekende druk kwam in 1614 uit 3 . De enige
taal waarin het geschrift werd overgezet, is het Nederlands. Van deze editie zijn twee
drukken bekend, waarvan de oudste in 1621 het licht zag 4 .
57.2. Davids Boetveerdicheydt
In de opdracht maakt Smith duidelijk dat hij dit werk eerst in zijn gemeente als preken
heeft gehouden. Op het dringende verzoek van verscheidene vrome christenen heeft
hij toestemming tot publicatie gegeven, hierbij overwegende dat bij zijn weten niemand in Engeland vóór hem deze stof had gepubliceerd.
Dit geschrift is een uitvoerige verklaring van Psalm 51.

1.
2.
3.
4.

32v.a, lOOv.b, 127r.a, 168r.a, 195r.a.
397r.b-v.b.
STC, 22841.7-22846, S 4169-4174; BLC, CCCVI, 104; NUC, DLII, 122.
57; FATY, 1732.
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57.3. Verwerking
Het schema van de behandeling is uitleg - leer - gebruik. De gebruiken nemen verreweg het grootste gedeelte van het boek in beslag. Dit formele gegeven wijst op zichzelf
al sterk in de richting van piëtisme.
De inhoud laat onbetwistbaar het piëtistisch karakter van dit geschrift zien. Overeenkomstig Psalm 51 is het kernmotief de bekering, ook wel "reformatie" genoemd. Er is
geen vergeving der zonden zonder ware bekering1. De auteur waarschuwt steeds voor
uitstel van de bekering.
Smiths evaluatie van zijn tijd is zeer negatief. Er zijn weinig geloof en bekering2. De
meeste mensen maken van de zonde een deugd3. Men maakt Gods genade tot een
lastpaard van de zonden4. De bekering van de meeste mensen is geveinsd5.
De leraars moeten de zonden zonder aanzien des persoons aanzeggen en bestraffen6.
Smith stelt met nadruk dat er eerst smart over de zonde moet zijn, wil er smaak van
de genade komen7. In dit opzicht spreekt hij veel van "boetvaardige zondaars". Men
make aantekening van zijn zonden8. Er zijn veel hypocrieten9. Men onderzoeke zich
dan ook hierop10. Soms geeft de schrijver het onderscheid tussen Gods kinderen en
de goddelozen aan11.
Smith behandelt de zonde tegen de Heilige Geest12 en het getuigenis van de Heilige
Geest13. Het menselijk gevoel ontvangt aandacht14. Men heeft te staan naar de zekerheid van de vergeving15. De heiligmaking is een teken van de rechtvaardigmaking16.
De mens moet door middel van een plechtige belofte, bij voorbeeld bij de Doop, een
verbond met God maken17. De menselijke activiteit wordt over het algemeen sterk
beklemtoond. Smith kent de gereformeerde biecht18. Voorts komen bij hem uitdrukkingen voor als "tale Kanaans"19 en "wacht houden"20.
Wanneer men zich niet bekeert, zal God Zijn kandelaar wegnemen21. Behalve om de
persoonlijke bekering gaat het om de reformatie van Kerk en maatschappij. Nalatigheid in dezen zal het verderf van het land inhouden. Direct hierna sluit het werk af
1. 2.
2. 39.
3. 62,80.
4. 82.
5. 121,133.
6. 22e.v.
7. 101 e.v.
8. 106.
9. 166.
10. 131,207,246,257.
11. 75,224.
12. 158-177.
13. 208 e.v.
14. 203 e.v., 215, 285 e.v.
15. 108, 204 e.v., 217.
16. 237-238.
17. 396 e.v.
18. 90-91.
19. 32.
20. 35,262.
21. 399.
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met een antipapistische passage 1 . Het voortdurend voorkomend woordenpaar "verkorenen" - "verworpenen" geeft aan dat het bij Smith om calvinistisch piëtisme gaat.
Op bescheiden schaal wordt gebruik gemaakt van vergelijkingen. Er is maar één citaat
te vinden: in de opdracht, van Hieronymus.
Dit werk vindt zijn plaats in categorie B.
58.1. T. Tuke, The high-way to heaven
Thomas Tuke studeerde tijdens de eeuwwisseling in Cambridge. In 1616 werd hij predikant te Londen in de gemeente van St. Gile's-in-the-Fields. Het jaiar daarop werd
hij door de Koning voorgedragen als predikant van de gemeente van St. Olave Jewry.
Dit is hij gebleven tot 16-3-1643. Toen werden wegens zijn koningsgezindheid zijn
bezittingen verbeurd verklaard en werd hij zelf gevangen gezet. In 1651 preekte hij te
Tattershall in Lincolnshire. Zijn begrafenis vond op 13-9-1657 plaats.
Tuke's werk The high-way to heaven kwam in 1609 voor het eerst uit en werd in 1635
herdrukt 2 . In de Nederlanden maakte dit geschrift meer opgang dan in Engeland. De
Nederlandse vertaling uit 1611 kwam namelijk in drie drukken uit 3 . Wellicht hebben
ook een Latijnse en een Franse uitgave het licht gezien 4 .
58.2. De Conincklicke wech tot den Hemel
Het geschrift is onderverdeeld in acht hoofdstukken.
In de eerste twee hoofdstukken wordt Gods eeuwige verkiezing behandeld. Het eerste
hoofdstuk bevat allerlei uitgangspunten. Daarin betoogt de auteur dat het zijn bedoeling is, uitgaande van de Heilige Schrift en met behulp van geleerde en rechtzinnige auteurs, de zo noodzakelijke kennis van de verkiezing Gods en van de uitvoering
daarvan te bevorderen. Wat het eerste betreft: het woord "verkiezing" in de Bijbel
heeft verschillende betekenissen, waarvan alleen die is aangehouden die de verkiezing
ziet als het eeuwige besluit Gods tot afzondering en aanneming van enige mensen tot
het eeuwige leven.
Hierna wordt aangetoond dat deze verkiezing bestaat en dat zij moet worden geleerd,
verstaan en gepredikt. Hierbij behoort Gods Woord de enige bron te zijn. Verder dan
het Woord mag men niet gaan. Een zelfstandige rol voor het menselijk verstand is uit
den boze. De termen die worden gehanteerd, moeten passend en welgekozen zijn. In
de prediking mag niet met de uitverkiezing worden begonnen. Andere leerstukken,
die eenvoudiger zijn, behoren eraan vooraf te gaan.
Hoofdstuk twee gaat over wat verkiezing is; over de twee verschillende acties ervan,
namelijk betreffende het doel en de middelen; over de werkende oorzaak van de verkiezing, namelijk de drieënige God in Zijn soeverein welbehagen. Voorgezien geloof
en goede werken, 's mensen wil en hoedanigheden evenals Christus' verdiensten worden als werkende oorzaken resoluut verworpen. Nadat de materiële oorzaken en de
1. 402-403.
2. STC, 24309-24310.
3. 58a-k FATY, 1785.
4. D.st., 50.
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formele oorzaak zeer summier aan bod zijn gekomen, worden de doeleinden en de
effecten besproken. Vervolgens gaat het over de subjecten. Hierbij valt het accent op
het in Christus zijn verkoren en op het feit dat niet alle mensen zijn verkoren. De
noodzakelijke keerzijde van de verkiezing is de verwerping.
Er worden vier kentekenen van de zaligheid gegeven om te bepalen of men al dan niet
is uitverkoren. Op zichzelf is het aantal verkorenen groot, in relatie met de menigte
verworpenen is het klein. Het aantal staat van eeuwigheid vast en is onveranderlijk.
Ruime plaats wordt gegeven aan de voordelen die de uitverkorenen boven de verworpenen hebben. Het laatstgenoemde voordeel is de zekerheid van de verkiezing. Deze
wordt verkregen door het inwendige getuigenis van Gods Geest en door de effecten
van de verkiezing zoals de vruchten van de Geest. Het genot van de zekerheid met als
belangrijkste exponent de vreugde staat centraal.
Nadat is gehandeld over de vrijmacht, de eeuwigheid en de onveranderlijkheid van de
verkiezing als de drie eigenschappen ervan, eindigt dit caput met de kentekenen
ervan. Hierbij worden aan het eind de twee gevallen besproken waarbij men al deze
kentekenen niet altijd in zichzelf vindt of waarbij men zelfs geheel vreemd is aan deze
kenmerken.
In het derde hoofdstuk komen de algemene middelen aan bod, via welke het besluit
zowel van de verkiezing als van de verwerping ten uitvoer wordt gebracht: de schepping van de mens en de toelating van de zondeval.
Hoofdstuk vier gaat over de krachtige roeping als het eerste bijzondere middel ter
uitvoering van Gods verkiezing. Deze roeping is een werk van God waardoor de mens
uit het rijk van de duisternis wordt overgezet in het koninkrijk Gods.
De roeping is extra-ordinair of ordinair. De laatste kent twee onderdelen: nodiging en
toelating. Beide hebben een uit- en een inwendige kant. De uitwendige nodiging geschiedt via de prediking, de inwendige door middel van het ingeven van hemelse begeerten. De toelating vindt uitwendig in de Doop plaats en inwendig bij de afsnijding
van de eerste Adam en de inenting in de tweede Adam.
De werkende oorzaak van de roeping is de drieënige God, Die hiertoe de dienaren
des Woords en de prediking van het evangelie gebruikt. De wet valt hierbuiten, omdat
zij ertoe dient het hart op de genade voor te bereiden. Tuke maakt onderscheid tussen
het begin en de voortzetting van de roeping. Bij het eerste is de mens geheel passief,
bij de tweede niet. In de gang van het betoog hierna worden de eigenschapen van de
roeping behandeld: vrijmacht, onveranderlijkheid, uitnemendheid en kenbaarheid.
Bij de laatste staat de werkzaamheid van de Geest in het mensenhart centraal. Er is
een tweevoudige kennis van de roeping. De ene soort komt tot stand in de weg van
vermoeden en aannemen. Op grond van de uitwendige belijdenis en wandel neemt
men naar het oordeel der liefde aan dat de ander is geroepen. De andere soort kennis
berust op onbedrieglijke gronden. Omtrent een andermans roeping is dit een extraordinaire openbaring Gods. Omtrent eigen roeping is dat het aantreffen van Geesteswerkingen. Hiervan worden er verscheidene opgesomd.
Hoofdstuk vijf handelt over de rechtvaardigmaking. De voornaamste werker ervan is
de drieënige God. De rechtvaardigmaking wordt door het evangelie aangeboden en
verkondigd. Bezegeld wordt zij uitwendig door de twee sacramenten en inwendig
door de Heilige Geest. Het enige inwendige instrument van de rechtvaardigmaking is
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het zaligmakend geloof, dat door Gods Geest in het hart wordt bewerkstelligt en
waardoor men in 't bijzonder en persoonlijk Christus en al Zijn weldaden aanneemt
en zichzelf toeeigent. De oorzaken van de rechtvaardigmaking liggen uitsluitend aan
Gods kant.
Veel nadruk wordt erop gelegd dat de rechtvaardigmaking uitsluitend de uitverkorenen geldt. Zij vindt nooit na, maar altijd tijdens dit leven plaats en gaat aan de heiligmaking vooraf, ook al blijken de vruchten van de laatstgenoemde dikwijls eerder dan
die van de eerste.
Als eigenschappen van de rechtvaardigmaking worden genoemd: uitnemendheid, soevereiniteit Gods, volkomenheid, onveranderlijkheid en kenbaarheid. Bij de volkomenheid wordt aangetekend dat de volle verzekering van de rechtvaardigmaking
trapsgewijze plaatsvindt, naar gelang de mate van het geloof. De kenbaarheid kan tot
stand worden gebracht door ten eerste Geestesingeving, ten tweede geloof - waarbij
twee kenmerken worden genoemd waardoor men zich van het geloof kan verzekeren
-, ten derde onbedrieglijke kenmerken die betrekking hebben op het gevoelen van het
nieuwe leven en op de heiligmaking, waarbij de liefde tot de broeders een opmerkelijk
accent ontvangt.
Na de roeping en de rechtvaardigmaking is het derde bijzondere middel waardoor het
besluit van de verkiezing wordt verwerkelijkt, de heerlijkmaking. Deze valt in tweeën
uiteen. In deze wereld bestaat zij in de heiligmaking. In de toekomende wereld behelst
zij het bezitten van de eeuwige gelukzaligheid.
Hoofdstuk zes wordt verder geheel gevuld met de bespreking van de heiligmaking
ofwel wedergeboorte, die wordt omschreven als de vernieuwing van de verdorven
natuur naar het beeld Gods door de Heilige Geest. De heiligmaking is onmisbaar en
allernoodzakelijkst.
Na de bespreking van de oorzaken, de doeleinden, de uitwerkingen en het object der
heiligmaking volgt een uitgebreide behandeling van acht eigenschappen ervan, waarbij de meeste aandacht wordt geschonken aan de onvolkomenheid en aan het hiermee
samenhangende strijdkarakter van het leven des geloofs. Het hoofdstuk eindigt met
de negende eigenschap van de kenbaarheid. De verzekering van de heiligmaking kan
geschieden door een inwendige ingeving van de Geest, maar ook door bepaalde tekenen en getuigenissen.
Hoofdstuk zeven bevat een zeer kort overzicht van de drie zaken waarin rechtvaardigmaking en heiligmaking overeenstemmen en van de zeven opzichten waarin ze van elkaar verschillen.
Het laatste caput heeft de eeuwige verheerlijking tot onderwerp. Achtereenvolgens
passeren de oorzaken, de materie, de doeleinden, de effecten, de personen, de tijd en
de eigenschappen ervan de revue. Het betoog gaat verder met de kenmerken waardoor men van het eeuwige leven in de hemel kan zijn verzekerd. Nadat is gewezen op
het verschil in mate van heerlijkheid, mondt het werk uit in de wens dat God bekwaam
make om Zijn wil in alle goede werken te doen en dat men in het toekomende leven
met Hem mag regeren in het koninkrijk der heerlijkheid.
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58.3. Verwerking
Tuke's geschrift is een dogmatische verhandeling, die inzet met Gods eeuwige verkiezing en eindigt met het eeuwige leven. De wijze van behandeling is enerzijds wetenschappelijk. De indeling van het boek in zijn geheel en van de hoofdstukken afzonderlijk is strikt logisch. Voor zover het uitkomt, is de wijze van behandeling der verschillende onderwerpen steeds gelijk. Eerst wordt uiteengezet wat iets betekent, wordt er
een definitie van gegeven en wordt het in onderdelen gesplitst. Vervolgens worden de
oorzaken, de materie, de vorm, de doeleinden, de werkingen, de personen, de tijd, de
eigenschappen en de kenmerken ervan aan de orde gesteld en behandeld. Dit impliceert een aanslag op de leesbaarheid.
Er wordt kwistig gebruik gemaakt van vaak uitvoerige citaten van genoemde en ongenoemde kerkvaders en auteurs. Ook ziet Tuke er niet tegenop zo nu en dan een Latijnse zin ertussen te plaatsen. Dogmatische terminologieën die scholastisch aandoen,
zoals "inwendig verwekkende oorzaak" en "uitwendig bewegende of verdienende
oorzaak" ontbreken evenmin.
Toch is de auteur er anderzijds in geslaagd dit werk toegankelijk te houden voor het
gewone lezerspubliek. Aan het slot van het eerste hoofdstuk keert hij zich tegen de
spitsvondige, haarkloverige, gezochte terminologie van de Scholastiek. Het logische
en systematische raamwerk zorgt voor een helder betoog. Bovendien wordt het kader
opgevuld met eenvoudige en begrijpelijke beschouwingen. Beeldspraak en vergelijkingen dragen eveneens bij tot de verstaanbaarheid.
Inhoudelijk laat dit geschrift het samenspel zien dat er bestaat tussen de leer van de
dubbele predestinatie enerzijds en de antropologische uitwerking van de pneumatologie anderzijds. Het is de laatste pool die het piëtistisch karakter in zich draagt. Er is
een concentratie op de Geesteswerkingen aan en vooral in de mens, waarbij een ruime
plaats wordt gegeven aan diens beleving en gevoel. De kwestie van de zekerheid speelt
een dusdanige rol dat de tweede pool een toetssteen voor de eerste wordt.
Dit nummer kan het best worden gerangschikt onder categorie C.
59.2. W. Whately, Corte Verhandelinghe van de voornaemste Christelicke oeffeninghen
Dit onderdeel begint direct met de Nederlandse vertaling uit 1609 van dit geschrift
van W. Whately, aangezien het Engelse origineel nooit in druk is uitgekomen 1 . De
vertaling kent twee edities 2 .
Voordat de inhoud van dit geschrift aan de orde komt, worden hier de hoofdlijnen van
Whately's leven geschetst. William Whately kwam in 1583 te Banbury ter wereld als
zoon van Thomas Whately, die tweemaal burgemeester van de genoemde stad was. Op
veertienjarige leeftijd kwam William als student in Cambridge aan. Hij trouwde met
een domineesdochter. Te Oxford vervolgde hij zijn studie en hij werd in 1605 lecturer
in zijn vaderstad. Hier werd hij vijfjaar later predikant. Dit bleef hij tot aan zijn overlijden op 10-5-1639. Als lecturer was hij aan het eind van zijn leven ook in Strat-

1. D.st.,501.
2. 59; FATY, 1833.
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ford-on-Avon werkzaam. Daar kreeg hij moeilijkheden wegens zijn non-conformistische opvattingen 1 .
Dit geschrift is onderverdeeld in tien hoofdstukken en elk hoofdstuk in secties. In
hoofdstuk één wordt een indeling van de inhoud gegeven. De godsdienstige oefeningen die ieder christen moet doen tot bevordering van de godzaligheid zijn gewoon of
buitengewoon. De gewone zijn te verdelen in particuliere en publieke. De particuliere
zijn: 1. het lezen van het Woord; 2. het mediteren over het Woord; 3. het bidden; 4. de
christelijke samenspraak. De publieke oefeningen zijn: 1. het horen van zowel het
gelezen als het gepredikte Woord; 2. het gebruik van de sacramenten; 3. het onderhouden van de rustdag. De buitengewone oefeningen zijn: 1. het godsdienstig vasten;
2. het doen van godsdienstige geloften.
Hoofdstuk twee handelt over het lezen van het Woord. In de eerste sectie wordt vanuit
de Heilige Schrift bewezen dat ieder christen de Bijbel moet lezen, en wel dagelijks.
In de tweede sectie worden drie vruchten hiervan genoemd. De derde sectie leert dat
men vier dingen moet schuwen als men de Heilige Schrift met profijt wil lezen. Sectie
vier bespreekt twee inwendige zaken die men bij het lezen moet nastreven, terwijl de
vijfde sectie vier uitwendige zaken aangeeft.
In hoofdstuk drie wordt de meditatie aan de orde gesteld. Sectie één laat vanuit de
Heilige Schrift de noodzaak hiervan zien, terwijl de tweede sectie twee vruchten ervan
bespreekt. In sectie drie wordt duidelijk gemaakt wat de meditatie precies is. In de
vierde sectie komt de geschikte tijd om te mediteren ter sprake. Sectie vijf zet uiteen
op welke wijze men kan komen aan stof om over te mediteren. In de zesde sectie gaat
het erover dat men zijn gedachten aan de meditatie verbindt. In sectie zeven wordt de
volgorde bij het mediteren behandeld. In de achtste sectie wordt gesteld dat men goed
moet weten wat de zaak waarover men wil mediteren, precies inhoudt en wat ermee
samenhangt. Sectie negen geeft aan op welke wijze men het hart en de genegenheden
bij de zaak kan betrekken.
Hoofdstuk vier handelt over het gebed. In sectie één wordt met Schriftplaatsen bewezen dat ieder christen dagelijks moet bidden. Sectie twee bespreekt de vruchten van
het gebed voor wat het lichaam betreft, terwijl in sectie drie wordt behandeld op welke
wijze het gebed helpt tegen geestelijke vijanden. Sectie vier geeft aan dat men door
het gebed veel geestelijke gaven kan ontvangen. Sectie vijf bevat de definitie van het
gebed. In sectie zes worden regels gegeven betreffende de inhoud van het gebed.
Sectie zeven geeft regels voor de wijze van bidden. De achtste sectie bevat aanwijzingen voor het bidden met het oog op God, de negende sectie met het oog op de broeders en de tiende sectie met het oog op zichzelf. Sectie elf geeft vier middelen aan om
te kunnen bidden zoals het betaamt.
In hoofdstuk vijf gaat het over de samenspraak. In sectie één wordt vanuit de Heilige
Schrift de noodzaak ervan bewezen, terwijl in sectie twee drie vruchten worden genoemd. In sectie drie worden vier regels uiteengezet, terwijl in de vierde sectie vier
middelen volgen om bekwaamheid in het samenspreken te verkrijgen.
Hoofdstuk zes handelt over het openbaar gelezen en gepredikte Woord. De noodzaak
hiervan wordt vanuit de Bijbel in sectie één aangewezen. Sectie twee leert welke drie
dingen er vereist zijn, wil men het Woord met profijt horen. In sectie drie worden
1.

Emerson, 259-262.
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onderscheidingen in de voorbereiding tot het horen aangebracht. Sectie vier behandelt de belemmeringen voor het horen. In de vijfde sectie worden de liefde tot en het
geloof in het Woord besproken. In sectie zes gaat het over de bijzondere voorbereiding net voordat men zich onder het Woord wil stellen. Sectie zeven bevat de voorbereiding in buitengewone gevallen. In de secties acht en negen komt het gepast gedrag
tijdens het horen van het Woord ter sprake.
Hoofdstuk zeven gaat over de sacramenten. Nadat in sectie één een definitie van
sacrament is gegeven, komt in sectie twee de bediening van de sacramenten aan de
orde. Sectie drie behandelt de Doop en sectie vier het Avondmaal.
Het vieren van de sabbat komt in hoofdstuk acht ter sprake. In sectie één wordt uitvoerig aangetoond dat het sabbatgebod een morele wet is en daarom eeuwige kracht
bezit. Sectie twee bevat weerleggingen van bezwaren tegen het sabbatgebod. In sectie
drie wordt uiteengezet van wanneer tot wanneer de sabbat loopt. De vierde sectie
behandelt vier werkzaamheden die behoren tot de voorbereiding op de sabbat. In
sectie vijf wordt gesteld dat de viering van de sabbat bestaat uit rust en heiliging. In
de zesde sectie gaat het over het rusten van de beroepswerkzaamheden. De secties
zeven, acht en negen bespreken het rusten van respectievelijk recreatieve bezigheden,
wereldse woorden en aardse gedachten. In sectie tien wordt besproken wie er moeten
rusten. De elfde sectie gaat over de heiliging van de sabbat.
In het negende caput komt het vasten aan de orde. In sectie één wordt met Schriftplaatsen bewezen dat er ook onder het evangelie moet worden gevast. De tweede
sectie noemt vier vruchten van het vasten. De derde sectie gaat over de vernedering,
terwijl sectie vier uiteenzet waarin de verzoening bestaat. De vijfde sectie behandelt
de geschikte gelegenheden voor het vasten. Volgens sectie zes moeten er drie dingen
bij het vasten in acht worden genomen.
De geloften vormen het onderwerp van hoofdstuk tien. In sectie één wordt gesteld dat
het doen van geloften een plicht is die men ook onder het evangelie behoort na te
komen en wordt een definitie van gelofte gegeven. Sectie twee behandelt de regels van
de geloften voor wat de inhoud betreft, terwijl de derde sectie dit doet aangaande de
wijze waarop ze moeten worden afgelegd. Volgens sectie vier is er een drieledig doel
van de gelofte. De vijfde sectie handelt over de verplichting tot het nakomen van de
gelofte.
59.3. Verwerking
Dit werk is een praktisch gericht geschrift, waarin negen godsdienstige oefeningen
worden behandeld waarvan de uitvoering het leven van de godzaligheid bevordert.
Het gebruik van de oefeningen is vaak aan een strakke regelmaat gebonden. In het
bijzonder de sabbat en in mindere mate het dagelijks leven zijn ingebed in een vast
schema van elkaar opvolgende oefeningen. De beschrijving van de meditatie wordt
grotendeels gevuld met het aangeven van een uitgebreide en nauwkeurige methodiek.
Voorts worden de verordeningen gekenmerkt door strengheid en radicaliteit. De sabbat moet geheel worden besteed aan godsdienstige oefeningen; slechts noodzakelijke
aardse bezigheden zijn geoorloofd. Men moet de tijd voor meditatie afnemen van de
tijd die men aan ontspanning of vermaak, ja zelfs aan slaap spendeert.

402

IV Vertalingen

Hoe belangrijk het praktizeren van de oefeningen ook is, minstens even essentieel is
voor Whately dat dit vanuit de juiste gezindheid gebeurt.
"Zondekennis", "eerbied voor de Heere", "gebed om genade", "nederigheid", ^aandacht en ontvankelijkheid van het gemoed", "liefde" en "geloof" zijn weerkerende
uitdrukkingen.
Dit nummer behoort zonder meer tot categorie A.
60.1. R. Yarrow, Soveraigne comforts for a troubled conscience
Van Robert Yarrow is heel weinig bekend 1 . Hij was afkomstig van Bucks. Op 16-jarige
leeftijd kwam hij in 1585 als student in Oxford aan. Negen jaar later deed hij hier zijn
laatste examen. Yarrow is jong gestorven.
Eigen geestelijke benauwdheden waren voor Yarrow aanleiding om zijn enig bekende
werkje te schrijven. Hiervan zijn twee edities bekend, waarvan de oudste van 1619
dateert 2 . De Nederlandse vertaling bleef tot één uitgave beperkt.
60.2. Wtnemende Vertroostinghen/ voor eene beroerde Conscientie
Dit geschrift is in 36 hoofdstukken verdeeld.
In het eerste caput worden de benauwdheden van een verontruste conscientie beschreven. Men waant zich verworpen en brandhout voor de hel. Als de voornaamste
oorzaken hiervan worden in hoofdstuk twee genoemd: de zonde, de zwakheid van en
het gebrek aan geloof en tenslotte het gebrek aan en de zwakheid van de boetvaardigheid.
In hoofdstuk drie worden als de helpende oorzaken getekend: armoede, ellende, ziekte, vijanden, verlies van vrienden en zakelijke tegenspoed.
Het vierde caput biedt troost tegen de aanvallen van de zonde. Men moet weten dat
men bij de aanvechtingen te doen heeft met de duivel. Ook Gods dienaren zijn verzocht geweest tot het bedrijven van zware zonden. Anderen zijn eveneens zo besprongen dat zij tot zelfmoord zouden zijn gekomen. De aanvechtingen zijn tekenen van
Gods werk en genade in een mens.
In het vijfde hoofdstuk komt als een uitnemend remedie tegen de wond van de zonde
de algenoegzaamheid van Gods eeuwige barmhartigheid in Christus ter sprake.
Hoofdstuk zes gaat over de aanvechting naar aanleiding van de zwakheid van en het
gebrek aan geloof. Degenen die hierdoor worden gekweld, zijn of pasgeborenen in het
geloof of gevorderden. Laatstgenoemden moeten weten dat de weg naar de hemel
langs de poorten van de hel loopt. De eerstgenoemden behoren voor ogen te houden
dat de tijd en de wijze van de bekering zeer verschillend kunnen zijn.
In het zevende caput behandelt Yarrow de gang van de bekering. Eerst krijgt men een
algemene kennis van de wet en van het evangelie. Vervolgens komt de toeëigening van
de wet bestaande uit: het zelfonderzoek aan de hand van Gods geboden en de prikkeling van de conscientie. Van deze toeëigening is de droefheid wegens de straf op de
zonde het gevolg. Tot zover kunnen ook de verworpenen komen. De uitverkorenen
1.
2.

AO, IV, [1699]; voorrede van J. Mansell in 60.
STC, 26077-26078.
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komen echter, na op deze wijze door de wet als tuchtmeester te zijn uitgedreven, tot
het evangelie. Nu volgt voor hen de toepassing van het evangelie. Men blikt eerst
enigermate in de ontferming Gods. In deze spiegel ziet men de zonde in haar afgrijselijkheid, ontstaat er goddelijke droefheid en komt de zwakke christen tot de slotsom
dat hij geen geloof bezit en derhalve is verdoemd. Ondertussen komen er een walg van
de zonde en een begeerte naar Christus' gerechtigheid met als gevolg een roepen om
barmhartigheid. Hierna geraakt men tot een smaken en troostvol gevoel van de genade, gewerkt door de Geest. Tenslotte volgt de volle verzekerdheid in de vorm van de
vrede der consciëntie.
De moraal van dit alles voor de benauwde ziel is: wie de aan de volle zekerheid voorafgaande geloofswerkingen bij zichzelf gewaar mag worden, bezit reeds het ware geloof.
In hoofdstuk acht geeft de auteur vijf troostvolle gedachten aan hen die zijn benauwd
wegens het gemis of de gebrekkigheid van de geloofswerkingen: 1. gevoel is iets anders dan geloof; 2. wie vroeger het ware geloof heeft gesmaakt, is dat nog deelachtig;
3. het ware geloof verdwijnt nooit meer; 4. het treuren wegens de zonde en het verlangen naar de gerechtigheid zijn de onherborenen vreemd; 5. het gaat niet om de volmaaktheid maar om de echtheid van het geloof. Wie door hevige aanvechtingen wordt
geplaagd, mag daarin niet een bewijs zien dat hij een zwak geloof heeft. Het tegendeel
is waar.
Hoofdstuk negen gaat over de zwakheid van en het gebrek aan boetvaardigheid als
oorzaak van de geestelijke benauwdheid. Een wedergeborene kent dit vaak. Wil men
komen tot een juist oordeel over zijn eigen staat, dan moet men de kenmerken van de
ware boetvaardigheid kennen.
Het eerste kenmerk, waarover het tiende caput handelt, is de hartgrondige droefheid
over de zonde. Dit is geen wettische, maar een evangelische droefheid, die is gemengd
met hoop.
In hoofdstuk elf wordt de bedroefde ziel toegevoegd dat zij, als zij in en bij zichzelf de
eerste tekenen van Gods genade opmerkt, er niet aan moet twijfelen dat God de wasdom ervan zal geven.
Het twaalfde hoofdstuk bevat het tweede, derde en vierde kenmerk van de ware boetvaardigheid: verfoeiing van de zonde, grote vrees om te zondigen en liefde tot de
gerechtigheid.
Caput dertien geeft een toepassing van het voorgaande tot troost van bedroefde zielen
in de vorm van tegenwerpingen en antwoorden daarop.
In hoofdstuk veertien worden er negen gedragsregels voor een in zijn consciëntie verontrust mens gegeven.
Volgens het vijftiende hoofdstuk vat een benauwde consciëntie uitwendige verdrukkingen op als uitingen van Gods toorn en als oordelen en wordt zij op deze wijze tot
wanhoop gebracht.
In hoofdstuk zestien poneert de auteur dat uitwendige verdrukkingen tekenen van
Gods liefde en niet van Zijn toorn zijn.
De twee tegenwerpingen die satan hiertegenover stelt, vinden in het zeventiende
hoofdstuk hun plaats: 1. "in het Woord zijn de verdrukkingen soms uitingen van Gods
toorn; daarom zijn zij het ook bij u"; 2. "God is toornig op degene die Hij straft;
daarom zijt gij niet een van Zijn kinderen".
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In de capita achttien tot en met twintig gaat Yarrow uitvoerig in op de tegenwerping
van de duivel dat God toch voorspoed en zegen aan de Zijnen hteft beloofd.
Hoofdstuk eenentwintig gaat over een nieuwe aanvechting van satan: "Gods dienstknechten hebben wel verdrukkingen geleden, maar lang niet zulke erge als u lijdt; uw
verdrukkingen zijn daarom tekenen van het eeuwige oordeel".
In het volgende caput tracht satan de benauwde consciëntie nog ongeruster te maken
door te poneren dat de ellenden van de uitverkorenen maar van korte duur zijn.
Het drieëntwintigste hoofdstuk vat al de vertroostingen samen.
Het volgende caput behandelt de vrees voor de dood. Ter voorkoming en vermindering hiervan behoort het leven van een christen een gestadige overdenking van en een
dagelijkse voorbereiding op de dood te zijn.
De inhoud van het vijfentwintigste hoofdstuk betreft de voorbereiding met het oog op
goederen en nakomelingen, Men moet zijn testament in zijn gezonde dagen maken en
daarmee niet wachten tot men ziek is.
Hoofdstuk zesentwintig gaat over die geestelijke voorbereiding die men te allen tijde
behoort te betrachten, namelijk dat men gedenkt te sterven. Aangezien het sterven
gepaard gaat met vreselijke aanvechtingen, wapene men zich met de geestelijke wapenrusting van Efeze 6, die onderdeel na onderdeel wordt besproken. Dit zich geestelijk wapenen moet vergezeld gaan van vurige gebeden en dagelijkse overdenkingen.
Het onderwerp van het zevenentwintigste caput is de voorbereiding ten tijde van ziekte en sterven, zowel voor wat een ander als voor wat zichzelf betreft. Is het zo dat de
satan toch de overhand verkrijgt, dan moet men zich niet aan hem overgeven, maar tot
Christus uitgaan, Die machtig en gewillig is te hulp te komen en te verlossen.
In caput achtentwintig wordt de eerste bewijsreden ervan gegeven dat de uitverkorene
na zijn roeping en wedergeboorte ook zonder bijzondere openbaring kan zijn verzekerd van zijn verkiezing en zaligheid. Deze bewijsreden is gelegen in het getuigenis
van zijn eigen geest: Romeinen 8:16. Dit getuigenis vindt plaats op de wijze van een
sluitrede.
Hoofdstuk negenentwintig beschrijft als tweede bewijsreden het getuigenis van en de
verzegeling door de Heilige Geest.
De derde bewijsreden, aldus het dertigste hoofdstuk, vormen de vruchten van de
wedergeboorte, namelijk de goede werken.
Hoofdstuk eenendertig zet in met de tegenwerpingen dat ook de hypocrieten op
grond van de genoemde kenmerken zijn verzekerd van hun zaligheid en dat die kenmerken geen afdoende zekerheid bieden omdat men in de toekomst tot definitieve
afval kan komen. De eerste tegenwerping beantwoordend stelt de schrijver dat de
hypocrieten de schijn voor het wezen aanzien. Het ware geloof komt openbaar in haar
wezen en in haar werkingen. Het wezen van het ware geloof bestaat niet alleen in een
kennis van het Woord, maar ook in de persoonlijke toeëigening daarvan. Deze laatste
wordt bij de hypocrieten gemist.
Aan de hand van het begin van Romeinen 5 worden in caput tweeëndertig de vruchten
van het ware geloof besproken.
In het drieëndertigste hoofdstuk wordt duidelijk gemaakt dat de werkingen van de
Geest in de verworpenen en in de verkorenen verschillen. In beide groepen werkt Hij
natuurlijk en bovennatuurlijk, maar dit laatste dan beperkt tot verlichting. De weder-
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geboorte is alleen aan de verkorenen voorbehouden. Het gevolg hiervan is de aanneming tot kinderen.
Nu volgen in caput vierendertig de kenmerken van de Geest der aanneming en in
caput vijfendertig de uiterlijke vruchten van de wedergeboorte. Tussen de goede werken van de ware gelovigen en van de hypocrieten bestaat een onderscheid betreffende
de inhoud, de wijze waarop en het doel waartoe ze worden gedaan.
In het laatste hoofdstuk worden de argumenten voor de leer van de volharding der
heiligen uiteengezet.
60.3. Verwerking
Zoals de titel reeds te kennen geeft, is dit geschrift van pastorale aard. De bedoeling
van de auteur met dit werk is gelovigen die in hun geloof worden aangevochten en in
hun gemoed zijn verontrust, te troosten en kleingelovigen te sterken.
Het innerlijk geloofsleven, dat door de Heilige Geest tot stand wordt gebracht en
wordt versterkt en dat voortdurend door de satan wordt bedreigd en aangevochten, is
het voorwerp van behandeling. De aandacht is geconcentreerd op wat zich in de ziel
van de gelovige afspeelt en op wat hij gevoelt en in zijn consciëntie beleeft en ervaart,
zonder dat de band met de aardse en stoffelijke werkelijkheid wordt losgelaten. Dit
heeft uitvoerige beschrijvingen van de processen van het geestelijk leven tot gevolg,
die getuigenis afleggen van een diepgaande psychologische kennis en analyse van de
auteur. Hij heeft een open oog voor de pluriformiteit van de Geesteswerkingen 1 en
van de hieruit voortvloeiende gevarieerdheid van beleving2, die echter ook met de
persoonlijke psychische structuur kan samenhangen 3 , terwijl hij in sterke mate rekening houdt met de verschillende standen van het geloof en de daarmee verbonden
belevingsverschillen 4 . De analyserende beschrijving culmineert in een bekeringsschema, met als de twee hoofdfacetten: 1. splitsing in wet en evangelie; 2. toeëigening van
de kennis van beide. Tegen het gevaar dat men zo'n schema als een dwingend systeem
zou beschouwen, waarschuwt Yarrow zelf uitdrukkelijk 5 .
Theologisch wordt dit werk beheerst door de verkiezing en de verwerping van eeuwigheid. Alles staat onder deze stolp. De auteur gaat dan ook steeds uit van twee klassen
mensen: uitverkorenen en verworpenen. De eersten zijn in vergelijking met de laatsten klein in aantal 6 .
Yarrows gerichtheid op de mens leidt ertoe dat een bepaald aspect van het predestinatiedenken een zaak van de eerste orde gaat worden: de zekerheid van de verkiezing.
In een soort aanhangsel aan het eigenlijke werk stelt hij dit onderwerp dan ook uitvoerig en stichtelijk gericht aan de orde 7 . Nadrukkelijk wordt gesteld dat de uitverkorenen na hun roeping en wedergeboorte kunnen zijn verzekerd van hun verkiezing en
zaligheid. Op drieërlei wijze wordt deze zekerheid bewerkstelligd: 1. door het getui1. 53.
2. 45-46.
3. 9.
4. 13-14,44-45.
5. 53.
6. 243-244.
7. 256-322.
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genis van de geest der uitverkorenen, dat tot stand komt via de sluitrede van het geloof; 2. door het getuigenis van de Geest Gods; 3. door de aanwezigheid van goede
werken. Onmisbaar middel voor de verzekering is het zelfonderzoek. De kenmerken
van en de verschillen tussen het echte en het onechte nemen dan ook een grote plaats
in.
Uit de aard der zaak zijn dogmatische beschouwingen afwezig. Het enige gedeelte dat
een enigszins leerstelling karakter heeft, is het laatste hoofdstuk, waarin de volharding
der heiligen wordt behandeld. Wel worden het gehele werk door bestrijdingen van de
leer der Rooms-katholieke Kerk aangetroffen1.
Yarrows geschrift wordt gekenmerkt door eenvoud. Vertoon van geleerdheid is ver te
zoeken. Citaten komen nauwelijks voor. In ruime mate zijn vergelijkingen en beeldspraak voorhanden. De stijl is nu eens levendig, persoonlijk gericht, vol tegenwerpingen, en dan weer dor thetisch. Zeer in het nadeel werken de onoverzichtelijke, ingewikkelde opbouwvan het geheel en de langdradigheid van het betoog. Bovendien zijn
er doublures die de aandacht van de lezer doen verslappen.
Yarrows geschrift behoort tot categorie A.

1.

165-167, 242-244, 282-283, 306-307.
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V. VERTALERS

1. EVERARD BOOT
1.1. Levensloop
De vertaler die alfabetisch als eerste ter sprake komt, is een opmerkelijke figuur te
midden van zijn medevertalers. Hij behoorde namelijk onmiskenbaar tot de remonstrantsgezinden. Zijn theologische positie is in het licht van zijn geboorteplaats niet
verwonderlijk. Everard Boot aanschouwde immers als zoon van Cornelis Boot en
Sophia van Wijck in december 1577 het levenslicht te Utrecht, een stad die later een
bolwerk van de remonstranten zou zijn. In zijn jeugd heeft hij jaren onder de prediking van zijn stadgenoot en latere voorman van de remonstranten, J. Wtenbogaert 1 ,
gezeten.
Boot studeerde achtereenvolgens te Franeker en te Leiden. In de eerstgenoemde stad
werd hij op 15-4-1594 als student in de letteren ingeschreven 2 . Hier verdedigde hij
viermaal stellingen 3 : in 1596 over de filosofie onder L. Adama alsmede eenmaal in
1597 en twee keer in 1598 over de theologie onder S. Lubbertus 4 .
In Leiden werd Boot tweemaal als theologisch student ingeschreven: 8-7-1598 en
3-5-16005. Hier verdedigde hij onder F. Gomarus 6 en F. Junius 7 vijfmaal theologische
stellingen: tweemaal zowel in 1599 als in 1600 en één keer in 1601 8 . In deze tijd bezocht hij ook buitenlandse universiteiten. Inscripties in zijn album amicorum 9 geven
aan dat hij in ieder geval Genève, Lausanne en Bazel heeft aangedaan 10 . Boots inscriptie in het album amicorum van P. Hondius 11 stamt eveneens uit zijn Leidse tijd 12 .
Boots vaderstad bekostigde zijn studie. De toelage bedroeg de somma van 250 gulden
per jaar. Op 26-7-1602 besloot de raad van Utrecht Boots toelage met een jaar te
verlengen, maar beval hij hem tevens op de donderdagavond daaropvolgend in de
Domkerk een predikatie te houden. Blijkbaar viel deze preek goed in de smaak, want
op 23 augustus werd de resolutie van 26 juli veranderd in aanneming tot predikant met
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Z.v.h.: Rogge[I].
ASAF,20.
Postma, XV-XVI, XX, 6-7,11-13.
Z.v.h.: C. van der Woude.
ASAL,52.
Z.v.h.: Van Itterzon[I].
Z.v.h.:Cuno.
BGLU, 1,468*; Postma, XVI, XX.
UBU, hs. 1686. De inscriptie van Gomarus is hieruit verdwenen en wordt thans in de KB bewaard: hs. 121
E4.
10. Vgl. voor Genève: De Vries de Heekelingen, 415.
11. Z.v.h.: Meertens[III], 341-354.
12. Meerkamp van Embden, 55; Burgersdijk, 75-77.
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een aanvangssalaris van 400 gulden per jaar. Het daaropvolgend kerkelijk examen
vond in november plaats 1 .
Van 8-10 juli 1606 was Boot aanwezig op de provinciale synode, waar hij tot scriba
werd gekozen 2 . Nog tekenender voor de belangrijke positie die hij zich in die jaren
reeds op jeugdige leeftijd en met een nog maar korte kerkelijke loopbaan had weten
te verwerven in het remonstrantse kamp, is dat hij een van de twee predikanten was
die in 1607 door de provincie Utrecht werden afgevaardigd naar de conferentie die
ter voorbereiding op een te houden nationale synode van 26 mei tot en met 1 juni in
Den Haag werd gehouden 3 .
Op deze preparatoire vergadering vormde Boot met J. Arminius 4 , Wtenbogaert en de
andere Utrechtse gedeputeerde, H. Joannis, één blok tegenover de anderen, twaalf in
getal, die contraremonstrantsgezind waren. Deze meerderheid wilde de clausule van
de herziening van Confessie en Catechismus geschrapt zien. Het genoemde viertal
verzette zich hiertegen en gaf de wens te kennen dat men bij het onderzoek van de
leerbezwaren niet aan deze belijdenisgeschriften zou zijn gebonden 5 . Deze vier personen zagen verlangend uit naar een confessie
die niet en vervaete dan enkle gronden noodigh ter saeligheit, in de algemeene Concilien gedecideert, met
duidelijke schriftuurlijke woorden en manieren van spreeken uitgedrukt, indien dit geschiedt, soo magh men
wel versekert sijn, dat niemant sich lichtelijk tegens soodaenige Confessie opstellen, ofte naer eenige veranderinge, in de selve, trachten sal. 6.

Op 14-9-1607 vroegen en verkregen de Utrechtse predikanten van de raad van die
stad toestemming om een catalogus van de stadsbibliotheek te vervaardigen en te
laten drukken. Zij gingen daarna meteen een inventarisatie van de bibliotheek maken.
In 1608 verscheen de beoogde catalogus. Voor het werk dat Boot daarvoor had verricht, ontving hij 200 pond 7 .
Boot heeft samen met H. Caesarius en J. Speenhoven, toen zij in april 1609 in Den
Haag bij afwezigheid van Wtenbogaert C. Ryckewaert van Oostvoorne hadden horen
preken, ervoor gezorgd dat de laatstgenoemde in Utrecht werd beroepen, wat leidde
tot diens komst 8 .
Politieke, economische en kerkelijke oorzaken deden in januari 1610 het groeiend
verzet van de gewone bevolking tegen de arminiaansgezinde overheid in de stad
Utrecht tot een explosie komen. Slechts met wapengeweld kon dit oproer worden
onderdrukt 9 . Kort na deze gebeurtenissen schreef Boot een brief, gedateerd 9-5-1610,
waaruit blijkt dat hij van remonstrantisme werd beschuldigd:
D'oude Consistorianten en ijveraers, een deel der geenen die gemeenlijk altijds curieuser en neerstiger sijn
geweest om andere te censureren, en te willen gedisciplineert hebben, dan haer selve (daer sij 't nochtans
somtijdts al wel verdienen) sijn seer op ons gestoort en gaen een deel te Jutphaes te kerke, daer een Predikant staat [Cornelius Dunganus] die een Precisiaen wil sijn, en die een patroon geweest is van de muiterij:
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die ook in mijn predikatie gecensureert heeft, dat ik predikende uit Johannes aen't seventiende Capittel,
verklaert hadde Judas den soone der verderffenisse ter verderffenisse om sijner sonden wille geschikt te sijn:
niet dat hij daerom verlooren is gegaen, of verlooren gaen soude, om dat hij simpelijk tot het verderf was
geschikt (want gelijk Augustinus over den LXVIII Psalm seit, indien Judas sich bekeert hadde, selfs na dat
hij Christus hadt verkocht, door dat selve bloedt, dat hij verkocht hadde, soude hij verlost sijn geworden)
maer daerom om dat hij gesondight hebbende geen recht berou heeft gehadt, in 't korte, geensins bij gebrek
van Godes liefde, noch van Christus bewaering, maer alleen door sijn eigen boosheit. Desen man dan gaen
sij hooren, en eenigen ook gaen te Westbroek. Dan wij meinen dat het wel slijten sal met'er tijdt, om dat het
pretext dat sij hebben niet seer goedt is, dewijl sij op ons niet anders weten te seggen, dan dat wij de muiterij
niet hebben toegestaenA.

In dat zelfde jaar 1610 is Boot op 14 augustus te Utrecht overleden. Hij werd in de
Geertekerk begraven. J. Taurinus 2 hield de lijkpredikatie. Tekenend niet alleen voor
de moeilijke situatie waarin de kerkelijke gemeente Utrecht zich bevond, maar ook
voor Boots dogmatisch standpunt, evenals voor het aanzien dat hij genoot, is dat men
achtereenvolgens Wtenbogaert en S. Episcopius 3 als zijn opvolger wilde hebben, overigens zonder blijvend succes 4 .
Boot was op 1-8-1604 te Utrecht in het huwelijk getreden met Alida Ruysch. Zij was
een dochter van meester Jacob, raad van de graaf van Arenberg, pensionaris van Amsterdam in 1578 en advocaat-fiscaal van het Hof van Holland in 1584. Zes jaar na haar
man overleed Alida te Utrecht op 8-4-1616. Zij werd in dezelfde kerk als haar man
begraven. Uit hun huwelijk zijn drie kinderen bekend: 1. Cornelis 5 , gepromoveerd in
de medicijnen, burgemeester van Utrecht, raadsheer in het Hof van Utrecht, lid van
de Staten van Utrecht alsmede van de Staten-Generaal en vanaf 1640 bibliothecaris
van de Utrechtse stads- en later universiteitsbibliotheek; 2. Abraham, secretaris van
Wijk bij Duurstede; 3. Henrica.
1.2. Geschriften
Boot heeft uitsluitend vertaalwerk op zijn naam staan. Nog in zijn Leidse studententijd vertaalde hij uit het Frans: Verclaringe Van Simon Pallory van Richelieul hier te
voren Prior en de Provinciael der oorden genoemt vanden Heyligen Cmycel volgende de
betooninge die hy ghedaen heeft in de ghereformeerde Kercke van Caenl den 11. Meert/
1601, Leiden 1601. In dit kleine geschriftje geeft de auteur de beweegredenen aan die
hem ertoe hebben gebracht de Rooms-katholieke Kerk vaarwel te zeggen. Op de titelpagina staan slechts de initialen van de vertaler: E.B. Het onderschrift van het lied
waarmee de vertaling eindigt, onthult de identiteit van de vertaler: De baeren strijden
met den Boot. Blijkens Boots album amicorum was dit zijn zinspreuk 6 .
Boots tweede vertaling, 38a, is naar het Latijn en getuigt eveneens van zijn antipapistische gezindheid. Nadat hij heeft geklaagd over de activiteiten van met name de jezuïeten, geeft hij in zijn voorrede, gedateerd 3-3-1604, een tweeledig doel van zijn
vertaling aan. Allereerst en voornamelijk wil hij de gereformeerden sterken in het
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ware geloof en wapenen om de tegenstanders de mond te stoppen. Dit is hard nodig,
Te meer dewyl hier ende daer allerhande vinnighe ende fenijnighe (ia oock oproerige) Boecxkens (van
Costero ende andere zijns gelijcke beschreven) vercocht ende den ghemeenen man (die dickwils gheen groot
onderscheyt makende, in 't net zijn eer zijt weten) inde handt ghesteken worden.

Vervolgens hoopt de vertaler dat rooms-katholieken door het lezen van dit geschrift
tot andere gedachten zullen komen.
Boot vertaalde dit
wtgelesen Boecxken eens gheleerden Engelsmans, onder anderen door begeerte ende aenhouden van den
E. ende godsaligen Walraven van Braemsloot.

Regt concludeert in NNBW ten onrechte uit deze vertaling dat Boot te Utrecht in de
geest der contraremonstranten leeraarde1. Wel toont deze overzetting aan dat Boot in
dogmatisch opzicht geen volbloed remonstrant is geweest. In dit geschrift laat Perkins
zich immers in volstrekt "contraremonstrantse" zin uit over bij voorbeeld de vrije wil
en de volharding der heiligen. Had Boot geheel achter de inhoud van de Remonstrantie gestaan, dan had hij dit werk nooit vertaald, laat staan doen uitgeven.
In 1633 beleefde deze vertaling een tweede druk, uitgekomen te Enkhuizen.
1.3. Betekenis
In de slechts acht jaren dat Boot predikant is geweest, heeft hij zich een vooraanstaande plaats in het remonstrantse kamp weten te verwerven. Vooral in de provincie
Utrecht bezette hij een plaats op de eerste rij. Hij was een ontwikkeld2, begaafd en
bekwaam theoloog, die, ware het niet dat de dood hem reeds op 32-jarige leeftijd
wegrukte, veel van zich had doen spreken. Zijn correspondentie wijst uit dat hij in
contact stond met verscheidene vooraanstaande theologen, zowel van remonstrantse
als van contraremonstrantse zijde3.
Boot was remonstrant in zijn opvatting over de verhouding Kerk - Staat en wilde niets
weten van een normerende functie van de belijdenisgeschriften. Bovendien was hij
gekant tegen de wijze waarop de predestinatie door de contraremonstranten werd
gehanteerd, met name ter zake van de verwerping. Toch geeft zijn vertaling van het
geschrift van Perkins aanleiding om te stellen dat hij niet in alle opzichten een uitgesproken remonstrant was.
Boots geschriften doen hem kennen als een man die als grootste gevaar de contrareformerende activiteiten van inzonderheid de jezuïeten in de Nederlanden zag. Dit
verklaart de combinatie van Boot als remonstrant en Perkins als uitgesproken "contraremonstrant". Bovendien zou Boot zich wel eens aangetrokken gevoeld kunnen
hebben tot de piëtistische elementen in Perkins' werk.
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2. GILLIS VAN BREEN
2.1. Levensloop
Gillis van Breen, ook wel Aegidius de Breen, werd op 31-3-1585 te Dordrecht gedoopt
als zoon van zijn gelijknamige, uit Antwerpen afkomstige vader, die schoolmeester
van beroep was. Wegens zijn financiële positie vertrok de laatstgenoemde in 1588 naar
Amsterdam 1 . In 1592 bevond hij zich in Harderwijk als Engels schoolmeester 2 . Dit
laatste zou er wel eens op kunnen duiden dat hij in de tijd vóór 1585 als religieus
vluchteling in Engeland heeft verkeerd. In mei 1603 verliet hij Harderwijk en werd hij
schoolmeester te Hasselt 3 . Door zijn bemiddeling werd zijn zoon Gillis daar in 1604
predikant, waarbij de laatstgenoemde zich voor ten minste één jaar aan deze plaats
verbond.
Langer dan eenjaar duurde Gillis' predikantschap in Hasselt ook niet, want in 1605
werd hij te'Jisp bevestigd. In 16204 kwam hij in Beverwijk, waar hij in 1655 wegens zijn
leeftijd assistentie vroeg, die hij verkreeg in de persoon van zijn zoon Simon. Rondom
dit beroep zijn jarenlang moeilijkheden geweest. Eerst in 1658 kreeg Simon officieel
een traktement, waarvan hij echter niet lang heeft mogen profiteren. Op 22 juli 1661
werd hij, ernstig ziek zijnde, per schuit naar zijn zwager, de Haagse arts J.F. Helvetius, vervoerd. Drie dagen later overleed hij in Den Haag. Zijn vader overleefde hem
nog ruim een jaar. Op 18 oktober 1662 stierf Gillis te Beverwijk en op 22 oktober werd
hij daar begraven 5 .
Gillis was bevriend met zijn collega E. Manglerius.
2.2. Geschriften
Afgezien van een kleine catechismus heeft Van Breen niets oorspronkelijks geschreven. Wel heeft hij vele werken in het Nederlands overgezet.
Van Breen begon in 1614. In dit jaar verscheen door hem uit het Latijn vertaald: 54-V.
Nummer 54 is een bundel vertalingen van acht werken van Perkins, waarvan er zes
door Meusevoet zijn overgezet. Blijkens de opdracht zou de bundel alleen uit de zes
door Meusevoet vertaalde geschriften bestaan. In werkelijkheid zijn er twee werkjes
aan toegevoegd, waarschijnlijk door de uitgever: 54-IV&n 54-V. De titelpagina van
54-IV geeft te kennen dat dit geschrift in combinatie met 54-V is uitgegeven. Het
eerste werd vertaald door Manglerius, het tweede door Van Breen. In het licht van de
gegevens dat beiden buurcollega's waren en dat 54-IV Manglerius' laatste werk en
54-KVan Breens eersteling was, ligt het voor de hand aan te nemen dat Van Breen
door Manglerius' overlijden op het vertaalpad is gebracht. Van 54-V verscheen in
1615 een tweede druk: 55-VIL
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Bovenstaande suggestie betreffende de relatie Manglerius - Van Breen vindt bevestiging in een tweede vertaling uit 1614 van de hand van laatstgenoemde, naar het Frans:
Het tweede deel vande Boersche t'samen-spreeckinghen, dat I.D.M. als auteur vermeldt.
Rimbault schrijft dit werk toe aan P. du Moulin 1 . Het geschrift is bedoeld om hen die
van de prediking zijn verstoken, te onderrichten. Van Breen geeft in zijn opdracht aan
de ambtsdragers en de gemeente van Jisp als de eerste reden van zijn vertaling op:
om dies-wille dat het eerste deel van dese t'samen- sprekinghen, aireede in't Neerduytsch overgheset was,
door mijnen seer weerden Nabuer ende me-Broeder Eustathium Manglerium, in syn leven ghetrouwen
Dienaer der Ghemeynte Iesu Christi tot Wormer.

Van Breens volgende vertaling, uit 1627 en naar het Engels, betrof weer een puriteins
geschrift: A. Willet, Thesaurus Ecclesiae: Dat is/ Den schat der Kercke, bestaende int
seer heylighe ghebedt Christi, voorgestelt int 17. cap. des Euangeliums Johannis [...]
Mitsgaders Meditatien op den 122. Psalm2. In de dedicatie aan de magistraat van Haarlem, gedateerd 1-5-1627, merkt hij aangaande de inhoud op:
beyde seer corte, gheleerde ende ghenaden-rijcke uytleggingen van die twee seer uytnemende deelen der H.
Schriftuere. want die zelve door-lesende, bevandtse vol heylsame leeringhen, christelijcke vermaninghen
ende lieffelijcke vertroostinghen, met een wonderlycke cortheydt ende gratie.

Hij draagt dit werk op aan de Haarlemse magistraat:
in regaerdt van uwe E.E. affectie tot de Waerheydt Godts, ende tot die ghene die daer in arbeyden, als
mede in teycken van erkentenisse ende danckbaerheydt van weghen de particuliere gunste my onlanghe
betoont.

Met het laatste zal hij waarschijnlijk een door Haarlem op hem uitgebracht beroep
bedoelen.
De twee werken van Willet zijn stichtelijk van aard.
Ook Van Breens vierde translaat betrof een puriteins geschrift. De titel ervan is onbekend omdat er geen exemplaar bewaard is gebleven. Het jaar van uitgave was 1628.
Het ging om het tweede deel van: E. Pagit, De Historie, ende Leere des Bybels, door
Van Breen uit het Engels vertaald en in 1640 verschenen.
In de opdracht aan de magistraat van Beverwijk, gedateerd 21-4-1640, zet de vertaler
in het genoemde geschrift de grote waarde van het Bijbellezen uiteen. Ter aansporing
hiertoe heeft hij dit werk vertaald.
Voorts vermeldt Van Breen dat hij jaren geleden alleen het tweede deel van dit werk
heeft overgezet. Het eerste deel was hem toen onbekend. Het vertaalde tweede deel
is in 1628 uitgekomen, zonder vermelding van de auteur. Na 1628 heeft een geleerd en
ijverig man Van Breen het eerste deel, waarin de schrijver wordt genoemd, toegezonden met de bedoeling dat hij ook dit zou overzetten.
Nu geeft hij een vertaling van beide delen samen.Hij heeft het tweede deel gecorrigeerd met behulp van een verbeterde Engelse editie die achter een Engelse Bijbel was
gevoegd.
Het gehele werk bestaat uit korte vragen en antwoorden. Het eerste deel behandelt
de historie van de Bijbel, het tweede deel de leer van het Oude en Nieuwe Testament.
Blijkens de voorrede van de auteur is het een vrucht van gezinscatechese.

1. 4448,244 nr.26.
2. FATY, 1857,1859.
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Het succes van de editie van 1640 is groot te noemen. Er verschenen niet minder dan
drie herdrukken 1 .
Pathmos van Cowper was Van Breens vijfde overzetting. Weer ging het om een uit het
Engels vertaald piëtistisch geschrift. Op de titelpagina van deze overzetting staat als
jaar van uitgave 1630. De opdracht van de vertaler aan de Staten en de rekenkamer
van Holland is echter 24-7-1631 gedateerd. Pathmos bevat Cowpers verklaring van
Openbaring 4-16, diens bevestigingspreek van de aartsbisschop van St. Andrews, gehouden op 6-8-1615: Phosphoros, alsmede Cowpers autobiografie.
In zijn dedicatie verwijst Van Breen naar Cowpers verklaring van Openbaring 4-7,
vertaald door J. Lamotius, over wie hij dan opmerkt:
de welcke oock de reste soude overgeset hebben (doch door mijn toedoen, want hy en wiste niet dat Cowper
meer dan op die vier Cap. geschreven hadde) ten waere dat den doodt hem desghelijcks waere voorghekomen.

Op het dringend verzoek van diverse predikanten heeft Van Breen de rest vertaald.
Over de reeds verschenen Nederlandse translaten van Cowpers geschriften merkt hij
op dat ze
met seer groot vermaeck ende stichtinghe van alle vrome ende verstandighe luyden ghelesen worden.

Nog drie keer kwam Pathmos uit als onderdeel van Cowpers Opera omnia2.
Volgens Schoneveld - in navolging van FATY - zou Van Breen ook de vertaler zijn
geweest van: D. Dyke, Twee Evanghelische Historiën, 1631 3 . Als dit juist was, zou deze
vertaling overeen moeten komen met het eerste gedeelte van de hier volgende vertaling. Dit is echter niet het geval. Bovendien is de plaats van uitgave, Rotterdam, uiterst
onwaarschijnlijk voor Van Breen.
Wie dit geschrift als vertaler dan wel op zijn naam heeft staan, is een probleem dat nog
moet worden opgelost.
Van Breens zesde translaat was: D. Dyke, Ses Euangelische Historiën , 1633. Alweer
betrof het een Engels piëtistisch werk. In de dedicatie aan de magistraat van Hasselt,
gedateerd 4-2-1633, schrijft Van Breen dat hij dit geschrift heeft vertaald
merkende dat de andere Tractaeten by desen Autheur ghemaeckt, ende in 't Nederduytsche overgeset met
seer groote lust ende stichtinge van veelen werden ghelesen.

De bedoelde translaten waren vervaardigd door Lamotius, die ondertussen in 1627
het tijdelijke met het eeuwige had verwisseld. Mede gelet op Van Breens overzetting
van Pathmos van de hand van Cowper, geeft het bovenstaande citaat grond voor het
vermoeden dat Van Breen in het voetspoor van Lamotius wilde treden.
Het is duidelijk dat Van Breen van Twee Evanghelische Historiën uit 1631 geen weet
had.
Hij draagt Ses Euangelische Historiën op aan de Hasseltse magistraat omdat deze
samen met de kerkeraad
my niet alleene behulpich gheweest zijn om my te vorderen tot den Kercken-dienst, maer my oock die eere
hebben aenghedaen van my ten alder-eersten (niet tegenstaende mijne jonckheyt) in uwe E.A. Stadt ende
Ghemeynte te beroepen.
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Het geschrift zelf geeft een stichtelijke verklaring van Johannes 2-4. Twee keer kwam
er een herdruk uit 1 .
In 1637 verscheen Van Breens zevende vertaling, en wel naar het Frans: I. Gentillet,
Discours van State/ Over de middelen van een Coninckrijck, Graefschap, Vorstendom,
als oock alle Republijcken, Steden en Landen wel te regeeren, ende in goeden vrede te
onderhouden. De aard van dit geschrift wijkt verrassend af van zijn vorige translaten.
Het is een antimachiavellisch, theoretisch-politiek traktaat.
Een andere vertaling hoort waarschijnlijk eerder in dit overzicht thuis. Aangezien de
oudst bekende uitgave, de vierde druk, van 1639 dateert, wordt dit geschrift hier op
deze plaats behandeld. Het betreft: C. Drelincourt, Gebeden Ende Meditatien Om sich
te bereyden tot het H. Avontmael Behalve het uit het Frans vertaalde werk van Drelincourt komen hierin naar het Engels vertaalde gebeden van S. Hier on en een uit het
Frans vertaalde verhandeling van Du Moulin voor.
Dit geschriftje sloeg bijzonder goed aan. In 1651 verscheen de zevende druk. Vanaf
deze editie kwam het werkje echter niet meer als een afzonderlijke publikatie, maar
als een onderdeel van een groter geheel uit: Verscheyde Tracktaten Nodigh tot het H.
Avontmael, Amsterdam 1651. Dit werk bestaat uit drie onderdelen: a. de vertaling van
Drelincourts gebeden en meditaties; b. De Oeffeningen van 't Heylige Avontmael, door
Y.R. en W.T.; c. Een Korte somma vande beginselen der Religie, door G. van Breen.
Het tweede onderdeel betreft uittreksels van geschriften van Y.R. en W.T. Het is tot
op heden onduidelijk wie met de eerste twee initialen wordt bedoeld. Het tweede paar
initialen is wel opgelost: Willem Teellinck. Voor het grootste gedeelte bestaat het
tweede onderdeel uit fragmenten van Teellincks Het Geestelijck Cieraet van Christi
Bruylofts-kinderen, Ofte De Practijcke des Heyligen Avondtmaels. Het derde onderdeel
is een kleine catechismus van de hand van G. van Breen zelf. Het geheel kwam uit met
consent van de classis Haarlem.
Gezien het derde onderdeel is het uiterst waarschijnlijk dat Van Breen zelf zijn vertaling van Drelincourts werkje heeft uitgebreid; te meer daar hij, zoals nog zal blijken,
een bijzondere band had met het geschrift van Teellinck waarvan gedeelten in het
tweede onderdeel voorkomen.
Van Verscheyde [ook wel: Drie] Tracktaten heeft een groot aantal heruitgaven het licht
gezien. Een editie uit 1666 noemt zich de veertiende druk, terwijl er nog één uit 1667
bekend is 2 . Bovendien is het eerste onderdeel terug te vinden in het meermalen uitgegeven Schat-kamer van gebeden, overdenckingen, en danckseggingen over Y heyligh
Avontmael, Amsterdam 1657, en in het later bekende Avondmaalsboekje: Het regt
gebruyk Van des Heeren H. Avontmael, dat tientallen drukken kent 3 .
Van Breens vertaling van Drelincourts gebeden en meditaties en zijn catechismus zijn
derhalve respectievelijk tientallen malen en vijftien keer op de boekenmarkt gebracht.
Het onderwerp van het Heilig Avondmaal bleef Van Breen bezighouden. In 1644 verscheen De Practijcke des Heyligen Avondtmaels van W. Teellinck in een door Van
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Breen naar de Statenvertaling verbeterde versie. Van deze nieuwe versie zijn zeven
herdrukken bekend 1 .
In 1645 kwam Salomons Sweerdt, Scheydende De Remonstrantsche van de Rechtsinnighe Leere, van de hand van B. Sibema opnieuw uit. Deze nieuwe editie was door Van
Breen eveneens verbeterd naar de Statenvertaling. Dit werk werd in deze herziene
uitvoering nog zevenmaal uitgegeven 2 .
Van Breens gerichtheid op het Puritanisme en zijn bijzondere aandacht voor het
Heilig Avondmaal, zoals die in de voorafgaande werken naar voren kwamen, treft men
beide aan in de in 1646 verschenen vertaling naar het Engels van twee werkjes van W.
Bradshaw onder de titel: Een Voor-bereydinge Tot het ontfangen van't Sacrament des
Avond-mael onses Heeren Jesu Christi.
De dedicatie richtte Van Breen aan de schouten, burgemeesters, schepenen en secretarissen van Wormer en Jisp, onder wie J. Manglerius, de zoon van zijn medevertaler
E. Manglerius. In deze opdracht maakt hij duidelijk dat hij deze geschriftjes heeft
vertaald
eensdeels tot mijn eyghen oeffeninghe, ende eensdeels tot stichtinge van anderen die deselve souden verwaerdigen te lesen.

De eerste reden van de opdracht is dat hij ongeveer veertien jaar als predikant in Jisp
heeft gestaan. De tweede reden is dat het volk in Wormer en Jisp niet alleen ijverig in
de dienst des Heeren en in de kerkgang is, maar
oock seer gheneghen ende ghewoon, behalven de H. Schriftuere, oock mede andere goede ende stichtelycke
Boecken (uyt de Fonteyne derselver ghenomen) te leesen, omme daer door in kennisse, gheloove ende alle
Christelycke plichten te moghen aenwassen, ende versterckt te worden.

Van Breens voorliefde voor het Heilig Avondmaal werd in 1651 opnieuw zichtbaar,
toen zijn vertaling naar het Frans uitkwam: A. Rivet 3 , Voor-bereydende Onder-wijsinghe Tot het H Avontmael des Heeren.
In dat zelfde jaar 1651 verscheen door Van Breen uit het Frans overgezet: P. du Moulin, Orakelen Gods Over de eyndinge van de verschillen der Religie/ welcke zijn tusschen
de Gereformeerde Kerckel ende de Roomsche. In dit geschrift wordt het verschil Rome
- Reformatie voornamelijk aan de hand van Bijbelteksten uiteengezet.
In 1655 zag het licht: H. Smith, Een Tractaet Van het H. Avontmael des Heeren. Dit
werkje bevat twee door Van Breen uit het Engels vertaalde preken van puriteinse
aard.
Voorts verscheen in 1655 Een Heylsame Remedie voor de Peste , bestaande uit drie
traktaten, waarvan het laatste door Van Breen uit het Frans was vertaald: F. de Combles, Een vertroosting voor die de pest hebben! oft wiens vrienden daer aen gestorven zijn.
Daar het hier een tweede druk betreft, zal dit geschrift waarschijnlijk eerder in dit
overzicht een plaats toekomen.
Het jaar daarop, 1656, kwam als vertaling van G. van Breen naar het Engels uit: A.

1.
2.
3.

SGT,T 159-168.
SGT, S 282-289.
Z.v.h.: Honders.
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Willet, Send-brieflude, Kortelijck verklaart/ ende tegens de voornaamste dwalingen ende
verdorven zeden des Pausdoms toegeeygent, Mitsgaders Kentekenen van de ware enyalsche Religie, Dit werk werd in hetzelfde jaar herdrukt 1 .
In 1657/1658 zag Van Breens translaat naar het Frans het licht: P. Gillis, Kerckelijcke
Historie, Vande Gereformeerde Kerckenl vergadert in eenighe Valeyen van Piedmont, en
haere Nagebuerenl eertijds genaamt Waldensen. In zijn dedicatie van 26-9-1657 schrijft
Van Breen dat het belangrijkste van dit geschrift is dat het antwoord geeft op de
rooms-katholieke vraag: "waar was de protestantse kerk vóór Luther"? Hij heeft het
werk op verzoek van goede vrienden en geleerde lieden vertaald. Hij draagt dit op aan
de Staten van Holland en aan hun gecommitteerde raden omdat zij voor de Waldenzen een bijzondere collecte in de gemeenten van hun provincie hebben toegestaan en
hun politieke invloed ten gunste van de Waldenzen hebben aangewend. Er kwam in
1662/1663 een tweede, vermeerderde druk uit.
Uit het Latijn overgezet verscheen in 1658: H. Isselburgius 2 , Ontledinge Des CatechismiDer Christelijcker Religie. Van Breen droeg het op aan de kerkeraden en de schoolmeesters binnen de classis Haarlem. Het betreft hier een eenvoudige bewerking van
de Heidelbergse Catechismus.
In dat zelfde jaar rolde een translaat naar het Frans van de pers: C. Drelincourt, Twee
sermoonen gedaen tot Charentonl D'eene op den vast en Biddag, ghehouden om den
voorspoet der Wapenen des Konings, den 21. Augusti 1636. Over den Psalm 60. vs 13.
ende 14. D'andere op den dach van het houden des H. Avondtmael onses Heeren Iesu
Christi. Over den H. Euangelist Joanneml Capit. 16. vs 23. ende 24. Bij vernieuwing
blijkt hier Van Breens voorliefde voor het Avondmaal.
Van Breens laatste overzetting, eveneens uit het Frans vertaald, werd in 1658 uitgegeven: F. Perreaud, Daemonologia Ofte Verhandelinghe van de Duyvelen ende Toovenaers, [...] Mitsgaders, Den Quel-Duyvel van Mascon, Zijnde een waerachtig Verhaell
van't geenel eenighe Jaeren geleden/ een Duyvel gedaen en gesproken heeft/ in het huys
van de bovengenoemde Fr. Perreaud tot Mascon. Ter betoning van de vriendschap
droeg Van Breen deze vertaling op aan de Haagse arts Helvetius. Van dit laatste
translaat van G. van Breen verschenen drie herdrukken 3 .
2.3. Betekenis
Van Breen is een niet-wetenschappelijk gevormd predikant geweest die, gezien de
ruim 35 jaren die hij als predikant in Beverwijk werkzaam was, daar een man van
invloed moet zijn geweest.
Zijn betekenis ligt echter vrijwel geheel in zijn vertaalwerk. Waarschijnlijk heeft het
heengaan van zijn collega Manglerius hem ertoe gebracht in diens vertalersvoetspoor
te treden. Van zijn hand verschenen achttien vertalingen, negen naar het Frans, zeven
naar het Engels en twee naar het Latijn. Bovendien bewerkte hij twee geschriften van
andere auteurs, in die zin dat hij ze aanpaste aan de Statenvertaling.
1.
2.
3.

FATY, 1856; Goes 1656.
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Vanuit Van Breens werken is er iets over zijn persoon te zeggen. Zijn bewerking van
Sibema's geschrift doet hem als een overtuigd contraremonstrant kennen, al heeft hij
in de twistjaren zelf geen strijdbare rol vervuld. Dit laatste wijst op een irenische kant
van zijn persoonlijkheid.
Dertien van de in het totaal twintig geschriften van G. van Breen hebben een min of
meer piëtistische aard. Dit zal als veelzeggend voor zijn geestelijke ligging mogen
worden beschouwd. In dit kader had hij een bijzondere aandacht voor het Heilig
Avondmaal en de voorbereiding hierop.
Bij Van Breen zijn enige ontwikkelingen aantoonbaar. De eerste helft van zijn vertaalperiode werd - op een enkel geschrift na - gevuld met puriteinse werken. In de tweede
helft traden aanzienlijke wijzigingen op. Allereerst richtte Van Breen zich veelvuldig
op Franse werken. In de tweede plaats verliet hij het spoor van het Piëtisme nogal eens
door ook andersoortige geschriften te vertalen, zoals een theoretisch-politiek traktaat
in antimachiavellische zin, anti-rooms-katholieke geschriften, een geschiedenis van de
Waldenzen, een catechetisch geschrift en een werkje over de duivel en toverij.
Van Breens vertalingen zijn niet zonder succes geweest. Pagits, Cowpers en Perreauds
werk werd elk viermaal gedrukt; Dyke's geschrift driemaal; Perkins', De Combles',
Willets en Gillis' werk elk tweemaal.
De grootste betekenis van G. van Breen lag in zijn gerichtheid op het Heilig Avondmaal. Niet minder dan zeven van zijn geschriften handelen hierover. Met zijn vertaling
van Drelincourts boekje gaf hij het startsein voor de verschijning van een bijna eindeloze rij Avondmaalsboekjes, die tot in de negentiende eeuw doorliep. Voorts heeft hij
door middel van twee translaten zijn bijdrage geleverd aan de bevordering van de
(gezins)catechese.

3. HENRY HEXHAM
3.1. Levensloop
De nu te behandelen vertaler was een in vele opzichten opmerkelijke figuur. Niet in
het minst omdat hij een buitenlander was. Henry Hexham aanschouwde waarschijnlijk
in de tachtiger jaren van de zestiende eeuw in het Holland-district van Lincolnshire in
Engeland het levenslicht1.
Afkomstig uit een niet-onbelangrijk milieu diende Hexham als page van 1600 tot en
met 1606 Sir F. Vere, een Engelse militair in dienst van de Staten-Generaal. Als zodanig maakte hij het beleg van Oostende mee. Waarschijnlijk had hij zijn positie te danken aan een familielid - oom? - Sir C. Heydon, die lange tijd een wapenbroeder van
Vere was. In de jaren daarna maakte hij carrière in het leger. De hoogste rang die hij
bereikte, was die van kapitein. Hij was toen kwartiermeester van het regiment van Sir
H. Vere, die in 1633 werd opgevolgd door kolonel G. Goring.
De Bestandsjaren bracht Hexham in Dordrecht door, waar hij bevriend raakte met

1.

Z.v. dit en het volgende: Markham, 318,447-450; Scheurweghs, 133-134; Osselton, 35-42.
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J. Polyander 1 , onder wiens prediking hij menigmaal verkeerde. In 1632 vestigde hij
zich - weer - te Delft. Ook hier onderhield hij nauwe relaties met niet-Engelse predikanten, in het bijzonder met zijn neef D. Spranckhuysen. Met aanvankelijk weinig
succes trachtte hij deze betrekkingen te gebruiken om de in 1636 nieuw gestichte Engelse gemeente van Delft te vrijwaren van non-conformistische en independentistische invloeden. In 1636 werkte hij met dit doel direct samen met de Engelse ambassadeur, Sir W. Boswell 2 . Pas in 1645 werd er onder de predikant A. Petrie een kerkeraad
gekozen, waarvan Hexham eerst - in 1645 - als diaken en scriba en later - in 1648 - als
ouderling deel uitmaakte 3 .
Het is bekend dat Hexham in 1649 een jaarlijkse uitkering ontving van 25 Engelse
ponden 4 .
Hexham was getrouwd en had verschillende dochters, van wie Margarita trouwde met
de Engelse edelman A. Courtman, die in de compagnie van kolonel Vere diende.
In het eerste halfjaar van 1658 is Hexham gestorven.
Wellicht behoorde J. Quarles 5 tot zijn vriendenkring 6 .
3.2. Geschriften
De eerste twee geschriften van Hexham vormen het tastbare resultaat van zijn vriendschap met de Dordtse predikant Polyander. Hij vertaalde twee anti-roojns-katholieke
geschriften van Polyander uit het Frans in het Engels. In 1610 verscheen te Londen: J.
Polyander, The refutation of an epistle written by a certain doctor of the Augustins order
within the citie ofLeige. Eenjaar later verscheen te Dordrecht: J. Polyander, A disputation against the adoration of the reliques of saints departecf.
In 1611 zag Hexhams vertaling 58a het licht, gevolgd door twee herdrukken. De opdracht, die door Hexham op 7-9-1611 te Dordrecht op papier is gezet, is gericht aan
E. Conway, de Engelse gouverneur van Den Briel. Hexham geeft hierin te kennen dat
hij tijdens het Bestand zich heeft benaarstigd de ledigheid te vlieden door de oorlog
tegen de antichrist voort te zetten door middel van vertaalwerk, zowel uit het Frans in
het Engels als uit het Engels in het Nederlands. Hij typeert dit geschrift als
een godsalich, vermaert, Heflicke, ende gansch troostelick tractaetken.

De vele gunsten van Conway ontvangen bewegen hem tot de dedicatie. Hij is verzekerd van diens
Goddelicke gheneghentheyt om alle goede saken te bevoorderen.

Het is Polyanders biograaf ontgaan dat er nog een derde schriftelijke vrucht van Hexhams vriendschap met Polyander bestaat. In 1612 kwam te Dordrecht een tweedelige

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Z.v.h.: Lamping.
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editie van het martelaarsboek van A. van Haemstede 1 uit, door Hexham vermeerderd
met enige uittreksels van de martelaarsboeken van J. Crespin en J. Foxe 2 .
Het tweede deel, waarin de zojuist vermelde aanvullingen hun plaats kregen, droeg
Hexham op aan zijn gunstighen vriendt Polyander
tot een teecken van danckbaerheyt ende bekentenisse vande ghenade ende weldaden Gods, die ie menichmael tot mynen on-wt-sprekelicke troost door uwe vercondinghe des H. Euangeliums binnen der Stadt Dordrecht ghesmaect ende ghespeurt hebbe.

Er zijn zo'n twintig uitgaven van het martelaarsboek bekend waarin Hexhams bijdragen voorkomen 3 .
In 1623 kwam te Londen van Hexham uit: A Tongve-combat, lately happening betvveene
tvvo English Souldiers in the Tilt-boat of Gravesend, the one going to serve the King of
Spaine, the other to serve the States Generall of the Vnited Provinces. WJierein the Canse,
Course, and Continuance ofthose Warres, is debeted, and declared*.
In 1630 verscheen te Delft van de hand van Hexham: A historicall relation of the famous siege ofBuss^, in hetzelfde jaar aldaar gevolgd door Hexhams eigen vertaling:
Een cort Historisch Relaes, Ofte: Eenvoudich verhael van de belegheringe ende veroveringhe der vermaerde Stadt s' Hertoghen-Bosch, Mitsgaders, De verrasschinghe ende inneminghe van de goede Stadt Wesefi.
De dedicatie richtte Hexham aan
de Court-Meester/ Predicant/Thresoriers/Assistenten/ ende de Generaliteyt van de Achtbare Compagnye
der Engelsche Coopluyden Adventuriers/ residerende binnen Delph.

Hierin verklaart hij dat het geschrift eerst in het Engels is uitgekomen, doch dat de
tekst van deze uitgave niet zo correct is als hij had gewild.
Van Hexhams hand verscheen in 1632 te Delft het Nederlandse translaat naar het
Engels van een puriteins werk: E. Culverwell, Een Tractaet Des Gheloofs, Waerin word
verklaert hoe men door 't Geloove kan leven, ende in alle benautheden troost vinden: den
swacken Christenen bysonderlick toe-ge-eygent1.
Hexham herinnert de magistraat van Delft in zijn dedicatie van 10 mei eraan
dat ick voor dertien jaeren in uwe stadt hebbe ghewoont, ten dienste vande Hoogh-Mog. H. Staten Generael,
ende van syn Excell. de wapenen aengenomen hebbende, onder de Compagnie vanden Heere Francois Veer,
sedert welcke tijd, ick mijn leven inden Oorlogh deser Landen door-gebracht hebbe, menigerley perijckelen
(God sy loff) ontkomende. Nu ben ick in mijnen ouderdom wederom gekomen in uwe Stad onder uwe
regieringe te leven, als 't Leger niet te Velde en is.

Volgens hem staat de auteur met dit geschrift een pastoraal doel voor ogen:
om de swacke Christenen ende geloovige te hulpe te komen, ende om haer te leeren ende te onderwijsen,
hoe sy door 't gheloove meugen troostelick leven, ende op de onfeyibare beloften Gods steunen, in allerley
kruys, benautheyd ende verdruckinghe.

De inhoud van dit boek is door en door piëtistisch.

1.
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In 1633 kwam van Hexham te Delft uit: A Iovrnall, Of the taking in of Venlo, Roermont,
Strale, the memorable Seige ofMastrichfl. In hetzelfde jaar verscheen te Den Haag van
de hand van J. van Langenhoven de Nederlandse vertaling: Korte Beschrijvinge Ofte
Iovrnael Van de Op-treckinge des Door-luchtigen Prince van Orangien, Den 29Mey 1632
van Nieu-megen, naer de Mase, De In-neminge der Steden van Venlo, Rovrmvnde, ende
Stralen; ende de seer gedenck-vveerdige Belegeringe ende Veroveringe van de oude ende
vermaerde Stadt Maestricht2.
Eveneens te Delft verscheen in 1635 Hexhams translaat naar het Engels van de beschrijvingvan een Engelsman die 152 jaar zou zijn geworden: (J. Taylor), Beschrijvinge
van den Ouden/ Ouden/ heel Ouden Man. Dit pamfletje kwam bij dezelfde uitgever nog
twee keer in 1636 van de pers 3 .
Hexham leverde ook een vertaling op het gebied van de geografie. Te Amsterdam
verscheen respectievelijk in 1636 en 1638 het tweedelige Gerardi Mercatoris et I. Hondii Atlas orA Geographicke description of the Regions, Countries and Kingdomes of the
world, through Europe, Asia, Africa, and America, represented by new & exact Mapst. In
de voorrede aan de lezer schrijft Hexham dat hij dit werk heeft vertaald op verzoek
van de uitgevers H. Hondius 5 en J. Janssonius. Bovendien heeft hij de beschrijvingen
aangevuld met fragmenten uit werken van Engelse auteurs.
In 1637 zag te Londen Hexhams militair standaardwerk het licht: TJte principles of the
art militarie; practised in the Netherlands. Het jaar daarop verscheen het tweede deel
van dit werk te Delft, terwijl het derde deel in 1640 te Den Haag uitkwam. Er volgden
twee heruitgaven van de drie delen: in 1641 in Engeland en in de periode 1642-1643
in de Nederlanden 6 . In 1642 kwam de door Hexham zelf gemaakte Nederlandse overzetting uit: Principij, Ofte De Eerste Gronden Vande Oorloghs-Konste7.
Tevens verscheen van Hexham in 1637 te Delft: A trve and brief e relation ofthefamovs
seige ofBredcfi. Het jaar daarop zag de vermeerderde Nederlandse vertaling te Delft
het licht: Iovrnael ofte Een ware ende kort verhael van 't vermaerde Belegh van de Stadt
Bredd*.
In 1638 kwam te Amsterdam uit: S. Marolois, The art of fortification, or architecture
militaire, door Hexham uit het Frans vertaald 10 .
Kenmerkend voor Hexhams kerkelijke positie was zijn vertaling naar het Engels van
een rede van de aartsbisschop van Canterbury, W. Laud: Een Oratie, Die onlangs ghedaen is in de Ster-Camer, op de Censure Van Johan Bastwick, Henrick Burton, en Wil1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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lem Prin. Aen-gaende eenighe ghepretendeerde Nieuwigheden, in de Kercke van Engelandt, Delft 16381.
In 1639 verscheen te Den Haag Hexhams translaat naar het Engels: J. Hall, Sekere
on-vveder-leggelijcke propositien [...] Aengaende Eeden ende Verbonden2,
STC schrijft aan Hexham toe: A true and historicall relation of the bloody battell of
Nieuport, Delft 1641 3 .
Met zijn laatste twee werken vestigde Hexham zijn naam als schrijver van woordenboeken. In 1647/1648 kwam van zijn hand te Rotterdam uit: A copious English and
Netherduytch dictionarie. Dit werk sloeg aan ook. Zowel in 1660 als in 1675 verscheen
te Rotterdam een herdruk 4 .
Eveneens te Rotterdam rolde in 1648 Hexhams Nederlands-Engels woordenboek van
de pers: Het groot Woorden-B oeck: Gesteltin 't Neder-duytsch, ende in 't Engelsch. Als
oock tot dienst van den Leer-gierigen verrijckt met een korte ende bondige Nederduytsche
Grammatica.
In de Engelse voorrede aan de lezer schrijft Hexham over zijn eerder uitgekomen
Engels-Nederlands woordenboek:
and that for the accommodation of the Nether-dutches, who are desirous to attaine unto the knowledge
and understanding of our English Tongue; much studied by them in these times, both Divines Students and
othersS.

In 1658 verscheen te Rotterdam een titeluitgave. De tweede druk zag in 1672 - met in
1678 een titeluitgave - in dezelfde plaats het licht onder de iets gewijzigde titel: Dictionarium, Ofte Woorden-boeck, Begrijpende den Schat der Nederlandtsche Tale, met de
Engelsche Uytlegginge} Verrijckt met een korte ende bondige Nederduytsche Grammaticcfi.
Tenslotte is uit de literatuur nog een ongepubliceerd geschrift van Hexham bekend.
S. Paine, die als gewoon soldaat in het regiment van Sir H. Vere was begonnen, bracht
het van voorlezer tot legerpredikant. Hexham schreef zijn vertaling van de Nederlandse liturgische formulieren in de Bijbel van zijn wapenbroeder Paine. De laatstgenoemde gebruikte deze formulieren - maar wel gewijzigd - in plaats van het Prayer Book 7 .
3.3. Betekenis
Hexham is de meest veelzijdige persoon uit de rij van vertalers. Als Engelsman besloot
hij om religieuze redenen dienst te nemen bij de Engelse troepen van de Staatse legermacht. Hij bereikte daarin een niet-onbelangrijke post, namelijk die van kwartiermeester met de rang van kapitein. Als militair maakte hij de belangrijkste krijgskundige gebeurtenissen van zijn tijd mee.
1.
2.
3.
4.
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7.

CPKB, 4558; Schoneveld, 213 nr.372.
CPKB, 4656; FATY, 980.
H1657.
STC, H 1648-1651.
Scheurweghs, 145-146.
Vert.: en dat ten gerieve van de Nederlanders, die graag onze Engelse taal leren kennen en verstaan; tegenwoordig wordt deze door hen, zowel theologische studenten als anderen, veel geleerd.
Sprunger[II], 267.

422

V. Vertalers

Hij was niet alleen actief op het oorlogsfront, maar hij maakte zich ook verdienstelijk
als militair verslaggever. Als vrucht hiervan verschenen vier Engelse geschriften,
waarvan er drie in het Nederlands werden vertaald. Hexham bedoelde hiermee in de
eerste plaats zijn landgenoten in de Nederlanden, maar evenzeer in Engeland zelf, te
interesseren voor en te betrekken bij de oorlog, die voor hem voornamelijk een godsdienstoorlog was. In dit zelfde licht moet zijn A Tongve-combat worden gezien. Niet
geheel los van dit doel stonden zijn vertaling van Marolois' geschrift en zijn eigen
militair handboek, dat drie Engelse drukken en een Nederlandse vertaling beleefde.
Met het laatstgenoemde werk bewees hij de theorie van de krijgskunst een grote
dienst.
Hexhams religieuze kijk op de Tachtigjarige Oorlog geeft aan dat de godsdienst de
voornaamste component van zijn persoonlijkheid was. De eerste tijd van het Twaalfjarig Bestand zette hij de strijd tegen de vijand voort met vertalingen. Allereerst vertaalde hij twee polemische geschriften van Polyander in het Engels en vervolgens vermeerderde hij het martelaarsboek van A. van Haerhstede met onder andere vertaalde
gedeelten uit het Engelse martelaarsboek van Foxe.
Naast en na Rome kende Hexham de remonstranten als tegenstanders. Onmiskenbaar
is 58 zijn bijdrage aan de twisten van die tijd. Deze vertaling was een gewaardeerde
bijdrage, want drie jaar later werd ze herdrukt. Hierna heeft Hexham zich niet meer
in dit strijdgewoel gemengd. Voelde hij dat dit hem als buitenlander geen pas gaf?
In 58 komen piëtistische elementen voor. Hexhams vertaling van het volledig piëtistische traktaat van Culverwell bewijst dat dit niet toevallig is. Hexham was een man die
zich vooral door het pastorale aspect van het Puritanisme aangesproken voelde.
Puritanisme betekende bij Hexham in geen geval ecclesiologisch Puritanisme. Hij
bleef de Anglicaanse Staatskerk trouw. Van separatisme wilde hij niets weten. De
Engelse theologische auteurs van wie hij werk vertaalde in het Nederlands, waren dan
ook allen anglicanen. Ja, hij zette zelfs een rede van de anglicaan bij uitstek, Laud,
tegen non-conformisten over. Het zou te ver gaan hieruit te concluderen dat Hexham
een overtuigd anglicaan van het zuiverste soort was. Zijn vriendschappen en contacten weerleggen dit. Waarschijnlijk typeert Sprunger hem raak wanneer die hem beschrijft als a moderate Anglican in religion1, waaraan toegevoegd kan worden: met een
piëtistische inslag.
Op verzoek van enige uitgevers ontwikkelde Hexham ook activiteit op geografisch
gebied. Niet alleen vertaalde hij de atlas van Mercator en Hondius in het Engels, maar
ook vulde hij de hierin voorkomende beschrijvingen aan met gedeelten uit Engelse
werken.
De meeste naam maakte Hexham zich met zijn laatste twee geschriften, een Engels-Nederlands en een Nederlands-Engels woordenboek. Zij vormden de afronding
van zijn vele tientallen jaren durende vertaalarbeid. De in het totaal vijf edities leggen
getuigenis af van de prestatie die hij hiermee op dit gebied leverde.
Hexham heeft een belangrijk aandeel gehad in de uitwisseling tussen de Nederlandse
en de Engelse cultuur. Tevens heeft hij een rol gespeeld bij de verbreiding van Engelse theologische gedachten in de Nederlanden.

1.
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4. JOHANNES LAMOTIUS
4.1. Levensloop
Johannes Lamotius was een zoon van de in de zeventiger jaren van de zestiende eeuw
predikant geworden gelijknamige persoon en werd in Londen geboren1. Wellicht was
hij het kind van vader Johannes dat in 1576 in Londen bij C. de Rijcke2 op school
ging3.
In de periode 1582-1584 was hij leerling op de Latijnse school te Gent. Nadat hij eerst
bij Ghyselbrecht Volckaert in de kost was geweest, deelde hij in 1584 tijdens de belegering van Gent zijn kamer met W. Baudartius4, met wie hij, toen de lessen waren
stopgezet, de blijspelen van Terentius uit het hoofd leerde5. Uit een brief van de Gentse predikant J. Regius aan de Londense zieleherder G. Wingius van 11-7-1583 blijkt
dat Lamotius in Gent op kosten van de Londense gemeente onderwijs ontving en dat
er gezien Lamotius' verstand en oplettendheid veel van hem werd verwacht6.
Het volgende tastbare gegeven in Lamotius' leven is zijn inschrijving aan de universiteit te Heidelberg óp 3-7-15887. Volgens Van Roosbroeck voltooiden al de beursstudenten van de calvinistische scholen van Gent en Antwerpen hun studie in Heidelberg8. Vanuit deze stad schreef Lamotius op 13-7-1588 een brief aan J. Cool9 te Londen, waaruit hun nauwe vriendschap spreekt10. Ruim eenjaar later, op 7-9-1589, deelde hij de zijn studie bekostigende Londense kerkeraad mee dat hij een ziekte van zes
volle weken achter de rug had, tijdens welke hij op het randje van de dood had verkeerd. Hij schreef verder dat zijn geld op was en vroeg hoelang de kerkeraad hem de
tijd wilde geven voor zijn studie. Als dat maar een korte periode was, zou hij afzien
van zijn voornemen zich ook op de talenstudie, in het bijzonder die van het Hebreeuws, toe te leggen en zou hij zich beperken tot de theologie. Op 5-11-1590 meldde
hij de Londense kerkeraad dat hij zijn theses aan dit college had opgedragen uit dankbaarheid voor de bekostiging van zijn studie11. Hij verliet Heidelberg op 1-3-159112.
Op 6-6-1592 liet de classis Dordrecht in de persoon van de Dordtse predikant H. van
de Corput13 aan de Londense kerkeraad in de persoon van diens leraar A. van Regenmortel weten dat zij had vernomen dat de Londense gemeente drie theologische studenten had, die deze bereid was uit te lenen aan andere gemeenten zolang die studenten nog niet te Londen zelf werden beroepen, en dat zij nu om een van deze drie
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verzocht zodat een vacante plaats in de classis kon worden bezet. Dit verzoek werd
ingewilligd en leidde tot de zending van Lamotius.
De laatstgenoemde deelde in een brief van 31-8-1592 aan de Londense kerkeraad
mede dat hij op 8 augustus te Dordrecht was gearriveerd en dat hij op de eerstvolgende classisvergadering, die op 25 augustus was gehouden, Giessen-Nieuwkerk als gemeente toegewezen had gekregen. Uit wat hij verder schreef, kwam naar voren dat hij
aanvankelijk allerminst genegen was geweest zich te schikken naar deze toewijzing en
dat hij serieus had geprobeerd daar onderuit te komen. De gemeente van Giessen-Nieuwkerk moest van de grond af worden opgebouwd. Tevoren was er niet vaak
gepredikt. Het kerkgebouw was geheel verwoest. De pastorie moest ook nog worden
opgetrokken. Gezien het fervente papisme van de plaatselijke schout was hier op korte termijn niet veel kijk op. Het allerergste was echter dat het in Giessen-Nieuwkerk
niet veilig was. Dit dorp lag binnen het bereik van het Spaanse garnizoen van Geertruidenberg, dat in het verleden de omgeving had platgebrand en uitgemoord.
Tegenover de classis had Lamotius een drietal redenen voor zijn bezwaar opgegeven:
1. zijn jeugdige leeftijd en zijn onervarenheid; 2. de onveiligheid en het ontbreken van
een woning maakten het hem onmogelijk om zijn oude moeder bij zich te nemen; 3.
het aanbod van een veel betere gemeente, namelijk IJsselmonde. Over dit laatste onthulde hij dat hij reeds toen hij nog in Londen verbleef, particulier was benaderd en
dat dit, toen hij in Holland was aangekomen, nogmaals was gebeurd door de vrouwe
van Merode en de ouderlingen van de gemeente van IJsselmonde. Onder zware druk
van de classis Dordrecht was hij uiteindelijk echter bezweken en had hij Giessen-Nieuwkerk aangenomen 1 .
De acta van de classis Dordrecht bevestigen het door Lamotius geschrevene en vullen
het enigszins aan. Nadat Lamotius in Dordrecht was aangekomen, namen de gedeputeerden van de classis hem mee naar Giessen-Nieuwkerk en besloten zij op 12 augustus dat hij de twee volgende zondagen daar zou prediken. Op de classis van 25 augustus begeerde Giessen-Nieuwkerk Lamotius, die daar tweemaal had gepreekt, als predikant. Lamotius zelfverklaarde toen dat hij, voordat hij het beroep aannam, overleg
wilde plegen met de Londense gemeente en met zijn moeder. Hij had op 20 augustus
te IJsselmonde gepreekt in de veronderstelling dat deze gemeente in de classis Dordrecht lag. Hij achtte zichzelf te zwak om J. Mylius te Breda te helpen en om daar
eventueel in dienst te komen. Het kwam hem nu niet gelegen een propositie te houden. Hij beloofde zich aan geen plaats te verbinden zonder advies van de classis totdat
deze antwoord uit Londen had. Voorts besloot de classis wel dat Lamotius zo lang zijn
hulp in de vacature van Giessen-Nieuwkerk zou verlenen. Op 4 september nam hij het
beroep aan onder andere op voorwaarde dat de classis hem zou laten gaan als er een
beroep naar een betere gemeente kwam. J. Becius 2 bevestigde hem op 27 september 3 .
Op 19 oktober vroeg de Londense kerkeraad aan de gemeente van Dordrecht om
opheldering over de gevolgde handelwijze met Lamotius en gaf de genoemde kerke-

1.
2.
3.
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raad over hem het loffelijk getuigenis dat zijn gaven op het gebied van talen en andere
wetenschappen door geen enkele andere dienaar konden worden geëvenaard.
De classis in de persoon van Becius voldeed aan het verzoek om opheldering in een
uitvoerig schrijven van 30 november door de gang van zaken vanuit haar gezichtshoek
te belichten. Er zou helemaal niets aan de hand zijn geweest, ware het niet dat Lamotius in Rotterdam, waar hij vóór zijn komst naar Dordt was geweest, een dochter van
de Rotterdamse predikant C. van Hille senior had ontmoet. IJsselmonde, dat hem
eveneens had aangezocht, was toen door haar ligging nabij Rotterdam veel aantrekkelijker voor hem geworden dan Giessen-Nieuwkerk.
Toen Lamotius op de classicale vergadering van 25 augustus was verzocht zijn gaven
ten gehore te brengen, had hij dit geweigerd met verwijzing naar IJsselmonde, dat
hem door middel van een twee man tellende hoorcommissie 's zondags tevoren was
komen beluisteren. De classis had zich genoodzaakt gezien om met zwaar geschut aan
te komen. Zij had gedreigd dat zij, indien Lamotius volhardde in zijn weigering, de
Londense kerkeraad hiervan zou verwittigen. Desondanks was hij pas door de knieën
gegaan nadat hij ruggespraak in Rotterdam had gehouden.
Op 12 september, nog vóór Lamotius' bevestiging in het ambt, was het de classis ter
ore gekomen dat hij met Van Hille's dochter zou trouwen en dat die wel had gewild
dat hij in IJsselmonde was gekomen.
Tegen de zin van de classis had Lamotius het advies van zijn schoonvader opgevolgd
en had hij zich in Gorinchem gevestigd. De classis sprak als haar verwachting uit dat
hij zich in de zomer van het volgend jaar in Giessen-Nieuwkerk zou kunnen vestigen.
Uitdrukkelijk werd vermeld dat hij van de eerste dag van zijn aankomst af het traktement van 300 gulden genoot 1 .
Op de classis van 5-1-1593 werd Lamotius op vertoon van zijn attestaties als lid aangenomen, terwijl hij beloofde zich aan de classicale acten en gebruiken te onderwerpen
en de kerkorde ondertekende. De contributie van de kas voor de predikantsweduwen
behoefde hij wegens zijn kosten van overkomst uit Engeland het eerste jaar niet te
betalen.
De classis van 27-4-1593 besloot dat Lamotius de volgende keer een propositie over
de Catechismus zou houden. Zelf was hij op die vergadering niet aanwezig wegens
zwakte en verhuizing. Blijkbaar was er toen een pastorie in Giessen-Nieuwkerk beschikbaar.
Op de volgende classis, van 29 juni, schitterde Lamotius weer door afwezigheid, zodat
zijn propositie werd uitgesteld. Inderdaad hield hij deze over vraag 128 van de Catechismus op de volgende classis van 21 september. Het was tevens deze classis die hem
toestemming gaf een door de gemeente en de magistraat van 's-Gravenzande uitgebracht en door de classis 's-Gravenhage goedgekeurd beroep aan te nemen, mits zijn
huidige gemeente goed kon worden verzorgd.
Lamotius drong echter sterk aan op vertrek en daarom werd hij op de classis van 8
november losgemaakt van zijn gemeente zonder dat er een opvolger was 2 .
Van Lamotius' tijd in 's-Gravenzande is verder niets bekend dan dat hij in 1595 deze
gemeente verliet om de gemeente van Kampen te gaan dienen.
1.
2.
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De datum van intrede in Kampen was 16-5-1595. Het jaar daarop werd Lamotius tevens tot Frans predikant aangesteld op een traktement van 150 gulden per jaar 1 . Op
3-10-1595 bevestigde hij in de Broerenkerk het huwelijk tussen zijn oud-medeleerling
en collega Baudartius en Barbara Martens 2 .
In december 1598 deed de kerkeraad van de gemeente Colchester een vergeefse poging bij de Londense kerkeraad om Lamotius als zijn herder en leraar te krijgen 3 .
In Kampen rees Lamotius' ster snel in de kerkelijke wereld. Was hij op de provinciale
synode van Overijssel gehouden in juni 1596 afgevaardigde uit Kampen, op die van juli
1597 was hij reeds scriba. Op de synode van juni 1601 was hij weer scriba en werd hij
tevens afgevaardigd naar de Noordhollandse synode. Op de synode van augustus 1604
werd hij zelfs tot praeses verkozen 4 .
Tevens was Lamotius, evenals in zijn Haagse ambtsperiode, jaarlijks op de Waalse
synode te vinden 5 .
Nadat Lamotius het op 6-4-1604 op hem uitgebrachte beroep had aangenomen, werd
hij op 22 september in Den Haag bevestigd als predikant van de Nederlandse en van
de Waalse gemeente. Dit laatste ambt legde hij in 1611 neer 6 . Er is de niet-onwaarschijnlijke mogelijkheid geopperd dat Wtenbogaert de hand daarin heeft gehad 7 . Lamotius' jaartraktement werd eind 1604 gesteld op 700 pond voor de bediening van de
Nederlandse gemeente, op 300 pond voor die van de Waalse gemeente en op 200 pond
voor de huishuur. Voor de verhuizing ontving hij bovendien honderd pond 8 .
Al vrij snel raakte Lamotius in Den Haag nauw betrokken bij de kerkelijke spanning
en de problemen rondom zijn collega's H. Rosaeus en Wtenbogaert. In een brief van
3-3-1609 luchtte hij zijn hart tegenover Lubbertus. De verstandhouding tussen hem en
Wtenbogaert liet te wensen over. Het door zijn oude gemeente Kampen op hem uitgebrachte beroep liet hem daarom niet onberoerd 9 .
Ondanks Lamotius' minder goede relatie met Wtenbogaert, was zijn houding tegenover de remonstrantse voorman vredelievend 10 . Van de weeromstuit liet Wtenbogaert
Lamotius ongemoeid, ook al had hij bezwaren tegen de inhoud van diens preken. In
zijn autobiografie vermeldt Wtenbogaert dat op 6-6-1612 Lamotius in een preek over
Lukas 5:32 zei
Datter was tweederley beroep, d' een nae 't voornemen, d' ander niet. Ende dat Christus de rechtvaerdige,
namelijck (seyde hy) de hypocriten, oock geroepen had, maar niet nae 't voornemen: 't welck voorwaer een
seltsame ende ergerlijcke uytleggingh was: Daer nae comende tot het roepen tot boetveerdigheydt, seyde hy/
dat niemandt sich moeste bedriegen/ aengesien die gene/ die geroepen wierden/ geroepen wierden met dese
conditie ende bespreek/ datse moesten boete doen. Dit was weder uyt een ander vaetjen getapt/ ende uyt een
mondt coudt ende warm geblasen/ strijdigh tegen 't voorgaende1*-
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Lamotius' positie was in deze jaren niet benijdenswaardig. Er ontstonden niet alleen
met Wtenbogaert, maar ook met diens tegenspeler, Rosaeus, problemen. Op 5-7-1613
ging deze in een preek te keer tegen het feit dat notoire overspelers tot het Avondmaal
werden toegelaten, waarna Lamotius in een kerkeraadsvergadering hem hierover aansprak en bewijs van het gezegde begeerde. Dit mondde uit in een hooglopende ruzie
tussen die twee.
De nasleep hiervan deed Lamotius nog meer pijn. Enige tijd later ontving hij een
schrijven uit zijn vorige gemeente Kampen, waarin stond dat de twist tussen hem en
Rosaeus bekend was geworden en zo was uitgelegd alsof hij remonstrantsgezind was
geworden. Op 22-7-1613 beklaagde hij zich hierover in de kerkeraad en eiste hij, vermoedend dat Rosaeus niet vreemd aan het gebeurde in Kampen was, alsnog rechtzetting van de gewraakte uitlatingen. Weer volgde een ordinaire rel, waarbij Rosaeus
Lamotius ervan beschuldigde dat hij zich door Wtenbogaert liet gebruiken. Lamotius
verklaarde daarop openlijk dat hij in verdenking was geraakt omdat hij twee- of driemaal met Wtenbogaert had gewandeld 1 .
Toen Rosaeus op 9-10-1615 in de kerkeraad uitsprak dat hij ernstige bezwaren had
tegen het ontvangen van de elementen van het Avondmaal uit de handen van Wtenbogaert, vond hij ook Lamotius tegenover zich2.
Lamotius' vredelievendheid deed hem ver gaan op het pad van de gehoorzaamheid
aan de burgerlijke overheid. Daartoe opgeroepen door en voor de Staten onderwierp
hij zich op 12-2-1616 in tegenstelling tot Rosaeus aan de bekende Statenresolutie van
1614 tot onderlinge verdraagzaamheid 3 .
Het jaar 1617 vormde het keerpunt in de houding van Lamotius. Tot dan toe had hij
zich geschikt naar de plaatselijke overheid en uiterlijk vrede met Wtenbogaert bewaard. Zich gesteund wetend door de door Maurits in gang gezette loop der omstandigheden stelde hij zich echter openlijker tegen de remonstrantse voorman op. Hij
verklaarde dat men Wtenbogaert op diens verzoek moest laten vertrekken en dat men
in diens plaats geen remonstrant behoorde te beroepen. Op dezelfde dag dat de contraremonstranten de Kloosterkerk kraakten, 9-7-1617, bleef hij weg van het door
Wtenbogaert bediende Avondmaal. Korte tijd later begaf hij zich in de Kloosterkerk
ten Avondmaal. Wel bleef hij zijn preekbeurten normaal vervullen. Van de zijde van
de officiële kerkeraad werd hij nu tegengewerkt en buiten de vergaderingen gehouden*.
Door de classis werd Lamotius afgevaardigd naar de vergadering van correspondentie
van de Zuidhollandse classes, gehouden in augustus 1618 te Den Haag, waar hij tot
scriba werd verkozen 5 .
Op de eerste - belangrijke - provinciale synode na het optreden van Maurits, gehouden van 8 oktober tot en met 6 november 1618, werd hij weer tot scriba gekozen, hield
hij de openingspredikatie over Psalm 125:1-3 en werd hij aangesteld tot secundus-afgevaardigde naar de Nationale Synode 6 .
1.
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Op 12-5-1618 was Lamotius het die bij de terechtstelling van J. van Oldenbarnevelt 1
de advocaat als geestelijke naar het schavot begeleidde en een laatste gebed voor deze
deed 2 . In 1624 droeg de Haagse uitgever Janszoon Een Christelijcke t'samen-sprekinge
uyt Godes Woort van Datheen onder anderen aan Lamotius op 3 . In december 1626
reisde Lamotius naar Heusden om Voetius in Den Haag te beroepen 4 . Het jaar daarop stierf hij op 9 oktober.
Lamotius had de gewoonte zijn vertalingen op te dragen aan allerlei burgerlijke overheidsinstanties of exemplaren ervan hun aan te bieden. Dit legde hem geen windeieren. Alleen van de kant van de Haagse magistraat en van de Staten-Generaal ontving
hij in de loop der jaren hiervoor al meer dan 900 pond 5 . Tevens geeft dit aan dat hij
de nodige connecties in deze organen had zitten.
De vraag naar Lamotius' vrienden kan slechts zeer gebrekkig worden beantwoord.
Behalve Baudartius was in ieder geval Lubbertus een goede vriend van hem 6 .
Lamotius trad tweemaal in het huwelijk. Zijn eerste vrouw, Marijken van Hille, liet
hem bij haar overlijden in begin 1604 tijdens zijn Kampense periode twee kinderen na,
Anneken en Cornelis 7 . Hij hertrouwde met de vermogende Catharina de la Plancke,
bij wie hij in 1613 vier jonge kinderen had 8 . Daarna kregen zij minstens nog één kind,
Godefridus, die later predikant is geworden.
Wtenbogaerts beschrijving van Lamotius' persoon luidt:
Lamotij lichtveerdigheydt ende ontuchtige mont/ bysonder als hy by dranck ende uytghelaten is/ en is niemandt onbekent dan die met hem niet heeft omgegaen.9.

Hoewel er gewoonlijk geen rook zonder vuur is, bedenke men bij deze kenschets zeer
wel dat zij vloeide uit de pen van de man die zich door de desbetreffende in de gewichtigste periode van zijn leven in de steek gelaten voelde. In dit opzicht geldt van deze
persoonsbeschrijving wellicht dat zij meer de beschrijver tekent dan de beschrevene.
Ook Wtenbogaerts bewering dat de ware reden van het keerpunt in Lamotius' gedrag
in 1617 zou zijn
sijne sware huyshoudinge/ ende dat hy in schulden geraeckt zijnde1^

is oncontroleerbaar. Volgens dezelfde bron moesten zijn preekgaven niet hoog worden aangeslagen, maar kon geleerdheid hem niet worden ontzegd.
4.2. Geschriften
Als Van Schelven in zijn artikel over Lamotius in NNBW schrijft dat deze zowel zelf
schreef als vertaalde, heeft hij het niet bij het rechte eind. De twee titels die hij aan
Lamotius toekent, zijn, zoals hieronder zal blijken, vertalingen van diens hand naar
het Engels 11 . Tukker gaat nog verder dan Van Schelven:
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Deze begaafde jongeman, die een kommentaar op Jeremia en een op Openbaringen op zijn naam had staan
en nog veel meer, en die heel wat uit andere talen in het Nederlands vertaald had*.

Lamotius schreef echter zelf niets, maar vertaalde des te meer. Op drie werken na zijn
alle geschriften uit het Engels overgezet.
In 1612 verscheen als Lamotius' eersteling: 7, een werk van Cowper. De vertaler merkt
in de dedicatie op:
Als ick my over ettelicke daghen hadde begheven tot lesen van dit Tractaetken, vondt ick het soo stichtelick
ende Christelick, dattet wel diende in een andere spraecke overgheset te zijn, om van des te meer menschen
gelesen te mogen worden.

Er bestonden zes afzonderlijke drukken van dit werk.
Van dezelfde auteur kwam in 1613 8 uit. In de opdracht wijst Lamotius erop
wat een uytnemende weldaet Godt de Heere zijne Christenheydt bethoont, wanneer hy in verscheydene
Landen ende Steden persoonen verweckt, die soo wel met levendighe stemme als met Godtzalige Schriften
de ware vreese Godts den Christenen voor-draghen. Welcke weldaet ick wensche dat hedensdaeghs wel
van ons erkent wierde, ten eynde dat vele twist-schriften (die meer tot verbitteringhe dan tot Godtzalicheydt ende Christelicke liefde dienen) aen een zijde ghestelt zijnde, wy den Heere ende onsen naesten in
vrede ende goede eenicheydt mochten dienen, welck het rechte eynde is vande voornoemde weldaet.

Omdat hij vaststelde dat dit geschrift vol christelijke leringen, vermaningen en vertroostingen stond, heeft hij het vertaald opdat
het oock onse Natie in deze onse quartieren mochte ter Godtzalicheyt behulpelick zijn.

Er volgden twee herdrukken.
In 1614 zag het licht: S. Goulart, Schat-Camer der Wonderbare ende gedencvveerdige
Historiën onses tijts, deel twee. Lamotius vertaalde dit werk uit het Frans in opdracht
van de uitgever J. Andrieszoon 2 , die met deze uitgave voorhad een ieder aan te zetten
tot het eren van God, het betrachten van Zijn geboden en het oprecht handelen jegens
de naaste, aldus de opdracht. Het derde deel kwam in 1615 uit, eveneens door Lamotius overgezet. Wanneer het eerste en het vierde deel verschenen, is niet bekend.
Van het gehele werk zag tweemaal een herdruk het licht 3 .
Tevens rolde in 1614 van Dod 18 van de pers. In de opdracht oordeelt de vertaler dat
dit geschrift
een seer profytich boecksken is, vol Godtsalicheydt ende stichtinghe.

In het totaal zijn drie edities bekend.
Het jaar daarop verscheen 23, met Hayward als auteur. Lamotius typeert dit werk in
zijn dedicatie als
een boexken daer wt een Christen groote stichtinghe, troost ende versterckinge trecken can.

Van Cowper zag in 1616 9het licht. De vertaler merkt in de opdracht op dat hij in zijn
voornemen om geschriften van Cowper te vertalen is gesterkt,
wanneer ick gesien hebbe dat zijn Anatomie, ofte Ontledinghe eens Christen Mensches; Item zijn Drie
Hemelsche Tractaten op het achtste Capittel Pauli totten Romeynen by my voor desen over-geset, wel ghetrocken ende geerne ghelesen worden van die gheene diese hebben comen te sien: daer mede sy stil-swijghende, het Oordeel dat ick by my selven van die Schriften hadde ghegheven, hebben gheapprobeert, met
sulck een begheerte, dat de Drucker bewoghen is gheweest die ten anderen-male te gaen drucken.

Het geschrift duidt hij aan met:
1.
2.
3.
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Een Tractaet weerdigh ghelesen, zijnde vol van Gheestelicke onderwijsinghen ende Hemelsche vertroostinghen.

Hij wenst niet slechts mondeling de gemeente van Den Haag, maar ook schriftelijk
anderen te stichten. Met deze vertaling beoogt hij dat allen die het Nederlands machtig zijn,
de vele ende verscheyderte nutticheden die daer in te vinden zijn ,

zullen genieten. God doe zijn arbeid gedijen tot Zijn eer en tot stichting van velen.
In 1617 verscheen van Lamotius' vertalershand in twee delen: P. Camerarius, Historische betrachtinghen, vertaald uit het Latijn en het Frans. In de dedicatie van het eerste
deel schrijft de vertaler dat hij een voorbeeld heeft genomen aan Goulart, die dit
geschrift in het Frans had vertaald. In de opdracht van het tweede deel doet hij de
persoonlijk gekleurde ontboezeming:
W a n t ick bevinde by ervarentheydt, dat de Studiën een remedie zyn, den gheenen die Godt de Heere in
eenighe vocatie van gewichte ghestelt heeft, om vele swaer-moedige fantasyen ende gedachten te doen vergheten, die sodanighe vocatien niet anders en pleghen op de hielen te volghen, dan ghelijck als de schaduwe
het Lichaem doet.

Het geschrift zelf bestaat in een bloemlezing van leerzame verhalen uit de historie.
In 1618 kwam van Cowper uit: Sevendaeghsche Conferentie, Tusschen Een Catholijck
Christen/ ende een Roomsch Catholijck. Lamotius droeg deze vertaling naar het Engels
op aan Maurits. In deze dedicatie, gedateerd 19-12-1617, klaagt hij dat de gemoederen van vele eenvoudige mensen worden verontrust door leraars die voor gereformeerd willen doorgaan, terwijl zij de gereformeerde leer in twijfel trekken en tevens
een vraagteken plaatsen bij het vertrek uit het Pausdom. Zonder hen met name te
noemen, doelt hij hier op de remonstranten. Voorts klaagt hij erover dat de jezuïeten
deze gelegenheid te baat nemen door met vooral het argument dat hun Kerk al van
oudsher bestond, vele eenvoudigen terug te doen keren tot het Pausdom. Hiertegen
wil hij met dit geschriftje tegengif geven. Hij beschouwt Maurits evenals diens vader
als een instrument van Gods genade voor de Verenigde Provinciën,
soo wel om deselve te verlossen vande Spaensche ende Paussche Tyrannie/ als oock om de gereformeerde
Christelijcke Religie te handthaven/ ende voort te planten.

Het geschrift zelf beschrijft hoe een katholiek christen ( = een protestant!) en een
rooms-katholiek met elkaar aan de praat raken over eikaars godsdienst. Zij besluiten
om gedurende een week één uur per dag te confereren over de verschillen. Tijdens de
eerste bijeenkomst weet de katholieke christen zijn gesprekspartner ervan te overtuigen dat de ouderdom op zich geen norm kan zijn, maar wel als Christus de ouderdom
is. De Rooms-katholieke Kerk is ver van deze ouderdom afgeweken. Bij het tweede
gesprek toont de katholieke christen uit de geschiedenis aan dat de Kerk van Rome
niet de moederkerk, maar slechts een zusterkerk van de Schotse Kerk is. Op de derde
dag toont hij aan dat Babel in Openbaring Rome betekent en op de vierde dag laat hij
zien dat Rome de stoel van de antichrist is. In het vijfde gesprek geeft hij antwoord op
de vraag waar de protestantse kerk vóór Luther was. Ten tijde van Christus en van de
apostelen was zij de officiële kerk. Naarmate de dwalingen de overhand namen, werd
zij verborgener. In het zesde gesprek geeft de katholieke christen aan dat hij geen
oordeel wil vellen over de personen van de voorvaders, wel over hun officiële leer. Hij
wijst op allerlei dwalingen daarin en toont aan dat de rooms-katholieke leer een pest
voor de samenleving is. Op de zevende dag, de sabbat, neemt hij zijn gesprekspartner

V. Vertalers

431

mee naar een eredienst in de Kerk van Schotland en overtuigt hem ervan dat deze
overeenkomt met die van de apostelen en van de eerste kerk. Aan het eind van het
geschriftje dankt de rooms-katholiek God ervoor dat Hij hem door middel van deze
conferentie heeft willen verlossen uit de duisternis der afgoderij.
Er bestaan twee drukken 1 .
Eveneens in 1618 verscheen van Howes 24. In zijn opdracht aan de Amsterdamse
magistraat schrijft Lamotius dat de remonstranten de leer van de zekerheid der zaligheid van de ware gelovigen, ofwel van de volharding der heiligen, die tot nu toe in de
gereformeerde gemeenten van de Verenigde Provinciën is aangehangen, hatelijk hebben gemaakt door te beweren dat deze leer zorgeloze mensen kweekt. Om dit te ontzenuwen heeft hij dit geschrift vertaald, waarin de zekerheid van de zaligheid
zeer pertinent ende stichtelick verhandelt wordt.

Hij wijst op een interessante achtergrond van de theologische vertaalarbeid van die
dagen als hij constateert:
De beklaeghlicke partijschappen die onder ons regneren/ hebben de ghemoederen van vele zoo inghenomen/ dat'et by velen redens ghenoech is/ yet te verwerpen/ hoe goedt het immermeer zij/ om dat'et voortkomt van de ghene die sy voor partije houden/ zonder te letten op het verhandelde zelve: twelck een oorsake
is/ dat vele die anders in dese Quartieren van dese ende dierghelijcke materien yetwes bondichs zouden
kunnen schrijven ende int licht gheven/ hare Penne thuys houden/ liever hebbende dat wtheemsche Leeraers/ die sich in de partijschappen deser Quartieren noyt en hebben vermenght/ desen arbeydt byder handt
nemen/ als de welcke zulck een vooroordeel van vele niet en hebben te verwachten/ ende wt welcke nochtans
de eenvoudighe mereken kunnen/ dat het ghevoelen der voornoemde Ghereformeerde Kercken deser Provinciën/ met het ghevoelen van vele andere Wt-landtsche Ghereformeerde Kercken/ niet alleenlick accordeert/ maer oock met bondighe redenen bevesticht wordt.

Lamotius vertaalde dit geschrift met de bedoeling velen te stichten.
Voorts kwamen in 1618 de volgende vertalingen van geschriften van Cowper uit: 10,
11, 12, 13 en 14. Lamotius vertaalde 12 tot stichting en troost van de natie en 14 tot
profijt van de natie. Alle vijf werken werden tweemaal afzonderlijk uitgegeven. Bovendien werd 14-11 geplaatst achter Een korte ende klare Voorstellinge, vande Natuere
ende Practijcke van het ware Saligh-maeckende Geloove, waarvan elf drukken bekend
zijn.
In 1619 verscheen als eerste translaat 15, van Cowper. In de opdracht merkt Lamotius
op dat het een waar merkteken van een echt religieus christen is dat hij altijd mediteert over hetgeen boven is, waar Christus zit. Daarentegen zijn er vele christenen die
geheel aardsgezind zijn en zich geheel laten leiden door de wellusten, de begeerlijkheden en de zorgvuldigheden van dit leven.
Over zijn vertaalarbeid geeft Lamotius te kennen:
lek hebbe voor desen noch vele andere Tractaetkens des selvighen Autheurs in onse spraecke over-gheset,
om dat ick sach datse seer aen-ghenaem waren den ghenen diese lasen, soo verre, dat my verscheydene
treffelijcke Luyden meer-maels ghevraeght hebben, offer noch niet wat anders voor handen en was van
Cowpers wereken. Maer langhe tijdt gheweest zijnde sonder yet nieuws van hem bekomen te hebben, hoe
wel ick met vlijt daer nae ghevraeght hadde, soo meende ick, dat daer niet meer van Cowpers wereken en
resteerde onghetranslateert. Tot dat ick ten laetsten ook dese drie stuexkens hebbe ghekreghen.

Dit geschrift is zodanig dat
so wiese koomt te lesen, ten sy dat hy gantsch gheen smaecke en hebbe in t' ghene dat Hemelsch is, soo te
segghen van der aerden tot in den Hemel op-ghetoghen wordt, met een hertelijck verlanghen, om aldaer,
hoe eer hoe liever te moghen komen.
1.

FATY, 712-713.
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Lamotius vertaalde dit werk van Cowper tot gerief, troost en aansporing van de natie.
In dit zelfde jaar 1619 zagen ook werken van twee andere auteurs in de vertaling van
Lamotius het licht. Allereerst betrof het 6, van Byfield. Met opnieuw een onmiskenbare verwijzing naar de remonstrantse twisten stelt Lamotius in de opdracht dat in dit
geschrift de fundamentele leerstukken zo worden behandeld dat niemand die zich
onder de Schrift wil voegen, die leerstukken kan verwerpen. Uit het kleine aantal
fundamentele leerstukken weet de auteur
zulc een overvloedighe stoffe ende materie te trecken/ tot leeringhe/ tot bestraffinghe/ tot verbeteringhe/ tot
onderwijsinghe/ die in de rechtveerdicheyt is/ dat de mensche Godts daer door tot alle goede wercken volmaectelijc kan onderwesen worden.

Dit werk behoren daarom niet alleen alle gewone christenen, maar ook zelfs alle predikanten en leraars bij zich te dragen.
Drie uitgaven kent dit geschrift.
In de tweede plaats ging het om 27, van de hand van D. Dyke. De vertaler betoogt in
zijn opdracht dat de kracht en het nut van de religie in de daad is gelegen. Deze laatste
heeft niet alleen een uitwendige maar ook een inwendige kant. Het hart, dat van nature slecht en bedrieglijk is, moet zijn herboren en vernieuwd. De voortreffelijke wijze
waarop deze materie in dit boek wordt verhandeld, was voor Lamotius aanleiding het
te willen vertalen,
te meer, om dat soo haest als vele treffelicke luyden, maer den tijtel van dit boeck hadden hooren noemen,
ende wisten dat ick de Translatie van dien onder-handen hadde: met groote begeerte ende verlanghen
t'elcken't hebben gevraeght, wanneer het toch eens in't licht soude komen: soo dat dese hare begheerte
ende oock de nutticheyd ende seltsaemheyd van de materie, my een spoore is gheweest, om, hoe eer, hoe
liever haer in't bysonder, ende onse Natie, jae de kercken deser landen in't generael, hier in dienstigh te zijn.

Deze vertaling maakte veel opgang. Er worden niet minder dan acht edities vermeld.
Tevens verscheen in 1619 Corte ende klare vytlegginghe Over het Hooghe-liedt Salomonis, geschreven door B. Beyema en voorzien van een dedicatie van de hand van Lamotius. Hierin merkt de laatstgenoemde op dat dit werk reeds lange tijd geleden op
schrift is gesteld, maar dat er door het sterven van de auteur niets van uitgeven is
terechtgekomen. Zodra Lamotius het manuscript zag, heeft hij zijn best gedaan om
het in druk te laten verschijnen. Over de auteur schrijft hij:
een seer gheleerdt ende vroom Man, die alhier in den Haghe voor desen uwer E.E. Latijnsche Schole wel
ende loffelicken heeft gheregiert, die oock het Ampt van Ouderlingschap inde Kercke vanden Haghe bedient heeft.

Eerst in 1621 zag Lamotius' volgende werk het licht: 57, het translaat van een werk van
S. Smith. Lamotius begint de opdracht met de constatering dat de drukker lang met
dit geschrift heeft gewacht, maar dat het desondanks te rechter tijd uitkomt. Gezien
de straffen Gods over Bohemen, Oostenrijk en Duitsland dient in het bijzonder nu de
boetvaardigheid door allen te zamen te worden betracht. Reeds eerder vertaalde Lamotius tot aller stichting Cowpers uitleg van Psalm 51. Het onderhavige werk heeft
eveneens die bekering ten doel waardoor Gods toorn wordt geblust en in een vaderlijke gunst wordt veranderd. Lamotius zegt van beide geschriften:
Die dese twee Boecken by een voeght (hoewelse elck a part prijs weerdigh zijn) die sal meen ie, een seer fraye
volkomen Handboeckxken hebben om hem inde practijeke der waere Christelicke Boetveerdicheydt te oeffenen.

Er bestaan in ieder geval twee edities.
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Eveneens in 1621 verscheen van Cowper 16. Als mogelijke tweede reden voor het feit
dat in dit geschrift slechts een uitleg van Openbaring 4-7 voorkomt, geeft Lamotius:
Het kan oock wesen, dat hy vande dood verrascht zijnde, het gantsche Boeck niet heeft konnen ten eynde
brenghen. [...] Het ware te wenschen, dat Cowper noch langhe gheleeft hadde (maer wie kan teghen God)
ende dat de Kercke Christi noch meer van syne schriften hadde mogen ghenieten, maer dewijle dat dit het
laetste is (ommers van syne wercken, die ons ter hand zijn ghekomen) ende God hem belieft heeft uyt dese
wereld te halen: So hebben wy hem, soo te seggen, zijn uytvaert willen doen, met dit syn laetste Tractaet over
te setten.

Lamotius' derde geschrift dat in 1621 van de pers rolde, was Acta Ofte Handelinghen
Des Nationalen Synodi [...] Tot Dordrecht. Dit betrof een vertaling naar het Latijn.
Duidelijker bewijs voor de contraremonstrantse gevoelens van Lamotius dan deze
vertaling van de acta der Synode van Dordrecht bestaat niet.
In 1623 kwam uit: (J. Udall), Een Verklaringhe Op de Klaechlieden Ieremiae, door
Lamotius uit het Engels vertaald. Hierin wordt een stichtelijke uitleg van het desbetreffende Bijbelboek gegeven. Dit werk werd één keer herdrukt 2 .
Lamotius' translaat van een oorspronkelijk Engels werk van J. Abernethy: Een Christelick ende Goddelick Tractaet/ Inhoudende de medicine Der Ziele, stamt eveneens uit
1623. In de opdracht onderstreept de vertaler zijn bewering dat Abernethy een voortreffelijk geneesheer voor de ziel is met:
ick hebbe andere Theologos dit werck seer hooren prijsen/ (die my oock ghebeden hebben dat icket in onse
spraecke soude stellen.).

Voorts is het zo dat hij de auteur nooit heeft gezien en ook nooit briefwisseling met
hem heeft gehad. Hij is van mening dat dit geschrift in deze verdorven tijd zeer nodig
is.
De auteur gaat in dit traktaat zeer systematisch te werk. Van iedere geestelijke ziekte
geeft hij een algemene beschrijving, wijst hij het desbetreffende deel van de ziel aan,
somt hij de oorzaken op, beschrijft hij de tekenen en symptomen, laat hij de uitkomst
en de gevolgen ervan zien en geeft hij tenslotte de weg en de middelen tot genezing
hiervan aan. Het geheel is piëtistisch van aard.
Er bestaan vier edities 3 .
In 1624 verscheen: P. Baynes, De Geestelicke Wapenen, door Lamotius uit het Engels
overgezet. Hierin worden vanuit Efeze 6 de wapenen beschreven die nodig zijn voor
de geestelijke strijd. Het werk ademt een piëtistische geest.
Er zijn drie edities bekend 4 .
Het jaar daarop kwam naar het Engels overgezet uit: J. Sprint, Articvlen Dienende om
te bewijsen het noodich ghebmyck vanden Christelicken Rust-dagh. De inhoud hiervan
bestaat uit 78 artikelen, waarvan de hoofdinhoud wordt gevormd door drie vaststellingen: a. het sabbatgebod is moreel en derhalve eeuwig te onderhouden; b. de eerste dag
van de week is als de dag des Heeren door het gebod van Christus in de plaats van de
Joodse sabbat gesteld; c. de christelijke kerk had direct na de opstanding van Christus
1.
2.
3.
4.

Wijminga, 306; H.H. Kuyper, 51.
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FATY, 5-8.
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niet de macht en de vrijheid de dag des Heeren af te schaffen of naar een andere dag
te verzetten, evenmin als zij dat nu heeft; de zondag moet in ere worden gehouden tot
het einde van de wereld. Met verwijzing naar vele auteurs worden deze inzichten geponeerd en verdedigd, waarbij tevens wordt aangedrongen op de onderhouding van
de zondag als christelijke rustdag.
Reeds in de zeventiende eeuw was men van mening dat Lamotius de vertaler van dit
geschrift was 1 . Ten onrechte echter. Weliswaar is de opdracht van zijn hand, maar
daaruit blijkt juist dat een niet met name genoemde predikant Sprints werk heeft vertaald en het daarna Lamotius in handen heeft gegeven, opdat deze zorg voor de uitgave zou dragen.
Voor de kennis van Lamotius' godsdienstige opvattingen is zijn dedicatie in dit geschrift uiterst gewichtig. Hierin schaart hij zich namelijk aan de kant van hen die een
strenge, puriteinse sabbatbeschouwing en -praktijk voorstaan.
Lamotius richt deze dedicatie aan E. Teellinck 2 . Aan het eind hiervan wenst hij zowel
E. Teellinck als diens gehele familie - waarbij hij vooral aan Willem zal denken - Gods
zegen toe.
Uit deze opdracht komt Lamotius naar voren als een man die vele zonden om zich
heen signaleert en die het in het bijzonder met de minachting en de ontheiliging van
de dag des Heeren te kwaad heeft:
Daer sijn (Godt betert) noch vele ende verscheyden andere abuysen, dewelcke ick hier niet alle en sal (oock
niet soude konnen) aenroeren. Maer daer is eene boven andere die veele moeyte ende teghenspertelinghe
maeckt, ende die door gewoonte, in dese landen insonderheyt, by veelen ghelijck als een wet, is gheworden,
te weten, de kleynachtinge, jae ontheyliginghe van den dagh des Heeren. Maer wat ist? sullen wy daerom
meenen, dat alle vrome Leeraers, die hun daer tegen stellen, te vergeefs sullen arbeyden? Ick meene, neen,
jae al ist dat beneven de langhe quade gewoonte, veele noch onder schijn van de christelicke vryheyt de
menschen daer in stijven: Laet maer alle vrome Leeraers hare neersticheyt doen, ende laet die ghene die
Godt in dese Weerelt met aensien ende authoriteyt begaeft heeft de hand daer toe leenen.

De achtergrond van de opdracht aan Teellinck is:
Ende verder, alsoo ick verstaen hebbe, uyt sodanige personen, welckers godsalicheyt te roemen is, dat Vwer
E. met uwe eygen loflicke exempel, dese heylige saecke helpt stijven, ende andere daer in voorlichtet, soo
heb ick de vrymoedicheyt genomen dit Tractaetken Vwer E. toe te eygenen.

In feite kiest Lamotius derhalve op het punt van de sabbat partij voor de Zeeuwen
tegenover de Zuidhollandse synoden van 1621, 1623 en 16243.
In 1626 verschenen niet minder dan drie door Lamotius vervaardigde translaten naar
het Engels. Allereerst gezamenlijk: J. Hall, De Profytelickste Koop en S. Ward, Vande
Christelijcke Vyerigheyd*. De inhoud van deze werken wordt gevormd door twee preken over respectievelijk Spreuken 23:23 en Openbaring 3:19, waarvan de tweede piëtistischer is dan de eerste. In de dedicatie merkt de vertaler over de inhoud van beide
preken op:
In somme, waer de Waerheydt ter herberghe koemt, daer de rechte Vyerigheyt niet uyt en hangt, daer en
vindse noch wel te eten, noch wel te slapen, 't isser al koudt watter is; een kouden heert, een traghen Weert,
sure wijn, en arme kost.

Vervolgens zag in 1626 het licht: D. Dyke, Een tractaet Van de Bekeeringhe. Dit ge1.
2.
3.
4.

H.B. Visser, 90, 263; BWPGN, V, 513; FATY, 1737; Schoneveld, 236 nr.569.
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schrift is zuiver piëtistisch. De translateur uit zich in de opdracht op identieke wijze.
Volgens hem is hét aantal oprechte christenen klein:
W a n t de bekeeringhe is by velen meer inden mondt, dan in het leven, ende terwijlen dat elck een bekent
datse so nodigh is ter zaligheyd als spijse ende dranck tot het tijdelicke leven: weynigh zijnder nochtans die
het recht meenen.

Dit kan niet worden geweten aan onkunde, want het wordt ernstig genoeg in prediking
en geschrift voorgehouden. Het ligt hieraan:
W y bedrieghen ons selven met eenen schijn van bekeeringhe. W a n t ons dunct wanneer wy somwijlen
suchten over onse sonden, al en leggen wyse niet af, ende dat wy seggen connen: wy gelooven in Christum,
al en werckt de kennisse syner weldaden geen liefde ende ghehoorsaemheydt in ons tot syne geboden, dat
daer in de rechte bekeeringe gelegen is.

In dit opzicht is zelfonderzoek dringend gewenst. Dyke's werk leent zich hier uitstekend voor.
Tweemaal werd het geschrift herdrukt 1 .
Het laatste translaat uit 1626 betrof eveneens een werk van D. Dyke: Michaël ende de
Draecke. Lamotius verklaart in zijn opdracht dat hij tot het vertalen van dit werk is
gekomen omdat hij bemerkte dat de twee andere werken van Dyke die eerder door
hem waren vertaald, door de vromen en de geleerden in hoge mate op prijs werden
gesteld. Dit geschrift is een stichtelijke verklaring van Christus' verzoeking door de
duivel in de woestijn.
Het werk werd in 1649 opnieuw uitgegeven 2 .
De laatste vertaling die Lamotius zelf mocht zien verschijnen, kwam in zijn sterfjaar
1627 uit: W. Cowper, Phosphonis. Helaas is deze naar het Engels overgezette uitgave
alleen van naam bekend 3 . Drie jaar later werd deze bevestigingspreek van de aartsbisschop van St. Andre>ys, gehouden op 6-8-1615, herdrukt 4 .
Na Lamotius' dood verscheen in 1628 uit het Engels vertaald: P. Baynes, Een Verklaringhe Op het eerste Capittel van den Sendbriefvan den Apostel Paulus tot den Ephesien.
De uitleg in dit werk is stichtelijk van aard.
Het geschrift werd één keer herdrukt 5 .
Lamotius' translaten van Cowpers geschriften kwamen in 1623 gezamenlijk uit onder
de titel Opera omnia. Deze lijvige foliant werd niet minder dan driemaal herdrukt 6 .
Lamotius' vertalingen van drie werken van D. Dyke komen voor in diens Opera
Omnia1, Zijn overzetting van Halls geschriftje kreeg een plaats in de vijf edities van
diens verzamelde werken 8 .
Rest nog te vermelden dat Lamotius op de Zuidhollandse synode van 1620 met H.
Arnoldi werd aangewezen om namens de Kerk een ernstige waarschuwing, bevattende
niet alleen de fouten maar ook de waarheid van de zaken, op te stellen met het oog op
1.
2.
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het geschiedwerk van E. van Meteren 1 : Memorien Der belgische Ofte Nederlantsche
Historie I Van onsen tijden2. Eerst driejaar later bleek het stuk gereed te zijn. Dit beviel
de synode toen zo goed dat zij de auteurs vroegen ook de periode na het overlijden
van Arminius erin te betrekken en het resultaat hiervan aan de gedeputeerden ter
hand te stellen, opdat die erover met de gedeputeerden uit Noord-Holland overleg
zouden plegen en daarna het stuk aan de Staten-Generaal zouden presenteren ten
einde het zou worden gepubliceerd. Uiteindelijk ging het stuk in 1628 evenwel de
doofpot, in dit geval de synodale kist, in. Wel werd er toen aan F. Hommius 3 , Baudartius en P. Bor gevraagd of zij bij het schrijven van hun geschiedwerken met de gemaakte opmerkingen rekening wilden houden 4 .
4.3. Betekenis
Het was tekenend voor Lamotius' capaciteiten dat hij zich binnen een paar jaar van
dorpspredikant tot stadsdominee ontwikkelde en dat hij twee derde van zijn ambtstijd
werkzaam was in de plaats waar zowel de Staten van Holland als de Staten-Generaal
zetelden. Zijn Kampense tijd werd gekenmerkt door het snel rijzen van zijn ster in de
kerkelijke wereld. In Den Haag was hij een vrij onopvallende middenfiguur tussen
enerzijds Wtenbogaert en anderzijds Rosaeus. Voor een vredelievend figuur als hij
was er in deze tijd, die hevig door de remonstrantse twisten werd beroerd, geen vooraanstaande plaats weggelegd. Hij kwam in Den Haag tussen twee vuren in te zitten.
Het was juist in deze jaren dat hij zich toe ging leggen op vertaalwerk.
Dogmatisch gezien was hij van het begin af een contraremonstrant. Zijn ontzag voor
en zijn gehoorzaamheid aan de burgerlijke overheid, zijn irenische houding en zijn
verdraagzaamheid verhinderden hem echter op geprononceerde wijze uiting te geven
aan zijn inzichten en actief deel te nemen aan de partijstrijd.
De ontwikkelingen volgend en met name zich richtend op de persoon van Maurits,
stelde hij zich steeds afzijdiger van en tenslotte tegenover de remonstrantse partij op.
Na de omwenteling was hij een aangewezen persoon om te functioneren als overgangsfiguur. Als zodanig kwam hij kortstondig in de voorste gelederen terecht. Op de
provinciale synode van 1618 speelde hij een belangrijke rol. Tevens stond hij in opdracht van de Staten-Generaal Oldenbarnevelt vóór diens terechtstelling bij. Daarna
verdween hij weer snel uit het officiële gezichtsveld. Wel had en behield hij toen connecties in de stedelijke, provinciale en landelijke overheidsorganen.
Veel belangrijker was Lamotius' positie die hij door middel van zijn vertaalarbeid in
deze tijd innam in de vroomheidsgeschiedenis van de Verenigde Provinciën. Alleen in
het jaar 1618 zagen niet minder dan zeven translaten met overwegend een stichtelijk
karakter het licht. Tot aan zijn dood hield naast het gewone gemeentewerk het vertalen Lamotius bezig.
Een intrigerende zaak is de relatie tussen Lamotius' overzettingen en zijn contacten
met politici. Zijn vertaling van de acta der Dordtse Synode is een tastbare aanwijzing
1.
2.
3.
4.

Z.v.h.: Brummel, 81-185.
APPS, III, 424-425.
Z.v.h.: Wijminga.
APSZH, 1,4,48, 75,102,136,166-167, 248-249.

V. Vertalers

437

dat een dergelijk verband heeft bestaan. Hadden zijn translaten van piëtistische aard
ook hiermee te maken? Speelde bij voorbeeld de politieke verhouding tussen Engeland en de Nederlanden hierbij een rol? Een zinnig antwoord op deze vragen kan bij
de huidige stand van kennis niet worden gegeven. Relaties van andere aard mogen
trouwens evenmin bij voorbaat uitgesloten worden geacht. Zo suggereert Sellin een
verband tussen Lamotius' overzetting van Udalls geschrift enerzijds en de dichterlijke
bewerkingen van Jeremia door zowel C. Huygens junior1 en J. Donne 2 anderzijds3.
In het totaal zette Lamotius 28 geschriften over. Een daarvan was een antipapistisch
werk, dat door hem onmiskenbaar ook tegen de remonstranten werd bedoeld. Drie
vertalingen waren historisch gericht. Een hiervan, die der acta van de Synode van
Dordrecht, had eveneens een antiremonstrantse teneur. De rest was zeer beslist piëtistisch van aard, in enige gevallen gecombineerd met een antiremonstrantste strekking.
Op de drie historische werken na werden Lamotius' vertalingen alle uit het Engels
overgezet en betroffen zij geschriften van puriteinen. Een van de twee werken waarvoor hij alleen een opdracht schreef, was eveneens een naar het Engels vertaald werk
van een puriteinse auteur. Een groot deel van zijn translaten had betrekking op de
Schot Cowper. Lamotius zette diens gehele - hem bekende - oeuvre in het Nederlands
over. Diens Nederlandse Opera omnia staat dan ook geheel op zijn naam. Dit is eveneens het geval met het grootste gedeelte van de Nederlandse Opera Omnia van D.
Dyke.
De oorspronkelijke puriteinse auteurs geven wat hun kerkelijke achtergrond betreft,
een wonderlijke bonte mengeling te zien. Enerzijds zijn er bisschoppen, zoals Cowper,
Abernethy en Hall, anderzijds betreft het non-conformistische anglicanen, zoals Dod,
D. Dyke, Baynes en Ward, ja zelfs is er sprake van een presbyteriaan in de persoon
van Udall, terwijl ook Smith als zodanig kan worden gezien. Figuren als Byfield en
Sprint zijn als puriteinse conformistische anglicanen te beschouwen. Afgezien van de
vraag of Lamotius van elk van deze personen precies de kerkelijke ligging kende, was
voor hem de piëtistische aard van hun geschriften doorslaggevend.
Lamotius had met zijn vertalingen veel succes. Van het totale aantal van 28 bleven er
slechts vier beperkt tot één editie. In het geheel zijn er 66 uitgaven bekend. Deze
moeten worden vermeerderd met het aanzienlijke aantal van vier uitgaven van Cowpers Opera omnia en van één editie van D. Dyke's Opera Omnia. Bovendien kwam
74-//elfmaal voor en was Lamotius' vertaling van Halls geschriftje te vinden in de vijf
uitgaven van het eerste deel van diens verzamelde geschriften.
Na Meusevoet was Lamotius de meest actieve, succesvolle en invloedrijke van de hier
in aanmerking komende vertalers. Hij had op deze wijze een groot aandeel in de puritanisering van de Nederlandse vroomheid in de zeventiende eeuw. Hierbij deelde hij
niet slechts de idealen van de mannen der Nadere Reformatie, maar had hij zelfs de
moed zich als Zuidhollander openlijk op het punt van de sabbatbeschouwing en -praktijk, tegen de strekking van diverse Zuidhollandse synoden in, aan de zijde van de toentertijd uitsluitend - Zeeuwse primaire vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie te scharen.
1.
2.
3.
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5. EUSTATHIUS MANGLERIUS
5.1. Levensloop
Eustathius Manglerius is omstreeks 1580 te Gent geboren uit rooms-katholieke ouders. Hij studeerde theologie aan het Pauscollege van de universiteit te Leuven. Hier
kwam hij tot reformatorische inzichten, waarna hij naar Frankenthal vluchtte. Op
kosten van de Nederlandse gemeente aldaar zette hij zijn theologische studie aan de
universiteit te Heidelberg voort, waar hij op 13-6-1599 werd ingeschreven 1 .
Op Pasen 1603 werd Manglerius te Wittewierum in het ambt van predikant bevestigd.
Hij stond hier één jaar en zes weken, over welke tijd hij behalve het gebruik van 53
grazen zeer goed land en een woning in het klooster een traktement ontving van 253
gulden, twee stuivers en vier plakken 2 .
Van 1604-1608 stond Manglerius te Oost-Vlieland. Het was in zijn tijd, namelijk in
1605, dat het totaal vervallen en te klein geworden oude kerkje werd vervangen door
een nieuw godshuis 3 .
In 1608 vertrok Manglerius naar Wormer, waar hij in 1614 stierf4. Zijn zoon Johannes
is veertig jaar secretaris van Wormer geweest 5 . Blijkens opdrachten en een lofdicht
behoorden C. Heydanus, De Vry, J. Bogaert, A. Rotarius 6 en wellicht J. Panneel 7 tot
zijn vrienden. Ongetwijfeld gold dit ook voor zijn buurcollega en medevertaler Van
Breen.
5.2. Geschriften
Manglerius' eerste vertaling dateert van 1608 en is naar het Latijn: O. Casmannus,
Den Oprechte Christen met name ende daetl in leven ende sterven vol versuchtinghen. De
opdracht van deze vertaling, gericht aan de burgerlijke en kerkelijke overheid van
Wormer, stelde hij op nadat hij het beroep uit Wormer had ontvangen en aangenomen: 23-6-1608. Hij omschrijft daarin het doel dat hij met deze vertaling voorheeft, als
volgt:
ons te verwecken/ een prickel ende spoor te geven tot Christelijcke Godsaligheyt/ liefde ende neerstighheyt
eenes heylighen levens/ op dat wy Christenen met naem ende daedt in leven ende sterven zijnde met den
Crans der Christelijcker heerlijckheyt mogen verciert worden.

Manglerius geeft verder aan dat dit het eerste geschrift van Casmannus is dat in het
Nederlands uitkomt. Bovendien laat hij met verwijzing naar het zeer goede getuigenis
van Goulart over Casmannus de voortreffelijkheid van de laatstgenoemde zien, opdat
een ieder dit boek zal lezen en opdat andere geleerde personen, ziende dat dit werk
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wordt begeerd, worden aangespoord om de andere geschriften van deze auteur in het
Nederlands over te zetten.
J. Panneel schreef op 20-10-1607 in zijn dedicatie van zijn vertaling van Casmannus,
Vade mecvm, 1609:
verweckende over ettelijcke maenden eenen goeden vriendt, die my toeghesonden heeft een seecker Boecxken, inde Latijnsche tale beschreven, gheintituleert, Vade Mecvm cara pietas, & rara caritas; my biddende
ick soude het in onse Nederduytsche tale oversetten.

Te bewijzen is het niet, maar gezien het voorafgaande is het niet zonder grond te
veronderstellen dat de bedoelde goede vriend van Panneel Manglerius was.
Hoezeer Manglerius vijand was van naamchristendom, blijkt als hij in zijn voorrede
tegen het eind opmerkt:
Want daer en is niemandt die salicheyt in Christo wil genieten/ of hy behoorde ende moet oock trachten om
soo danigh te wesen als de oprechte Christen hier beschreven wordt/ dewijle de blootname ons niet helpen
en sal/ maer wy moeten Christenen wesen met name ende daet in leven ende sterven: jae selfs zijn beroepinghe sal niemandt recht connen uytvoeren/ ten zy die/ die een oprecht Christen is.

Het geschrift zelf is door Casmannus gecompileerd uit de Heilige Schrift en uit de
geschriften van vele godzalige leraars. Het behelst allereerst Den versuchtenden Christen, waarin steeds eerst regels en daarna de verzuchtingen worden gegeven, en in de
tweede plaats Den Drievoudighen Krans der Christelijcker heerlijckheyt, waarvan elke
krans uit twintig bloemen met de bijbehorende aansporingen bestaat. De aard van het
geschrift is door en door piëtistisch. In 1660 zag het te Amsterdam voor de tweede
keer het licht.
In 1609 verscheen van Manglerius' vertalershand naar het Latijn: W. Perkins, Problema. De opdracht hierin richtte hij aan de ambtsdragers en de leden van de Nederlandse gemeente van Frankenthal. Hij schrijft hierin:
Alsoo ick dan dit Bóeck/ tot oeffeninghe/ in onse Nederduytsche tale/ hadde overgheset/ soo zijnder vele
geweest/ die de wtnemende boecken/ ende tractaetkens/ deses seer treffelijcken Mans/ Wilhelmi Perkinsi,
wel ghesmaeckt hadden/ oock seer aenghestaen hebben/ dat het door den druck soude mogen int openbaer
comen/ achtende dat het in dese tijden zijne nutticheden/wel soude hebben.

Met het laatste doelt Manglerius op het ingaan van het Twaalfjarig Bestand. In het
licht van de opdracht in zijn volgende vertaling zal bij die instigators aan De Vry en
Bogaert mogen worden gedacht.
Dat Manglerius Problema opdraagt aan de leden van de Nederlandse gemeente van
Frankenthal heeft een drievoudige reden. Allereerst hebben zij, toen hij door Gods
genade tot het licht van Zijn waarheid geroepen, zijn vaderland was ontvlucht en naar
Frankenthal was geleid, hem alle liefde en vriendschap bewezen en hem door hun
bijstand in staat gesteld te Heidelberg zijn studie te vervolgen. Ten tweede strekken
hun liefde en zorg over hem zich tot op het huidige moment uit, wat hij opnieuw heeft
gemerkt aan Heydanus - vroeger hun dienaar des Woords en nu predikant te Amsterdam - , wiens liefde, vriendschap en zorg hij nooit zal vergeten. Ten derde wil hij laten
zien dat de onkosten aan hem besteed, niet tevergeefs zijn geweest. Het zij voor hen
een stimulans door te gaan met het betalen van de studie van ijverige studenten.
De inhoud van dit geschrift is een en al polemiek met de rooms-katholieke leer.
Problema zag in 1615 voor de tweede maal het licht 1 .

1.
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Volgens Schoneveld - in navolging van FATY - zou Manglerius ook de vertaler zijn
geweest van: W. Perkins, Een Tractaet vande vrye Genaede Gods/ ende vrye wille des
Menschen, 16111. In dat jaar kwamen er twee verschillende translaten van dit geschrift
uit: een te Leiden: 5i, en een te Amsterdam: 52-1. Aangezien de vertaler van de Leidse
editie volgens de titelpagina een Engels edelman was, kon deze derhalve onmogelijk
Manglerius zijn. Met de Amsterdamse editie is het ingewikkelder gesteld. Nummer 52
vermeldt in het geheel geen vertaler. De tweede druk van deze vertaling is 55-XI. In
de inhoudsopgave van 55 staat achter Een Tractaet vande vrye Genaede Gods/ ende
vrye wille des Menschen dat het is vertaald door Manglerius. Als dit op waarheid zou
berusten, zou Manglerius waarschijnlijk ook de vertaler van - alle? - andere onderdelen van 52 zijn geweest. Omdat de inhoudsopgave van 55 pertinente onjuistheden over
vertalers bevat, is de aanduiding van Manglerius als vertaler van het onderhavige traktaat twijfelachtig. Het is niet onmogelijk dat hij de vertaler ervan was, maar voor zekerheid hieromtrent is meer vereist dan alleen de vermelding in de inhoudsopgave van
55.
In 1611 verscheen Manglerius' vertaling naar het Latijn van een tweede geschrift van
Casmannus: Pvlvinar: Ofte De Rijckdom Der Christelijcke Gherustheyt2.
In de opdracht aan De Vry en Bogaert geeft Manglerius aan dat hij dit werk heeft
vertaald met een pastoraal doel:
Dit heeft my oock beweecht om den arbeydt te doen, t' selve in onse tale te stellen, op dat veler gemoederen,
die met dese passie worden gequelt, eenighe verlichtinghe hier door souden mogen ontfanghen.

Over de achtergrond van de dedicatie schrijft Manglerius het volgende:
Dat ie nu, eersame ende weerde Broeders, dese myne oversettinghe V.E. come te dediceren, en is niet, om
dat ick soude achten dat V.E. eyghentlick met dese passie noch ghequelt soudet worden, neen't: want ick
weet dat V.E. door de groote kennisse ende gaven die de goede God V.E. heeft verleent, de selve al hebbet
overwonnen ende verjaecht. Maer andere redenen bewegen my daer toe: eerstelic V.E. grooten yver ende
lust, die V.E. beyden hebt, dat sodanige godsalige boeexkens tot troost ende verquickinge der menschen,
moghen int licht gebracht worden. Als ie selve aen V.E. hebbe bevonden, ende metter daedt aen my hebbet
betoont. Ten anderen oock, den bysonderen lust ende yver die V.E. hebbet tot de tractaetgens deses eerweerdigen, wel-gheleerde ende Godsalighe persoons, Otthonis Casmanni, dat V.E. betoont in de neersticheydt die V.E. aenwendet, dat dese zyne Tractaetgens in onse Nederduydtsche sprake mochten overgheset worden. Als V.E. weerde Broeder Frederick de Vry, insonderheyt autheur ende aenrader zyt gheweest,
dat dit selve boeexken mochte van my ghetranslateert worden. In somma V.L. Broederlicke Liefde ende
Vrientschap rny dicwils betoont, beweecht my, om dese myne geringe translatie V.E. te dediceren, ende als
tot een gheluckwenschinghe ende salige intredinge in desen nieuwen Iare, te offeren ende te presenteren.

De inhoud van dit geschrift, die uit de Heilige Schrift en uit geschriften van godvruchtige vaders is bijeengebracht, heeft een piëtistisch karakter.
Het uitgavejaar is niet zeker, maar in ieder geval na 1608 verscheen Manglerius' vertaling naar het Latijn van een derde geschrift van Casmannus, bekend door de tweede
en door A. Baldeus verbeterde editie van 1657: Gnorismata: Dat is, de ken-teeckens
van de Verkiesinghe ende Zaligheyt der kinderen Godes3. Hierin worden twaalf kenmerken van de verkiezing behandeld. Het procédé bij ieder kenmerk is als volgt: eerst
uiteenzetting, vervolgens verklaring, daarna toepassing, waarbij vaak de classificatiemethode wordt gehanteerd, en tenslotte gebed. Aan het geschrift is een aanhangsel
1.
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toegevoegd, dat twee stukken bevat: Het Roemen eens Uyt-verkoren Christen! die uyt de
Doodt in het Leven over-ghebracht is en De Vastigheyt der Verkiesinge te wercken met de
beneerstinghe der goede Wercken I door seeckere Regels des Levens. Ook van dit geschrift
geldt dat het piëtistisch van aard is. Wellicht bedoelde Manglerius er tevens een bestrijding van de remonstranten mee te geven.
In 1614 verscheen eveneens door Manglerius uit het Latijn overgezet: 54-IV, het jaar
daarop gevolgd door de tweede druk: 55-VL
Een ander translaat van Manglerius is alleen van naam bekend: Boersche t'samenspreeckingen, van de hand van I.D.M. Naar alle waarschijnlijkheid is dit een vertaling
uit het Frans geweest 1 .
5.3. Betekenis
Wat Manglerius onderscheidde van een gewoon predikant, was zijn werkzaamheid op
ver taalgebied. In het bestek van zeven jaar zette hij in elk geval zes geschriften over,
drie van Casmannus, twee van Perkins en één van I.D.M. Vier van de zes waren piëtistisch geaard. Eén werk van Perkins en het geschrift van I.D.M. waren polemisch tegenover de Rooms-katholieke Kerk. Van drie piëtistische vertalingen zag een herdruk
het licht.
Manglerius heeft een niet-onbelangrijke bijdrage geleverd aan de bevordering van het
Nederlandse Piëtisme, met name door de geschriften van Casmannus te introduceren.
Deze zal hij in zijn Duitse tijd hebben leren kennen. Wellicht heeft hij De Vry en diens
zwager Bogaert op Casmannus' werken gewezen. In ieder geval waren zijn vertalingen
hiervan in belangrijke mate te danken aan de instigatie van beide genoemden. Zijn
overlijden is waarschijnlijk voor Van Breen aanleiding geweest om in Manglerius'
vertalersvoetspoor te treden.

6. VINCENTIUS MEUSEVOET
6.1. Levensloop
Vincentius Meusevoet 2 werd omstreeks 1560 als zoon van Reynier Vincent Meusevoet, schoenmaker van beroep, te Eeklo in Vlaanderen geboren. Hij had een veelbewogen jeugd. Zijn ouders vertrokken toen hij nog heel jong was, om wille van het
geloof uit Eeklo naar Antwerpen. Toen zij ook hier niet konden blijven, zochten zij
hun heil in Breda, dat in de zestiger jaren van de zestiende eeuw wegens de soepele
godsdienstpolitiek van de Prins een zeer gezocht toevluchtsoord van Zuidnederlandse
calvinisten was. Op 18-1-1564 werd Reynier Meusevoet poorter van Breda 3 . Na de
komst van Alva werd hij op 5-4-1568 aldaar gearresteerd op beschuldiging van ketterij
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en bij Peter van Keulen gevangen gezet 1 . In augustus van dat jaar gelukte het hem uit
de gevangenis te ontsnappen. Daarna week hij met de zijnen uit naar Norwich in Engeland 2 .
Vincentius Meusevoet bracht zijn jeugd in Norwich door 2 . Hij studeerde aan de Leidse universiteit, waar hij op 1-9-1586 in de letteren werd ingeschreven 3 . Vóór februari
1590 vertrok hij uit Leiden. Tot in de loop van het jaar 1588 lag hij in de kost bij
professor R. Snellius 4 . Blijkens Meusevoets dedicatie in 19 is Snellius niet zonder
invloed op hem geweest. Het feit dat Snellius een enthousiast aanhanger van de inzichten van Ramus was 5 , zou kunnen impliceren dat hij met name in dezen van betekenis voor Meusevoet is geweest. In 1590 begon de laatstgenoemde zijn predikantsloopbaan in Zevenhoven.
Reeds in zijn eerste predikantsjaar werd Meusevoet op de synode van Zuid-Holland
gehouden van 28 augustus tot en met 7 september 1590, benoemd tot visitator in de
classis Neder-Rijnland; evenzo op de synode gehouden van 22 oktober tot en met 6
november 1591. Het jaar daarop maakte hij als afgevaardigde van de classis
Over-Rijnland de synode gehouden van 2 november tot en met 1 december 1592 mee.
In dezelfde kwaliteit was hij op de synode gehouden van 31 augustus tot en met 4
september 1593 aanwezig, waar hij voor de derde maal als visitator werd aangewezen,
nu in de classis Gorinchem. Dit zelfde gebeurde op de synode van 15-24 augustus
1595, maar toen betrof het de classis Woerden 6 . Als gedeputeerde van de classis
Over-Rijnland was hij in 1594 betrokken bij de kwestie van zijn studiejaargenoot P.
Overdhage 7 , die enkel op gezag van de heer Van Poelgeest, buiten elk kerkelijk
lichaam om, de predikantsbediening te Hoogmade had aanvaard 8 .
In 1598 nam Meusevoet het beroep naar Schagen in Noord-Holland aan. Ook in zijn
Schagense tijd maakte hij zich zeer verdienstelijk voor zowel classis als synode. Als
afgevaardigde van de classis Alkmaar, waarop hij ontelbare malen als praeses en scriba fungeerde 9 , was hij aanwezig op de volgende synoden van Noord-Holland: 22-27
juni 1598; 5-9 juni 1600 als scriba; 4-12 juni 1602; 14-26 juni 1604; 30 mei - 3 juni 1606;
28 oktober - 3 november 160810.
Na 1608 werden in negen jaar geen synoden in Noord-Holland gehouden. De Staten
van Holland weigerden namelijk hun toestemming hiervoor te geven. Reden hiervan
was de weigering van de classis Alkmaar om de in 1608 door de classis geschorste
predikanten op bevel van de Staten in hun ambt en eer te herstellen. In geen enkele
classis in de Nederlanden ging het er tijdens de remonstrantse twisten zo heet aan toe
als in de classis Alkmaar. Het conflict liep zo hoog dat er zelfs twee afzonderlijke
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classicale vergaderingen werden gehouden, een bestaande uit remonstrantsgezinden
en een bestaande uit contraremonstranten. De positie van Meusevoet was geenszins
onduidelijk. Hij behoorde tot de laatstgenoemden. Het was daarbij veelzeggend dat
de classisvergaderingen van de contraremonstranten in Schagen werden gehouden1.
Meusevoet kan op grond van de door hem ontwikkelde activiteit als de op een - C. van
Hille junior - na meest op de voorgrond tredende en belangrijkste contraremonstrant
in de classis Alkmaar worden beschouwd.
Ten gevolge van het ongenoegen over de resolutie der Staten van Holland van
25-6-1610 mochten Wtenbogaert en P. Plancius2 van de genoemde Staten elk zes bekwame godgeleerden aanwijzen om met elkaar de formule van overeenstemming te
zoeken of de staat van het geschil op te maken. In tegenstelling tot Wtenbogaert liet
Plancius de aanwijzing langs kerkelijke weg verlopen. Op die aanwijzingsvergadering
was Meusevoet als afgevaardigde van zijn classis aanwezig3.
Schier onvermijdelijk was Meusevoet ook betrokken bij de moeilijkheden met de Alkmaarse predikant A. Venator4. Zelfs van buiten de classis werd zijn hulp ingeroepen.
In de zaak van de Hoornse remonstrantse predikanten J. Walesius en J. Rodingenus,
die beiden in 1614 in de classis Hoorn waren aangeklaagd, werd hij als een van de
scheidsrechters aangewezen5. Deze kwestie liep zo hoog dat er, evenals in de classis
Alkmaar, twee classicale vergaderingen binnen de classis Hoorn naast en tegenover
elkaar werden gehouden.
Na de staatsgreep van Maurits kon de synode van Noord-Holland weer bijeenkomen,
en wel van 9 oktober tot en met 5 november 1618. Meusevoet was toen een der gedeputeerden van de contraremonstrantse zijde der gedeelde classis Alkmaar. Welk een
belangrijke positie hij niet slechts in de classis, maar ook op de provinciale synode
innam, blijkt uit zijn verkiezing tot assessor op de genoemde synode, en voorts uit zijn
verkiezing tot secundus-afgevaardigde naar de Nationale Synode van Dordrecht. Als
kroon op zijn kerkelijke loopbaan werd hij op de synode van 25-29 augustus 1620 tot
praeses verkozen6.
Meusevoet was ook actief betrokken bij het onderzoek naar de remonstrantse predikanten in de classis Alkmaar. Deze werden in 1619 gedagvaard voor een onderzoekscommissie, bestaande uit de voor deze zaak gedeputeerden van de provinciale synode
van 1618, uit de contraremonstrantse classis, waarvan Meusevoet voorzitter was, en
uit gecommitteerden van de Staten van Holland, van wie De Vry de voorzittershamer
hanteerde7.
Van Meusevoet is bekend dat hij in 1619 een vrouw en drie kinderen had8, van wie er
één, Daniël, predikant zou worden.
Interessant is het te weten dat het traktement van Meusevoet in 1609 de som van 500

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rogge[I], II, 60-61.
Z.v.h.: Keuning.
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J. de Vries[II], 151.
Rogge[I],II,322.
APPS, II, 1-2,46,102.
Brandt, III, 357-371; J. de Vries[I], 189.
Van Deursen[I], 386.

444

V. Vertalers

gulden bedroeg, welk bedrag de kroon spande van alle predikantstraktementen van de
plattelandsgemeenten der classes Alkmaar, Hoorn, Enkhuizen en Edam 1 .
Tot de brand van 1895 hing er in de noordwesthoek van de Schagense kerk een bord
ter nagedachtenis aan Sybrand Janszoon, die in zijn kwaliteit van pastoor van Schagen
in 1560 was overgegaan tot het protestantse geloof en dat op 30-5-1570 met de brandstapel had moeten bekopen. Dat bord was beschreven met een door Meusevoet gemaakt gedicht over S. Janszoon 2 .
Schagen was Meusevoets tweede en laatste gemeente. In 1624 overleed hij daar. Tot
zijn intieme vrienden behoorden onder anderen de predikanten C. van Hille junior en
Ruyl 3 , de arts en dichter Viverius 4 , de drukker en letterkundige N. Biestkens junior 5
en de Amsterdamse burgemeester De Vry6. De eerstgenoemde was een broer van de
eerste vrouw van Lamotius.
6.2. Geschriften
Meusevoet schreef zelf geen enkel werk. Des te meer vertaalde hij echter: 35 geschriften uit het Engels, drie uit het Frans en twee uit het Latijn.
In 1598 verscheen als Meusevoets eersteling: 27, een werk van Perkins. Dit geschrift
werd vijfmaal herdrukt.
Het jaar daarop werden vier door Meusevoet vertaalde werkjes van Perkins uitgegeven: 28, met vijf edities; 29, met drie uitgaven; 30, met zeven edities en 31, met acht
uitgaven. Nummer 28 werd in Duitsland door C. Berbandus 7 gelatiniseerd en in 1603
uitgegeven.
In dat zelfde jaar 1599 zagen twee prekenbundels van Beza in Meusevoets vertaling
naar het Frans het licht. De eerste was Predicatien, Op de Historie derPassien ofte des
Lijdens ende Begraeffenisse onses Heeren Jesu Christi. In de opdracht geeft de vertaler
te kennen dat hem hetzelfde voor ogen staat als wat Beza oorspronkelijk bedoelde:
troost en onderwijzing.
Dit werk vertoont een betogend karakter. Waar mogelijk hebben de uiteenzettingen
een anti-rooms-katholieke strekking. Veel gewichtiger is het dat dit boek echt piëtistisch van aard is. De kritische noties zijn in ruime mate aanwezig. Beza constateert dat
in het algemeen het leven tegengesteld is aan de leer. Wijzend op de levensuitingen
poneert hij dat men ten onrechte "christenen" en "Gereformeerde Kerk" wordt genoemd. Ondanks de Reformatie en vele andere zegeningen is men ondankbaar en
volhardt men in de zonden. Vergeleken met veertig jaar geleden is men ethisch en
religieus er niet op vooruit-, maar helaas op achteruitgegaan. Bekering is dan ook
uiterst noodzakelijk.
Behalve de genoemde worden verscheidene inwendig-piëtistische thema's aangetroffen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Van Deursen[I], 73,386-387.
Bregman, 169-170.
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De tweede prekenbundel was Predicatien, Over de Historie der heerlijcker Verrijsenisse
onses Heeren Jesu Christi. Dat Meusevoet deze vertaling aan de magistraat van Breda
opdroeg, had de volgende reden:
Alsoo onder de regeeringhe van de voorghemelde Vrouwe van Parma/ mijn Ouders/ om de belijdenisse der
waerheyt in Christo/ uyt. Vlaenderen moesten vluchten/ soo hebben sy haer binnen uwe E.E.Stadt doemaels
begheven/ alwaer door de goedertierene regeeringe des Princen van Oragnien H.M. de Kercke onverstoort
in de sware tempeesten ghehouden werdt. Ende dewijle ick doe noch een kindt was/ soo moet ick getuyghen
hoe dat mijne Ouders/ soo langhe sy leefden/ ghestadelijcken roemden van de beleeftheyt ende vriendelijckheyt die sy by de Burgerije aldaer genooten hadden. Dit duerde soo lange tot dat de Duc d'Alve int landt
gecomen ende de Prince van Oragnien H.M. verdreven was. Ende gelijck door de gantsche Nederlanden
doemaels de vervolgingen aengeheven/ vyer/ zweert/ ende galgen opgerecht wierden/ soo heeft dat in uwe
E.E. Stadt oock begonnen. Want Pieter van Ceulen Goutsmit/ Ouderlinck der Christelijcker Kercken/ is
ghevangen gheworden/ daer nae Betgen sijne Dienstmaeght/ ende oock eyndelijck mijn Vader/ van wekkers
zijde de voornoemde afghehaelt zijn/ nae dat sy den voorgaenden nacht met Gebeden/ Psalmen/ ende onderlinge vertroostingen doorgebracht hadden/ ende hebben hare lichamen ten brande overgegeven/ om der
waerheyt/ die sy met hare doot besegelt hebben. Doch mijn Vader is noch ghevanghen gebleven tot in Augusto daer aen volgende/ ende is door Gods goetheyt ende door behendighe middelen (door het uytbreken)
vry gecomen/ tot groote verheuginge van de gantsche Burgherije/ die dat oock niet weynich met der daet
betuyghden.

In dit geschrift van Beza komt duidelijk tot uitdrukking dat zijn uitleg vaak allegorisch
is en dat zijn toepassing soms erg gezocht en op de klank af is. Achter deze toepassing
gaat pastorale bewogenheid schuil. Dit is eveneens het geval met de volgende zinsnede, die zonder meer uit een geschrift van een vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie zou kunnen stammen:
Ende daerom comen ons toe/ ons (segghe ick tot mijn groot verdriet) die dit woordt in schijn ghehoort ende
aengenomen hebben/ ende ons noemen met den schoonen naem der gereformeerder Kercken/ de woorden
des Propheten Esaie/ ende dat/ met beter recht als het oude volck/ daer hy seyt/ Ick strecke mijne hant uyt/
den gantschen dach tot eenen ongehoorsamen volcke/ dat sijne ghedachten naewandelt op eenen weghe die
niet goet en is/ Esai. 65/2.1.

In 1600 kwam het derde en laatste door Meusevoet uit het Frans vertaalde geschrift
van Beza uit: Predicatien over de drie eerste Capittelen des hoogen Liedts Salomonis. In
de opdracht aan de ambtsdragers en aan het geheel van de Nederlandse gemeente te
Norwich voert de vertaler als een van de redenen waarom hij dit werk aan hen opdraagt, aan:
Voort heeft my oock beweecht de liefde ende affectie die ick U.L. Ghemeente toe draghe/ alwaer ick niet
alleenlijck nae den lichame in mijne jonckheyt met mijne Ouders/ die oock in den Heere aldaer zijn ontslapen/ ghewoont hebbe: maer hebbe oock dat costelijcke Woort des Heeren als een saet der nieuwer generatie
ontfanghen/ behalven andere weldaden daer door ick my aen U.L. gehouden vinde.

De preken monden meestal uit in persoonlijk gerichte toepassingen, vermaningen en
aansporingen. I. Boot heeft een uitvoerig onderzoek naar dit geschrift ingesteld. Hij
brengt zijn bevindingen onder meer in de volgende passage onder woorden:
Beza paste dan ook de typologisch-allegorische verklaringsmethode op het Hooglied toe. Taalkundige exegese treft men in deze preken nauwelijks aan, doch wel veel dogmatische en zedekundige uiteenzettingen,
waarbij de tekst van het Hooglied meer dient als aanleiding en uitgangspunt van uitgebreide dogmatische
verhandelingen, vooral op het terrein van de controverstheologie, dan als stof, die geëxpliceerd en ontvouwd
moest worden. De welsprekendheid, die Beza toch zeker bezat, komt in deze Hoogliedpreken door de ver
doorgevoerde en soms spitsvondige allegorese, weinig tot uitingA

Even verderop wijst hij op het verschil tussen Beza en Bernard:
1.
2.

85v.a.
Boot, 114.
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Is dus, zoals uit het voorgaande blijkt, de interpretatie van de Sponsa Cantici in de Hoogliedpreken van
Theodorus Beza in principe gelijk aan die van Bernard, in zoverre als de Bruid zowel het ganse lichaam der
kerk is als de enkele ziel, dit is nog geen reden om de Hoogliedverklaring van Beza mystiek te noemen, als
bij Bernardus. In de uitwerking en toepassing valt immers de nadruk bij Beza niet, zoals bij Bernard, op de
enkele ziel, maar vrijwel uitsluitend op de ganse kerk. Men kan de Hoogliedinterpretatie van Beza ecclesiologisch noemen, met een bijzondere tendens naar het heils- en kerkhistorische.1.

Boot signaleert verwantschap bij Beza met het streven van Piëtisme en Nadere Reformatie:
Beza schildert uitvoerig de gebreken van de kerk zijner dagen, waarbij hij de gemeente van Genève niet
spaart, getuige uitspraken als: "de allerschadelijkste afgoderij, welke is de onzichtbare, regeert nog in het
midden van ons". Beza constateert, dat er in het nalopen van Christus, vergeleken met de aanvang der
reformatie, in zijn dagen achteruitgang te bespeuren is. Als men de tekening van de zedelijke toestanden in
Genève, die Beza in zijn Hoogliedpreken geeft, op zich laat inwerken, kan men zich niet aan de indruk
onttrekken, dat de kerk toen feitelijk reeds een nadere reformatie nodig hadA

Eveneens in 1600 verscheen 32, een werk van Perkins, door Meusevoet vertaald. Er
zijn zes drukken bekend.
In 1601 kwamen drie geschriftjes van Perkins in Meusevoets vertaling uit: 33, met zes
edities; 34, met vier uitgaven en 35, eveneens met vier edities.
In 1602 zag het translaat van slechts één werk van Perkins het licht: 36. Er bestaan vier
uitgaven. In Duitsland werd deze overzetting door J. Heupel gelatiniseerd en in 1603
uitgegeven, in 1604 gevolgd door een herdruk.
Het jaar 1603 was allereerst het jaar van 37, dat drie geschriften van Perkins bevat. Uit
de opdracht in het eerste werk, door Meusevoet aan de Staten-Generaal gericht,
wordt duidelijk dat de drie geschriften gezamenlijk werden uitgegeven.
Nadat de vertaler vanuit de Schrift zeer uitvoerig de noodzakelijkheid van de onderlinge eendracht en vrede heeft aangetoond, stelt hij dat het enige middel om al de
moeiten en de verschillen in de religie weg te nemen, de terugkeer tot het Woord
Gods en tot de fundamenten van de christelijke religie is. Meer dan ooit is daar nu
reden voor.
Naar de mening van Meusevoet legt dit geschrift getuigenis af van de leer der Engelse
Kerk en van de eendracht van die Kerk met alle andere gereformeerde gemeenten,
ook met die in de Nederlanden.
Meusevoet heeft dit boek vertaald in de hoop en in het vertrouwen dat zulke duidelijke, waarachtige en godzalige geschriften, die de grond van de oprechte, oude religie
bevatten, zullen dienen om de ingezetenen van de Nederlanden tot kennis van de
waarheid en tot enigheid van het christelijk geloof te brengen en daarin te versterken.
Aan het eind van de opdracht komt de overzetter een keer terug op die eenheid:
Alsoo sal oock hier door blijcken de eenicheyt der leere die de Kercken van Enghelandt, ende de Kercken
deser landen met malcanderen hebben.

Deze vertaling beleefde vier edities. Tevens werd zij door Heupel verduitst en in
1603-1604 uitgegeven, waarvan in 1607 een tweede druk verscheen.
Voorts verschenen er in 1603 vertalingen naar het Engels van drie geschriften van de
Engelse koning James. Als eerste vraagt de aandacht het traktaat dat in het Engels
1.
2.
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119.
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reeds in 1599 was verschenen met een enigszins andere inhoud dan de editie van 1603,
die door Meusevoet werd gebruikt: Een Coninglijck Gheschenck: Ofte, Onderwijsingen
zijner Majesteyt van Engelanti Schotlantl Vrancrijck ende Yrlantl aen zijnen zeer beminden Zone Henricvm Prince. James tracht in de lange voorrede zich te zuiveren van twee
smetten die men naar aanleiding van de inhoud der eerste uitgave in 1599 op hem
heeft geworpen, namelijk dat hij niet oprecht in de religie is en dat hij de puriteinen
verkeerd beoordeelt.
De inhoud zelf valt in drie onderdelen uiteen. Allereerst komt de verhouding van een
koning tot God aan de beurt. James handhaaft tegen papisten en wederdopers de
autoriteit van de Heilige Schrift en beklemtoont de waarde van het gebed. Het tweede
onderdeel gaat over het ambt van een koning, waarin James voor allerlei zaken praktische wenken geeft. Op grond van het goddelijk recht van de koningen verdedigt hij
de absolute monarchale macht. Het laatste onderdeel beschrijft de houding van een
koning in middelmatige zaken, waarin James zich doet kennen als een man van de
gulden middenweg. Dit gedeelte wordt dan ook gekenmerkt door vlakheid en nietszeggendheid.
Aan Een Coninglijck Gheschenck was toegevoegd: Eene corte Belijdenisse des Gheloofsl Onderschreven by de Conincklijcke Majesteyt ende zijn huysghesin. Op de keper
beschouwd heeft deze geloofsbelijdenis een weinig betekenende inhoud. Voor het
grootste gedeelte bestaat zij in het verwerpen van Rome's dwalingen, terwijl er positief eigenlijk niet meer wordt gezegd dan:
wy sullen gheduerichlijck voortvaren inde ghehoorsaemheyt der leere/ ende Discipline deser Kercke^.

In één jaar tijd werd deze vertaling niet minder dan driemaal uitgegeven 2 .
Het tweede geschrift was Daemonologia, Dat is, Eene Onderrichtinghe teghen de Tooverie informe van tsamenspreeckinghe^. In de voorrede zet James na zijn constatering
dat er zich een grote menigte tovenaars en tovenaressen in Engeland bevindt, het
tweeledige doel van Daemonologia uiteen. Enerzijds bestaat dit in het aantonen contra R. Scot, die het bestaan van geesten en derhalve ook van toverij ontkende, dat er
zulke duivelskunsten zijn geweest en nog zijn, anderzijds wordt het doel gevormd door
het aangeven van het strenge onderzoek en de strenge straf die tovenaars verdienen.
Dit laatste is gericht tegen J. Wier, die tolerantie bepleitte voor tovenaars 4 . '
De inhoud van dit werk kan onmogelijk in dit bestek aan de orde komen. Het oordeel
van Evenhuis daarover:
een verschrikkelijk boek, waarin allerlei kletspraat over tovenaars en heksen als de hoogste wijsheid werd
verkondigd.^

is mijns inziens te eenzijdig en te negatief. Voorts schrijft hij:
Het werd ook in het Nederlands vertaald en nog wel door de twee predikanten Vincentius Muizenvoet te
Schagen en Isaac Genius te Asch A

De vermelding van de laatstgenoemde berust evenwel op een misverstand. Door I.
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5.
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Genius werd immers de Nederlandse vertaling in Duitsland gelatiniseerd. Deze Latijnse uitgave verscheen in 1604, terwijl er in 1607 een herdruk van volgde 1 .
Overigens is Genius een interessante figuur in het kader van deze studie. Zijn ouders
waren om religieuze redenen uit Antwerpen naar Londen gevlucht. Hier stond dan
ook de wieg van Genius. Behalve geboorteplaats en Zuidnederlandse ouders had deze
met Lamotius meer gemeen: beiden werden op dezelfde dag aan de universiteit te
Heidelberg als student ingeschreven 2 en beiden hebben hier hun studie voltooid.
Eerst was Genius predikant van de Duitse gemeente van Keulen, van 1600-1610 bediende hij de Nederlandse gemeente te Frankfort aan de Main, vervolgens werd hij
Duits predikant te Oppenheim en diende hij van 1625-1627 de Nederlandse en de
Franse gemeente te Keulen. Het laatste jaar van zijn verblijf in Duitsland was hij predikant van de Franse gemeente te Aken. Tenslotte was hij van 1629-1644 herder en
leraar van de gemeente te Asch bij Buren 3 .
De derde vertaling was Eene Overdenckinghe op het 25.26.27.28. ende 29ste vers des
vijfthienden capittels des eersten boecx der Chroniken der Coninghetfi. Met dit geschrift
wil James zijn volk de rechte dankbaarheid leren voor het onvergetelijke gebeuren van
de ondergang der hen bedreigd hebbende Armada. Nadat hij de tekst uitvoerig heeft
geëxegetiseerd, gaat hij over tot de toepassing, waarbij hij van de eigentijdse situatie
en gebeurtenissen uitgaat. Met deze op de eigen tijd gerichte toepassing gaat een
niet-historische identificatie gepaard: Israël wordt Engeland.
In 1604 verscheen de vertaling uit het Engels van een pamfletje dat wel niet door
James was geschreven, maar toch alles met hem te maken had: Een Sermoon: Ghepredickt tot Westminsterl voor des Konings ende der Koninginnen Majesteytenl op hare
Crooninghel op Sint Jacobs dachl wesende den 25. Juliusl Anno M.VI.C.III. Door den
Eervveerdighen Bisschop van Winchester5. De tekst van deze preek zegt alles over de
inhoud: de machten die er zijn, die zijn van God geordineerd, Romeinen 13:1c. Een
koning heeft van Godswege een absoluut recht in burgerlijke en kerkelijke zaken.
Eveneens in 1604 rolde Meusevoets vertaling van een traktaatje van J. Downame van
de pers: 20.
Voorts zag in 1604 39, een door Meusevoet overgezet werk van Perkins, het licht. Dit
boek beleefde vier drukken.
In 1605 kwamen van Perkins drie geschriften in de vertaling van Meusevoet uit: 38b,
40 en 41. Alle drie kennen ze twee edities. Een gedeelte van het eerstgenoemde traktaat werd door Heupel verduitst en in 1606 uitgegeven.
In 1606 verscheen van Perkins 43, door Meusevoet naar het Latijn vertaald. Dit geschrift werd eenmaal herdrukt.
Van dezelfde auteur kwam in 1607 44 uit. Meusevoet droeg dit werk op aan De Vry,
1.
2.
3.
4.
5.
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diaken van de Amsterdamse gemeente, en aan diens zwager Bogaert, beiden goede
vrienden van hem. In deze dedicatie schrijft hij dat Paulus in de Galatenbrief de leer
van de rechtvaardigmaking niet slechts getrouw overlevert, maar ook beschermt tegen
alle vervalsers van deze leer. Hoewel onuitgesproken, slaat dit onmiskenbaar op de
remonstranten. Meusevoets doel met deze vertaling is de verbreiding van de waarheid
Gods in de Nederlanden.
De reden dat de vertaler deze overzetting aan de twee genoemden opdraagt, is gelegen in
De ongeveynsde liefde der Christelijcker religie/ die uwer E. van Godt almachtich is inghestort door t'middel der Godsaliger opvoedinge in de kennisse ende vreese des Heeren/ in t*besonder te huys/ ende openbaerlijck in eene der voornaemster kercken deser Landen/ item de particuliere liefde ende lust die uwer E.
altijt bethoont hebben tot des wijtberoemden Perkinsi wercken.

De tweede druk van dit werk verscheen als 55-XIV.
Een gedeelte van deze vertaling werd door Heupel verduitst en in combinatie met het
reeds vermelde gedeelte van 38 in 1607 uitgegeven.
Het jaar 1607 was voorts het jaar van het door Meusevoet naar het Engels overgezette
Een waerachtigh ende volcomen Verhaell van de gheheele Proceduerenl ghehouden teghen de laetste Barbarische Verraders/ Garnet een Jesuijtl ende zijne mede-pleghers. Dit
werk gaat over de beruchte geschiedenis van het buskruitverraad en de daarop gevolgde strafprocedure. Kenmerkend voor de inhoud is dat in de genoemde titel niet een
der politieke samenzweerders wordt genoemd, maar wel een jezuïet, H. Garnet 1 . Het
buskruitverraad wordt gezien als een uiting van het demonisch optreden van de jezuïeten.
In 1608 zag van Perkins 46 het licht. In de opdracht aan C. van Hille junior, predikant
te Alkmaar, en aan Ruyl, predikant te Zevenhoven, schrijft Meusevoet:
lek en twijffel niet, of het en sal den Godvruchtighen herten, ende vroomen Conscientien, die haren troost
in de ghemeynschap Gods soecken, ende die geern in sulcke vragen haers ghemoets wel onderricht waren,
profijtelick ende aengenaem zijn. Ende woude God dat hier door, ende door so vele andere middelen die
hy verleent, eenmael uytghedreven ende verbannen mochten worden, dat afgrijsselicke Libertijnschap ende
versmadinge aller Religie, waer door de menschen snooder als beesten, ende erger dan Duyvels worden.

Over de gedediceerden merkt hij op:
Dat ick nu, weerde Broeders, my onderwonden hebbe, uwer E. desen mijnen geringen arbeyt toe te schrijven, daer toe heeft my beveecht onse onderlinge vrientschap ende verbintenisse. Ick en twijffele niet, of het
en sal u.1. aengenaem zijn, so wel om des Autheurs, als ooc om de materies wille. [...] De materie deses
tractaets is het doelwit onser bedieninghe, namelic den menschen te leeren, wat sy behooren te doen, om
te comen in de gunste Gods ende salich te worden. Hoe dat sy moghen versekert wesen van hare eygene
particuliere salicheyt. Ende hoe sy sich in allerley benautheyt behooen te houden ende draghen. Daerom
gelijck ghylieden voor desen tijdt, u bewesen hebt liefhebbers der wercken deses Mans te wesen, soo vertrouwe ick oock dat ghy dit Tractaet in sulcker liefden sult ontfangen, als het gene, dat my aengaet, uwer E.
uyt liefden wordt toegevoecht.

Hij ondertekent met:
Uwer E. goede vrient ende medebroeder.

Dit werk werd één keer herdrukt.
In 1609 kwam van de pers Hooft-stucken der leere derJesuiten I ende sommighen anderen Pausselijcken Doctoren. Dit was een door Meusevoet samengestelde bloemlezing
uit door hem uit het Latijn vertaalde geschriften, woorden en acta van pausen, jezuïe1.

Z.v.h.: Neut.
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ten en andere papisten. De aanleiding voor Meusevoet tot het samenstellen van dit
werkje was blijkens de voorrede
dat onlanghs in eene publike tsamencomste/ sommige politike mannen/ die de Roomsche Catholijcke Religie waren toeghedaen/ seyden/ als eenighe der selver by ghebracht wierden/ dat sy noyt en hadden gehoort
noch ghelesen/ dat sulcx vanden Jesuyten ofte anderen Roomschen Catholicken Leeraers geseyt ofte gheschreven was.

Het geschrift bestaat uit vier hoofdstukken, waarvan het eerste handelt over de Paus
en het tweede over de ongeldigheid van religieverdragen en de noodzakelijkheid van
onderdrukking en uitroeiing der protestanten. Het derde heeft tot inhoud de vrijheid
die rooms-katholieke onderdanen hebben om hun protestantse vorsten om te brengen, terwijl het vierde een uiteenzetting geeft van de vrijheid om met dubbelzinnigheden anderen om de tuin te leiden.
De door Meusevoet in dit werkje gevolgde methode is de volgende: na korte, door
hemzelf vervaardigde samenvattingen in de vorm van stellingen geeft hij ter bewijsvoering citaten uit een respectabel aantal rooms-katholieke geschriften.
De op de politiek gerichte inhoud, de tijd van uitgave, met hierbij het zeer opvallende
verschijnsel dat de namen van de uitgever, van de drukker en van de plaats van uitgave
ontbreken, maken het welhaast zeker dat Meusevoet zich met dit geschriftje op het
politieke vlak heeft begeven en op deze wijze zijn aandeel leverde in het sterke verzet
dat de calvinistische predikanten boden tegen de vredesonderhandelingen. De in het
hierboven staande citaat genoemde publieke samenkomst kan namelijk niet anders
zijn dan de aan het Twaalfjarig Bestand voorafgaande onderhandelingen tussen de
Nederlanden en Spanje, gevoerd van februari tot en met augustus 1608 te Den Haag.
In 1610 kwamen drie geschriften van Perkins en één van G. Downame in de vertaling
van Meusevoet uit. Allereerst was het 48. In de opdracht aan de magistraat van Amsterdam stelt Meusevoet dat sinds 600 na Christus zowel Mohammed als de bisschop
van Rome tot de hemel toe zijn verheven. Nadat hij iets van het leven en de leer van
Mohammed heeft weergegeven, eindigt hij dit gedeelte met:
Hoe dat nu sijn gebouw weder te gronde comen/ ende te niet worden sal/ dat sal God in sijne rechtveerdicheyt met der tijt openbaren.

Over de Paus merkt Meusevoet op dat die overeenkomstig de profetie zowel door de
verkondiging van het Woord Gods als door de zich tegen hem verheffende koningen
reeds veel aan macht, heerschappij en rijkdom heeft ingeboet.
De redenen voor het vertalen van Downame's geschrift
zijn eerstelijck om den genen die van onse tale ende natie zijn/ ingeborene/ als die hare Vaderlandt verlaten/
ende den Roomschen Paus hebben afgeseyt meer ende meer te verstercken/ ende in conscientie te verseeckeren/ dat sy in desen gedaen hebben/ na tbevel des Heeren/ seggende/ Gaet uyt van haer mijn volc, op
dat ghy haerder sonden niet deelachtich en wort, op dat ghy van hare plagen niet en ontfangt. Ende indien
het oyt noodich is geweest/ hier in vast/ so is het nu voornamelijck in desen tijden/ ende Landen/ inde welcke
sulck eene menichte van Libertijnen/ Vry gheesten/ Neutralisten Pacificateurs zijn opghestaen/ die den waren Godt ende Christo sijnen Sone te dienen/ ende den Afgod aen te hangen/ de waerheyt des Euangeliums
te omhelsen/ ende de leugenen ende verdichtselen der menschen aen te cleven/ al in eenen graet stellen/ dryvende den spot met den ghenen/ die om Godt oprechtelijck/ nae sijn woort te dienen/ ende den Euangelio
Christi te ghehoorsamen/ so veel swaericheyts/ schimps/ blamatie/ ende vervolginge sich onderworpen. Ten
anderen/ ick hebbe oock ghehoopt/ dat vele/ die noch aen den Antichrist hanghen/ ende in afgoderie steken/
hier door eenich licht souden mogen crijgen/ ende beweecht worden den waren God/ Vader/ Sone ende
Heylighen met ons in eenicheyt des Gheests te dienen.
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Het tweede in 1610 verschenen vertaalde geschrift van Perkins was 49, In de opdracht
aan de theologische student J. Laurentius doet Meusevoet deze ontboezeming:
Heeft de Satan oyt erghens op de bane gheweest om met listicheyt ende ghewelt Gods dienaers te bestiyden/
soo is hy nu daer in wel besich in dese nederlantsche Provinciën/ soo door valsche redenen ende woorden
die eenen schyn hebben om de herten der eenvoudighen te verstricken als oock andersins.[...] De tyrannen
dorsten nae onse bloedt/ ende vervolghen ons aen allen canten/ daer het haer toegelaten is haer wreetheydt
te ghebruycken/ den heylighen dienst wort versmaet, ende als met voeten ghetreden/ selfs in die quartieren/
die alle eere ende rijckdommen daer door hebben becomen. Vele quaetwillige in onse gemeenten/ misghunnen ons/ nae grooten cost/ ende vele arbeydts in der studiën ghedaen/ het broodt dat wy met den onsen
ghenieten.

In Laurentius draagt de vertaler dit geschrift op aan alle studenten in de theologie.
Over Laurentius merkt hij op:
Ons ende velen duysenden is wel bekendt hoe groot de liefde der waerheyt ende den yver in der godsalicheyt
in uwen Grootvader ende in uwen Vader saligher memorie gheweest hebben: Van welcke de eene in alle
ghetrouheyt ende met groote lanckmoedicheyt vele iaren langh in de heerlijcke ende groote gemeente van
Amsterdam/ het Ouderlingschap ende de andere het Diaconschap/ met loff der vromen/ bedient hebben.
Het sal oock uwe godsalighe moeder een groote vreucht weesen/ als sy door den segen des Heeren sien sal
dat hare sorghe ende cost ende uwen ghestadighen arbeyt vrucht sal voortbrenghen in Gods kercke/ door
den dienst/ den welcken ghy van uwen Grootvader/ Vader ende haer zijt toegheheylicht.

Blijkens deze woorden heeft Meusevoet nauw contact gehad met de eerste uitgever
van zijn vertalingen alsmede met diens gezin en familie.
Tenslotte verscheen als derde vertaling van Perkins in 1610 50, waarvan een herdruk
uitkwam.
Schoneveld schrijft ook 52-11 aan Meusevoet als vertaler toe 1 . Dit gebeurt echter ten
onrechte.
In 1612 zag 53 als Meusevoets vertaling van een werk van Perkins het licht.
In 1614 kwam een bundel vertaalde geschriften van Perkins, 54, op de markt. Meusevoet twijfelt er in de dedicatie niet aan of degenen aan wie hij deze overzetting opdraagt, zullen erdoor worden gesticht.
Als kroon op Meusevoets vertaalarbeid betreffende Perkins verscheen in 1615 in folio
55. Het laatste onderdeel hiervan, Perkins' uitleg van de bergrede, zag in 1650 voor de
tweede keer het licht, toen in duodecimo.
Van de auteurs Dod en Cleaver kwam in 1617 19 van de pers. De vertaler droeg dit
geschrift op aan W. van Baarsdorp 2 . In deze dedicatie merkt Meusevoet op:
Ende gelijck ick de gheieerde wercken Perkinsi, ende oock van eenighe andere treffelijcke mannen, uyt de
Enghelsche in onse Nederlandtsche tale hebbe ghebracht, tot stichtinghe ende onderwijsinghe onser natie:
soo hebbe ick tot den selven eynde dit stuck oock overgheset.

De reden dat hij de vertaling opdraagt aan Van Baarsdorp, is
om uwer E. te congratuleren daer over, dat Godt, die daer staet in de Ghemeente Gods, ende de Rechter
is onder den Goden, uwer E. gheroepen heeft tot de vergaderinghe ende 'tgheselschap der gheener die de
Iustitie over dese Landtschappen van Hollandt ende West-Frieslandt administreren. Ende ghelijck hem
Iohannes verblijdt heeft, dat hy kinderen van een uytverkoren vrouwe vandt, die inder waerheyt wandelden:
alsoo verblijde ick my oock als ik sulcx hoore van den ghenen die in hare jonckheydt ghestudeert hebben by
den Hoogh-gheleerden, Godtsalighen, ende Wijdt- beroemden Rudolphum Suellium (die ick ter eeren op
hale, als ick wel schuldigh ben, ende wiens ghedachtenisse, als des rechtveerdighen in den zeghen sal blijven,
1.
2.

224 nr.465.
Z.o.h.:DenTex,IV,195.
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als der Godloosen sal verrotten) ende dat sy, niet alleenlijck tot de ware kennisse Gods, ende stantvastighe
belijdenisse der Godtsaligheyt, maer oock tot digniteyt ende weerdigheden verheven worden. Ghelijck
onder andere uwer E. met recht wel te tellen is.

Er verscheen een tweede druk.
In 1620 zagen twee vertalingen het licht. Allereerst 4, Meusevoets translaat van een
werk van Brinsley.
In de tweede plaats verscheen in 1620 56 van Rogers. In de dedicatie stelt Meusevoet
dat de voornaamste zegen van God in de laatste tijd hierin bestaat dat Hij veel wijze
en geleerde mannen heeft verwekt die de dwalingen, de bijgelovigheden en de afgoderijen van de Rooms-katholieke Kerk hebben ontdekt om de mensen te doorstralen
met wetenschap en kennis der zaken die men ter zaligheid moet geloven. Deze mannen zijn als instrumenten Gods in grote ere te houden.
Niet minder achting zijn echter zij waard die de vruchten van de gronden en de stukken des geloofs aanwijzen, met het doel dat men godzalig voor God en de mensen
wandelt. Hierin zijn voornamelijk de leraars van de Engelse Kerk ijverig bezig. Dit
geschrift heeft ten doel de christenen de praktijk van hun religie te leren.
De reden van deze vertaling is allereerst Meusevoets zorg dat ook de Nederlanders
goede werken voorstaan, vanuit het inzicht dat het christelijk geloof niet alleen in
woord, maar ook in kracht en in ijver in de godzaligheid is gelegen. Ten tweede wil hij
doen blijken hoezeer het verwijt dat de gereformeerde leer van de eeuwige verkiezing
een oorzaak is van ongebondenheid des levens, ten onrechte is.
Meusevoet draagt dit translaat op aan de gecommitteerde raden van de Staten van
Holland uit dankbaarheid voor hun aandeel in het bijeenroepen van de Nationale Synode en in het herstel van de justitie en de regering.
In 1621 kwam van Brightman 3 uit. Brightman maakt bij zijn uitleg gebruik van de
analytische methode. Volgens hem wordt in Openbaring zowel het verleden als de
toekomst van de kerk beschreven. Als grote gebeurtenissen van de toekomst verwacht
hij de bekering der Joden, hun terugkeer naar het heilige land en de gouden eeuw.
Brightman bedoelt zijn uitleg als een antwoord op de inzichten van de jezuïeten R.
Bellarminus en F. Ribera omtrent Openbaring.
Het is intrigerend dat deze vertaling van Meusevoet de enige quarto-uitgave van zijn
vertalershand was die geen opdracht of voorreden van hem had. Was dit voorzichtigheid van hem? Was hij bang dat hij in discrediet zou raken als hij zijn apocalyptische
verwachtingen aan het papier toevertrouwde? Zijn grote belangstelling en zijn vurig
ijveren voor koning James in de jaren 1603-1604 zouden namelijk wel eens bij hem op
hebben kunnen komen uit een bepaalde apocalyptische verwachting. Zijn vertaling
van Perkins' verklaring van Openbaring 1-3 en van G. Downame's geschrift over de
antichrist alsmede zijn dedicatie daarin maken de veronderstelling van het voorkomen
van zo'n verwachting bij hem erg waarschijnlijk. Zijn teleurstelling betreffende koning
James en aangaande zijn apocalyptische verwachtingen in het algemeen deed hem
wellicht nu afzien van iedere publikatie van eigen inzichten omtrent de toekomst.
Als volgende vertaling van Meusevoet zag in 1622 van Yarrow 60 het licht.
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Tenslotte moet Meusevoets translaat van een werkje van Linaker, 25 , worden genoemd. Het is niet bekend wanneer deze vertaling voor het eerst is uitgekomen. De
oudst bekende editie is de derde, vermeerderde druk uit 1625. Behalve deze editie zijn
er drie uitgaven bekend.
De vermelding door Schoneveld van Meusevoet als vertaler van De verschrickelijcke
historie Van den Af-valligen Franciscus Spira mist elke grond1. De eerste druk hiervan
dateert namelijk van 16442.
Het acrostichon dat in 27 voorkomt, is waarschijnlijk van Meusevoet zelf afkomstig.
6.3. Betekenis
Meusevoet bracht het niet verder dan dorpsdominee. Zijn betekenis steeg echter hoog
boven deze positie uit. Vanaf het begin van zijn predikantschap nam hij een vooraanstaande plaats in classis en provinciale synode in. Dit geldt zeer bijzonder voor zijn
Schagense tijd, waarin hij zich ontpopte als een van de meest uitgesproken en op de
voorgrond tredende contraremonstranten in Noord-Holland buiten Amsterdam. Zijn
bemoeiingen met precaire kerkelijke aangelegenheden waren veelvuldig. Bovendien
was hij in Noord-Holland een van de machtigste en invloedrijkste tegenstanders van
de leer van Arminius. Blijkens zijn opdrachten bezat hij immers goede relaties met hogere burgerlijke bestuursorganen.
Het meest heeft Meusevoet echter voor het geestelijk leven betekend. Door middel
van zijn tientallen geschriften - zonder uitzondering vertalingen - oefende hij een enorme invloed uit, die was gericht op geestelijke verdieping en op nauwgezette praktische uitwerking van het geloof. Indrukwekkend is niet alleen het aantal door hem
geleverde vertalingen, maar ook de omvang en het aantal edities ervan. De overgrote
meerderheid van zijn vertalingen betreft puriteinse geschriften, waarvan het leeuwedeel wordt gevormd door werken van Perkins, wiens omvangrijk oeuvre vrijwel geheel
door hem in het Nederlands werd overgezet.
De aanvang van Meusevoets vertaalarbeid had behalve op kleinere werkjes van Perkins betrekking op drie geschriften van Beza. Meusevoet nam te midden van de andere Nederlandse vertalers van Beza een aparte plaats in, of anders geformuleerd: de
aard van de door Meusevoet vertaalde werken van Beza was anders dan die van de
door anderen overgezette geschriften van Calvijns opvolger. In dit opzicht faalt het
overigens voortreffelijke artikel van Smid enigszins3. Smid rekent namelijk de door
Meusevoet vertaalde geschriften tot Beza's exegetisch werk. Zowel de titels als de
inhoud van deze boeken beletten dit echter. Zij moeten worden gerekend tot Beza's
homiletisch werk. Deze op zichzelf niet zo belangrijke onderscheiding is in dit geval
noodzakelijk om de specifieke aard van de door Meusevoet vertaalde geschriften te
openbaren. In tegenstelling tot de andere in het Nederlands vertaalde werken van
Beza vormen Meusevoets translaten stichtelijke lectuur. Zij zijn niet zozeer gericht op
dogmatisch-catechetisch onderricht, als wel op troost, vermaning, opbeuring en aan1.
2.
3.

171 nr.38.
Hoornbeeck, 121.
[IV].

454

V. Vertalers

sporing. Bovendien - en dat is nog belangrijker - is de aard van deze stichtelijke
lectuur volop piëtistisch. Deze verwoordt zowel de interne als de externe zijde van de
piëtistische vroomheid.
Deze drie vertalingen van Meusevoet zijn in het licht van het merendeel van zijn overzettingen bijzonder heldere openbaringsvormen van de toenmalige ontwikkeling van
Reformatie naar Piëtisme en Nadere Reformatie via Beza. Zij vormen tevens een imposante en zeer belangrijke inbreng in het aandeel dat Beza had in het Nederlandse
Piëtisme van vóór de Nadere Reformatie.
De andere vertalingen van Meusevoet die werken van niet-puriteinse auteurs betreffen, werden in de periode 1603-1609 uitgegeven en zijn in twee genres onder te verdelen.
Het eerste genre bestaat uit drie geschriften van de hand van en één geschriftje betrekking hebbende op koning James van Engeland, respectievelijk uitgegeven in de
jaren 1603 en 1604. De motivering voor het translateren van deze werken moet worden
gezocht in het samenspel van enerzijds Meusevoets calvinistische belangstelling voor
eigentijdse politieke gebeurtenissen en verhoudingen, die zeker in die tijd direct of
indirect van grote betekenis waren voor de Kerk(en), en van anderzijds de Engelse
fase van zijn eigen levensloop alsmede zijn gerichtheid op het Puritanisme. Meusevoet
had hooggespannen - apocalyptische? - verwachtingen van de in 1603 de Engelse
troon beklommen hebbende, protestantse James. Het waren verwachtingen voor de
politieke en kerkelijke verhoudingen in Europa, maar vanzelfsprekend speciaal toegespitst op de oorlogssituatie waarin de Nederlanden verkeerden. Voorts is te wijzen
op het unieke van James' traktaten. Zij waren geschreven door een reformatorische
koning, die theologische en religieuze belangstelling en kennis bezat. Tenslotte was in
het geding dat deze geschriften getuigend van aard waren. Het kan niet anders of deze
koninklijke getuigenissen hadden een imponerende, maar vooral ook bemoedigende
uitwerking op de gelovigen in de Nederlanden.
Meusevoet oogstte met dit genre succes. Een Coninglijck Gheschenck werd in combinatie met Eene corte Belijdenisse des Gheloofs in één jaar drie keer uitgegeven. Daemonologia werd in 1604 uit het Nederlands in het Latijn vertaald en in Duitsland uitgegeven. Dit succes en Meusevoets streven ten gunste van James waren van korte
duur, want James liet zich reeds in 1604 openlijk in remonstrantse zin uit, terwijl ook
steeds meer diens negatieve opstelling ten aanzien van de puriteinen openbaar werd.
Het tweede genre is anti-jezuïtisch en betreft twee vertalingen, uitgekomen in 1607 en
1609. Het eerste translaat was een verslag van het buskruitverraad, dat als het werk
van de jezuïeten werd beschouwd. Het tweede was een samenvatting van de leer der
jezuïeten. De levensloop van Meusevoets vader maakt dit genre alleszins begrijpelijk.
Toch zit er in het geval van het tweede geschriftje meer achter. Het is een protest
tegen de vredesonderhandelingen met Spanje.
Meusevoets levenswerk was het vertalen van het oeuvre van de puritein Perkins. Op
enkele traktaatjes na maakte hij al diens geschriften toegankelijk voor het Nederlandse publiek. Hij deed dit in de periode 1598-1615. Deze vertalingen vonden voor het
merendeel gretig aftrek. Van de 24 publikaties zijn er twintig die eens of meermalen
werden herdrukt. Op dit moment zijn hiervan in het totaal 81 uitgaven bekend, maar
het werkelijke aantal ligt hoger.
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Behalve van Perkins trad Meusevoet van zeven andere puriteinse auteurs als vertaler
op. Slechts van een hunner, J. Downame, zette hij iets over in de periode vóór 1615;
van een ander, Linaker, is het onzeker; van de rest gebeurde dit na 1615, toen Perkins'
gehele oeuvre in het Nederlands was vertaald. Het succes van deze vertalingen was
minder dan van die van Perkins' geschriften. Van de uitleg der Tien Geboden door
Dod bestaan twee drukken. Grote uitschieter in dit rijtje is de vertaling van Linakers
geschriftje, met zes edities.
De verschillen in kerkopvatting van de Engelse auteurs telden voor Meusevoet niet:
G. Downame was bisschop, Dod daarentegen non-conformistisch anglicaan.
Meusevoets grootste betekenis was dat hij als vervaardiger van 31 vertalingen, die in
het totaal 94 edities beleefden, de opvattingen en de idealen van het Puritanisme bekendheid, aanhang en navolging deed vinden. Het is voor een belangrijk deel aan hem
te danken dat het Puritanisme in al zijn onderdelen in de Nederlanden inburgerde.
Na de verdieping en de praktizering van het geestelijk leven had Meusevoet met zijn
translaten de bestrijding van de remonstrantse leer voor. Onmiskenbaar zijn bij hem
evenals bij Lamotius de stichting en de polemiek verenigd, maar wel in deze volgorde.
In het geheel van de vaderlandse kerkgeschiedenis der zeventiende eeuw is Meusevoet wellicht de meest produktieve, succesvolle en invloedrijke vertaler geweest: veertig vertalingen met 105 uitgaven.
Meusevoets invloed reikte verder dan de Nederlanden alleen. Van de in die tijd bekende jezuïet en polemicus J. de Gouda kwam in 1612 te Antwerpen uit: Den katholiicken heyligen-dienst Ioannis de Govda, priester der societeyt Iesv, Teghens Henricvm
Boxhornivm, Ioannem Bogaert, Wilhelmvm Perkinsvm, Vincentivm Mevsevoet sijnen
vertaelder, Ketters/ leughenaersl In Brabant! Enghelantl Hollant.
Voorts lagen vertalingen van Meusevoet ten grondslag aan edities in Duitsland. Dit
betreft vijf Latijnse en vier Duitse uitgaven, waarvan het in zeven gevallen om geschriften van Perkins gaat.

7. PETRUS NIENRODE
7.1. Levensloop
Petrus Nienrode werd in 1591 te Utrecht geboren. Hij kwam uit een goed milieu. Zijn
vader Hendrik was lid van de raad en schepen 1 .
Na zijn studie te Leiden, waar hij op 23-5-1609 als student in de filosofie werd ingeschreven 2 , werd Petrus Nienrode in de tweede helft van 1613 predikant te Zijderveld.
In 1615 kwamen contraremonstrantsgezinden uit Utrecht in Zijderveld bij hem kerken en aan het Avondmaal. In de stukken van het proces dat de schout van Utrecht
naar aanleiding hiervan aanspande, staat als getuigenis van de gedaagden over Nienrode dat hij een godzalig, stil en vroom jongmens is, die in zijn gemeente zeer bemind
iS3.
1. Na het beruchte oproer van 1610 werd deze op 12 augustus van dat jaar verbannen wegens seditieuzepropoosten: Felix, 46.
2. ASAL, 94.
3. Seinen, 36-37,155; vgl.: Borsius[I], 252-253.
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Begin maart 1617 reisde Nienrode samen met Voetius naar Amsterdam om op 6 maart
een der vergaderingen van correspondentie van de gezamenlijke Zuid- en Noordhollandse classes bij te wonen1. Het jaar daarop was hij als afgevaardigde van de classis
Schieland aanwezig op de volgende Zuidhollandse vergaderingen van correspondentie: 9 januari te Schiedam; 1-3 mei te Delft, waar hij werd belast met het toezenden
van de mening van zijn classis over de handelingen der remonstranten naar Hommius;
14-16 en 22- 23 augustus te Den Haag, waar hij met Hommius werd gecommitteerd om
de gemeente van Utrecht bijstand aan te bieden 2 .
Inmiddels was Nienrode eind 1617 predikant van de dolerende gemeente van Rotterdam geworden. Op 3-7-1617 maakte de kerkeraad van deze gemeente aan de classis
Schiedam bekend het voornemen te hebben om Nienrode te beroepen - wellicht had
de hiervóór beroepen Voetius de kerkeraad op Nienrode gewezen - en vroeg de kerkeraad aan de classis dit beroep te ondersteunen. De kerkeraad werd echter te verstaan gegeven dat deze zich moest houden aan de kerkorde van 1586, volgens welke
de kerkeraad het oordeel van de classis moest vragen. De classis gaf de kerkeraad
negen dagen later gelegenheid dit alsnog te doen. Op deze vergadering gaf de kerkeraad te kennen dat het beroep op Nienrode voorlopig geen doorgang kon vinden omdat de graaf van Culemborg afwezig was. Voorts vroeg de kerkeraad of het onder deze
omstandigheden niet geraden was Nienrode te verzoeken om voor een periode van
drie maanden als geleend predikant in Rotterdam werkzaam te zijn. Vijf dagen later,
17-7-1617, riep de dolerende gemeente van Rotterdam inderdaad de hulp in van de
classis Gorinchem ten einde Nienrode voor drie maanden te leen te hebben. Deze
lening mondde uit in een beroep, dat Nienrode aannam. Op de classisvergadering van
2-1-1618 werd deze als lid van de classis Schiedam aangenomen3.
Nienrode hield zorg voor zijn eerste gemeente. Het was op zijn aanraden dat zijn
opvolger, J. Bellard, werd beluisterd. Toen deze in april 1620 vertrok, raadde Nienrode de Zijderveldse kerkeraad kandidaat T. de Heer aan4.
Na het verzetten van de wet in Rotterdam door Maurits op 30-10-1618 kon Nienrode
op zondag 4 november voor het eerst in een officieel kerkgebouw, en wel de St. Laurenskerk, voorgaan5. Kort hierop is hij naar Heusden gereisd om Voetius - opnieuw te beroepen. Hij maakte voor dit doel zelfs verscheidene reizen naar Heusden, maar
Voetius bedankte. Toen Nienrode in maart 1619 met het oog hierop in de classis Gorinchem verscheen, ontving hij weer nul op het rekest6.
Eind 1618 werd Nienrode in zijn ambtelijke werkzaamheden in Rotterdam gedurende
twee maanden bijgestaan door zijn Middelburgse collega W. Teellinck, die daartoe
aan Rotterdam was uitgeleend7.
Nienrode gaf demonstratief uiting aan zijn antiremonstrantse gevoelens door zich met

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Duker, I, cvii.
Van Langeraad[II], 75,164,169,172,181.
Geesink, 218-220; Duker, I, 202 n.1; Callenbach, 27-28.
Seinen, 157,159.
Geesink, 260-261, 266-267.
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de schepenen op de kerktoren te begeven om met behulp van de juist uitgevonden
verrekijkers de vergaderingen der remonstranten in het open veld te ontdekken 1 .
In 1621 werd Nienrode curator van de Latijnse school in Rotterdam 2 .
Niet alleen in eigen gemeente en classis, maar ook op provinciaal niveau ontwikkelde
Nienrode een grote activiteit. Dit begon in 1622. Hij was toen aanwezig op de synode
van Gorinchem. Daar hield hij de openingspredikatie over Psalm 122. Tijdens de vergadering ging hij met G. Sonneveld naar Den Haag om de Staten te verzoeken hun
resolutie aangaande de kerkorde de synode ter hand te stellen. Tevens werd hij hier
tot gedeputeerde van de synode voor de komende twee jaren en tot visitator in de
classis Rotterdam gekozen 3 .
Als gedeputeerde maakte Nienrode in 1623 de synode van Brielle - gedeeltelijk - mee.
Daar lag een aanklacht van de classis Rotterdam tegen de gedeputeerden van de synode - onder wie Nienrode - dat zij eigenmachtig en onjuist waren opgetreden in de
kwestie van de vacature van Kralingen. Had de classis tegen de zin van Kralingen zelf
deze gemeente J. Hovius als predikant willen opdringen, de gedeputeerden hadden
hier een stokje voor gestoken en de zijde van Kralingen gekozen, dat zijn oog had laten
vallen op A. Hasius 4 . De synode besliste de zaak in het voordeel van de gedeputeerden 5 .
Ook de volgende synodevergadering, in 1624 te Den Haag, woonde Nienrode als gedeputeerde bij. Hier was hij actief betrokken bij de zaken betreffende geschriften van
G. Vossius 6 , betreffende de deplorabele toestand van de acta der Nationale Synode
van Dordrecht, betreffende het reglement van de universiteit te Leiden en betreffende
de kerkorde ter zake van het beroepingswerk 7 . Bij de inventarisatie van het archief
van de Synode van Dordrecht werkte hij samen met De Vry 8 .
Op de synode van 1625 te Woerden werd Nienrode aangewezen als secundus-correspondent met Noord-Holland 9 .
In 1627 bereikte Nienrode de top van zijn kerkelijke carrière, toen hij op de synode
van Dordrecht, na de openingspredikatie over Mattheüs 10:16 te hebben gehouden,
werd verkozen tot praeses en tot gedeputeerde van de synode. Voorts was hij een
dergenen die opgedragen kregen de schorsing van Taurinus af te handelen 10 .
De synode van 1628 te Delft maakte Nienrode mee als gedeputeerde. Hier verrichtte
hij het openingsgebed en werd hij gekozen tot correspondent met Overijssel 11 .
+
Als gedeputeerde woonde Nienrode ook de synode van 1629 te Leiden bij 12 . In 1630
was hij afgevaardigde naar de synode van Schoonhoven 13 .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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In 1625 openbaarde zich in Rotterdam een strijd tussen de streng calvinistische kerkeraad en de magistraat, die niet vrij was van arminiaanse gevoelens, waarbij de kerkeraad aanspraak maakte op het exclusieve recht van beroepen. Bij deze controverse
speelde Nienrode aan de kant van de kerkeraad de hoofdrol, zowel in Rotterdam zelf,
als op de classis, als op de synode, als voor de Staten van Holland. De tijd dat hij
schouder aan schouder met de burgerlijke overheid op de kerktoren stond, was definitief voorbij.
Bij meerderheid van stemmen werd in de kerkeraad besloten een bepaalde predikant
te beroepen. De predikanten verklaarden zich tegen het besluit en verhinderden het
zonder hun redenen daarvoor openlijk te willen uitspreken. Door de vroedschap van
Rotterdam hierover op de synode van 1625 te Woerden aangeklaagd, kwamen Nienrode en zijn collega's er zonder veel kleurscheuren van af1.
De zaak bleef echter slepen. Op de synode van 1626 te IJsselstein kwamen zes ouderlingen en drie lidmaten van de Rotterdamse gemeente klagen over hun predikanten.
De eindbeslissing van de synode was dat een commissie namens de synode in samenwerking met de vroedschap twee predikanten zou beroepen en de helft van de kerkeraad zou veranderen. Ondertussen zou de commissie ervoor zorgen dat er drie predikanten aan Rotterdam zouden worden uitgeleend 2 .
Op de synode van 1627 te Dordrecht bleek overduidelijk dat de strijd een remonstrantse achtergrond had en ging de controverse gevolgen krijgen voor de gehele provincie. Naar aanleiding van het verslag van de commissie betreffende Rotterdam werd
namelijk besloten dat iedere predikant in Zuid-Holland een verklaring moest ondertekenen die inhield dat:
a. men niemand tot de gemeenschap der Kerk zou toelaten die alle vijf artikelen
van de Remonstrantie aanhing;
b. men hen die een of meer artikelen van de Remonstrantie waren toegedaan en
zich onder de prediking begaven, niet tot het Avondmaal zou toelaten;
c. men die remonstranten die reeds zeven of acht jaar de kerkdiensten verzuimden, voorzichtig en vriendelijk zou behandelen, maar dat men
tegen de exorbitante Remonstrantsche lidtmaten sal procederen bij trappen in Godes H. Woort
ende uut hetselve in de kerckenordeninge uutgedruckt.

De resolutie kwam direct ter sprake toen de vroedschap van Rotterdam kwam aandringen op het beroepen van J. Bocardus. Deze werd ontboden, verklaarde met de
resolutie in te stemmen, maar zag van het voorgenomen beroep af. De synode besloot
hierop dat de commissie met haar werk moest doorgaan 3 .
Door de synode was vastgesteld dat wie de resolutie niet wilde tekenen, door de gedeputeerden zou worden geschorst. Als gedeputeerde was Nienrode dan ook in februari
1628 betrokken bij de zaak van de bezwaarden omtrent deze zaak in de classis Leiden 4 .
Op de volgende synode van 1628 te Delft bleek de onenigheid binnen de kerkelijke
gemeente van Rotterdam allerminst te zijn opgelost. Enige lidmaten beklaagden zich
erover dat zij door de classis en de kerkeraad onheus waren bejegend bij de ambtsdra1
2.
3.
4.
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gersverkiezing. Zij kregen echter maar weinig voet aan de grond op de synode. Deze
besloot wel op verzoek van de Rotterdamse magistraat over te gaan tot lening van
enige predikanten mits tegelijkertijd een beroep zou worden uitgebracht en men bij
het lenen zou blijven binnen de grenzen van Zuid- en Noord-Holland. Bovendien
moesten lening en beroep in goede samenwerking met de magistraat plaatsvinden. De
kerkeraad werd gemaand de magistraat met alle vriendelijkheid te bejegenen en zo
veel mogelijk met deze tot overeenstemming te komen. Voor het geval het tussen beide zou botsen, stelde de synode een commissie in 1 . Men zag blijkbaar - niet ten onrechte - een bui hangen.
De kwestie van het beroep deed de strijd tussen stadhuis en Kerk in Rotterdam hoog
oplaaien. Van het door de kerkeraad voorgestelde viertal was er één voor de magistraat onaanvaardbaar. Dit ging als een splijtzwam binnen de kerkeraad werken. De
predikanten Nienrode en J. Leeuwius met vijf ouderlingen weigerden pertinent op het
voorstel van de burgerlijke overheid in te gaan, de predikanten H. Alutarius en B. van
Rijswijck met drie ouderlingen waren hiertoe wel genegen. Zo kwam er van beroepen
en lenen niets 2 .
Op de synode van 1629 te Leiden verschenen weer enkele lidmaten uit Rotterdam, die
zich beklaagden over de handelwijze van de kerkeraad jegens hen. Bij de classis hadden zij geen genoegdoening kunnen krijgen. De in het geding zijnde zaak betrof remonstrantse conventikels. De synode besloot de weg van accommodatie te volgen en
stelde voor deze zaak een commissie samen.
Even later verzocht de magistraat van Rotterdam de synode een beroep op L. Beeckman te bevorderen en predikanten uit te lenen om de arminiaansgezinden in hun huizen op te zoeken en naar de kerk te lokken, waarbij werden voorgesteld: R. Pieterszoon 3 , Bocardus, D. Spranckhuysen, Voetius en L. Modeus. Een synodale commissie
spoedde zich naar Rotterdam om het een en ander met zowel de magistraat als de
kerkeraad te bespreken. Deze commissie rapporteerde de synode dat de oorzaak van
het geschil bij de burgerlijke overheid lag, omdat deze in het recht van de Kerk trad.
De commissie kreeg nu ordinare synodale macht om de zaak af te wikkelen 4 .
De commissie had in Rotterdam weinig succes. Nienrode met de zijnen bleven als eis
stellen dat er eerst een vaste wijze van samenwerking tussen Kerk en stadhuis betreffende het beroepingswerk zou worden vastgesteld. De magistraat wilde hier in 't geheel niet van weten.
Een volgende ontwikkeling was dat er verwijdering ontstond tussen de synodale commissie en Nienrode met de zijnen, omdat de laatstgenoemden zich niet aan het gezag
van deze commissie wilden onderwerpen.
Het geschil verergerde toen de predikanten elkaar vanaf de kansel gingen beschuldigen. Op 27-1-1630 hield Nienrode 's morgens zijn achtste preek over het derde van de
vijf remonstrantse artikelen, waarin hij alle predikanten waarschuwde voor een onbehoorlijke moderatie met de remonstranten. In de middagdienst van die zelfde dag
brak Alutarius de staf over de leraars die hun medebroeders belasterden. De kerke1
2.
3.
4.
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raad riep Alutarius over deze preek ter verantwoording, maar deze weigerde hieraan
gevolg te geven. Sindsdien bleven Alutarius en Van Rijswijck weg van het Avondmaal.
Ondertussen was er een nieuwe kerkeraad benoemd, die echter niet kon worden bevestigd wegens tegenwerking van de magistraat. De synodale commissie zag zich genoodzaakt haar pogingen te staken en verklaarde op 25-2-1630 aan de vroedschap
dat de verhinderinghen, daerdoor hare besoignen vruchteloos gemaeckt zijn, niet en zijn voortghekomen
van uwe Achtb:, maer van die van den kerckenraet.

De Rotterdamse regenten wendden zich tot de Staten van Holland, die in mei 1630
zowel de synodale commissie als de Rotterdamse kerkeraad voor zich ontboden. De
kerkeraad overhandigde notulen waarin alle schuld op de magistraat werd geschoven.
De Staten brachten Nienrode met de zijnen ertoe zich te onderwerpen aan de synodale commissie.
Met de notulen hadden Nienrode en de zijnen zich echter zo hatelijk bij de magistraat
gemaakt, dat zij per vonnis van 7 augustus, dat afzonderlijk in druk werd uitgegeven,
werden geschorst. De twee andere predikanten werden eveneens geschorst, zij het
onder lichtere voorwaarden 1 .
De classis vroeg de vroedschap tevergeefs de schorsing ongedaan te maken, met als
argument dat de vroedschap onbevoegd was deze kerkelijke handeling te verrichten.
Dit laatste werd door de Schoonhovense synode van 1630 direct en zonder meer overgenomen.
In het hierop volgende, herhaalde overleg van de synode met de Rotterdamse magistraat, dat de laatstgenoemde echter zoveel mogelijk uit de weg ging, verklaarde de
synode dat de vroedschap zich in haar schorsingsbesluit ten onrechte had gegrond op
de acte die de synodale gedeputeerden haar had overhandigd. Intussen waren ook de
Rotterdamse predikanten door de synode ontboden en dagenlang (!) gehoord. Als
gevolg hiervan sprak de synode haar oordeel over zes in het geding zijnde kwesties uit:
1. bepaalde preken van Nienrode en Alutarius waarin zij elkaar aanvielen, en de
handelingen van de kerkeraad tegen Alutarius.
Op het punt van de preken hadden beiden schuld, maar Alutarius het meest,
terwijl de handelingen op zichzelf juist waren, maar wel te praecipitant ende te
hardt
2. absentie van B. van Rijswijck en Alutarius van het Avondmaal.
De aangevoerde redenen hiervoor waren onvoldoende. Nienrode en Leeuwius
daarentegen hadden zich eerst moeten verzoenen met hun tegenstanders voordat zij aangingen.
3. overlevering van bepaalde notulen door Nienrode en de zijnen aan enige leden
van de Staten.
Terecht waren ze notulen van de kerkeraad genoemd, omdat de meerderheid
van de kerkeraad erachter stond. Voorts was met deze daad het recht van de
Kerk niet aan de burgerlijke overheid overgegeven.
4. verkiezing van de kerkeraad.
Op dit punt koos de synode duidelijk stelling voor de kerkeraad en de classis, en
tegen de magistraat, die de verkiezing had geschorst.

1.
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5. wijze van samenwerking.
Op dit punt werd de kerkeraad gemaand zich
sooverre te accommoderen als sij sonder praejudicie vant recht der kercke int beroepen der predikanten enichsins sullen cunnen ende moghen.

6. wie de vrede van de Rotterdamse gemeente sinds de laatste verzoening hadden
verbroken.
De kerkeraad met Nienrode als voorman had niet mee willen werken aan het beroep van Beeckman en aan de lening van predikanten, omdat de magistraat zich
niet had willen vastleggen op de wijze waarop de samenwerking zou plaatsvinden. Enerzijds koos de synode hier de kant van de kerkeraad en werd er zelfs
lichte kritiek op eigen gedeputeerden hoorbaar, anderzijds sprak zij uit dat de
kerkeraad zich had moeten onderwerpen aan de synodale gedeputeerden. Dit
geschil tussen de gedeputeerden aan de ene kant en de kerkeraad aan de andere
kant was echter in mei reeds opgelost. De conclusie was dan ook dat de weigering van Nienrode met de zijnen geen reden kon zijn van schorsing.
Men besloot de predikanten staande deze vergadering te verzoenen, hetgeen gebeurde. In de tweede plaats besloot men tot verzoening van de kerkeraad. In de derde
plaats zouden de op de vorige synode genoemde predikanten worden uitgeleend, die
samen met de plaatselijke predikanten de rust en de vrede van de gemeente zouden
bevorderen en bevestigen. Wie dan nog moeite zou maken, zou direct worden verplaatst. In de vierde plaats werd besloten om te trachten tot overeenstemming met de
Rotterdamse magistraat te komen. Deze verklaarde echter bij de schorsing te blijven.
Bij deze stand van zaken besloot de synode de twee andere predikanten te verbieden
de kansel te beklimmen 1 .
De onhoudbaarheid van hun positie ingezien hebbende, verzochten Alutarius en Van
Rijswijck op 25 oktober aan de classis en de gedeputeerden ontslag uit de dienst te
Rotterdam, wat het begin van een nieuwe twist werd omdat de classis weigerde een
attestatie af te geven en de zaak regelde zonder de vroedschap daarin te kennen.
Bovendien weigerde de classis Beeckman, reeds bevestigd te Rotterdam, als lid te
erkennen. De strijd spitste zich derhalve steeds meer toe. Van de weeromstuit gelastte
de Rotterdamse vroedschap de schepenen om een vervolging tegen Nienrode en
Leeuwius in te stellen.
Weer gingen de Staten zich ermee bemoeien. In december 1630 werd F. Fagel, die als
politieke commissaris de Schoonhovense synode had bijgewoond, opgedragen een
verslag op te stellen van het daar verhandelde. Dit gebeurde en het verslag kwam in
druk uit 2 . Hierin beschuldigde Fagel de synode van partijdigheid in het voordeel van
Nienrode.
Na enige vergeefse bemoeienissen met de Rotterdamse kwestie zagen de Staten op
24-1-1631 geen andere weg dan de Prins te verzoeken een uitweg te vinden. Deze
benoemde een commissie van vier politieke en vier kerkelijke personen. De uitspraak
die de Prins daarna op 1-3-1631 deed, was afdoende voor de gehele kwestie, ook al
had zij nog een grote en onverkwikkelijke nasleep.
De prinselijke uitspraak kwam hierop neer dat Nienrode en Leeuwius zouden worden
1.
2.
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verplaatst zonder in hun eer of goede naam daardoor te worden aangetast en dat de
schorsing van de vier ouderlingen zou worden opgeheven. Voorts moest hetgeen was
voorgevallen, geheel de doofpot in en moesten H. Swalmius en Spranckhuysen aan
Rotterdam worden uitgeleend. Tenslotte moest de afwikkeling van de zaak binnen een
halfjaar haar beslag hebben gekregen 1 .
Al vrij snel na maart kwam er van de zijde van Nienrode en Leeuwius een verdedigingsgeschrift van de veelbesproken notulen uit, waartegen Alutarius en Van Rijswijck in mei op hun beurt een verweerschrift deden uitkomen. Nog vóór juli deed het
eerstgenoemde tweetal opnieuw een verdedigingsgeschrift het licht zien, waarop het
andere tweetal het antwoord niet schuldig bleef. Het laatste was bedoeld als een voorloper van een uitgebreider traktaat, maar dat is - waarschijnlijk door de synode verhinderd - nooit verschenen.
De synode van 1631 kwam de ongekend lange tijd van drie maanden (22 juli - 22
oktober) samen. Dit wegens het Rotterdamse geschil. De synode trachtte vruchteloos
gunstiger bepalingen te verkrijgen. Het was een uitputtende en voor de synode frustrerende onderhandelingsslag.
De regenten wilden van een terugkeer van Nienrode en Leeuwius absoluut niets weten. Evenzo stonden zij voorlopig geen beroep van nieuwe predikanten toe. Eerst
moest de gemeente maar een tijd lang door geleende predikanten zijn bediend. De
synode had op haar beurt hier geen oren voor.
Door bemiddeling van de gecommitteerde raden kwam er de volgende eindoplossing
tot stand: de kerkeraad stelde onder toezicht van de synode een viertal op om te beroepen. Dit werden G. de Bouma, J. Revius 2 , E. Schuttenius en J. Flaman. Toen dit
was gebeurd, werden Nienrode en Leeuwius ontslagen. Hierna werden zes predikanten aan Rotterdam uitgeleend. Op langere termijn zou het beroepingswerk worden
aangevangen.
Voor wat het uitgeven van de pamfletten betrof, luidde het oordeel van de synode dat
beide tweetallen predikanten op alle manieren zeer kwalijk hadden gehandeld; bij
aparte acte werd de inhoud van de boekjes beoordeeld. Na schuldbelijdenis door alle
betrokkenen vond er verzoening plaats.
De synode zorgde er tevens voor dat het beroep van Nienrode naar Alkmaar zijn
beslag kreeg 3 .
In de beschrijving van het geschil door Knuttel 4 komt Nienrode er niet best af5. Volgens Knuttel liet Nienrode zich niet tot rede brengen, werkte hij met onwaarheden
enzovoorts. Deze voorstelling van zaken is evenwel gekleurd. Voor een evenwichtige
beoordeling van de persoon en het optreden van Nienrode in Rotterdam zal men zijn
uitgangspunt moeten nemen in het feit dat deze daar om zijn overtuigd contraremonstrantse inzichten was beroepen. Zeker wanneer het Rotterdamse geschil een remonstrantse achtergrond blijkt te bezitten, kan men reeds vooraf geen toegeeflijke houding van hem verwachten, zelfs al was de tegenpartij de machtige magistraat. Nienrode's houding getuigt mijns inziens derhalve meer van onverschrokken moed dan van
1. Knuttel[II], 10-12,14-19.
2. Z.v.h.: Posthumus Meyjes.
3. APSZH, I, 383-384, 395-400,402-405,417-418,422-463.
4. [II].
5. Knuttel is hierin gevolgd door: Hazewinkel, 203-217; Seinen, 156-157; Van Berkel[I], 94-95.
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domme, blinde en felle partijzucht. Dat hij een onverzettelijke trek in zijn karakter
had en in het heetst van de strijd wel eens over de schreef ging, zal waar zijn.
Deze positieve waardering vormt de verklaring van het feit dat zowel de kerkeraad als
de classis en de synode niet alleen voor het standpunt, maar ook voor de persoon van
Nienrode in de bres sprongen.
Nadat Nienrode in november 1631 te Alkmaar was bevestigd 1 , wist hij binnen een paar
jaar zoveel vertrouwen binnen de Noordhollandse Kerk te winnen dat hij op de synode
van 1636 tot scriba werd verkozen 2 . Hij stierf te Alkmaar en werd op 4-10-1638 in de
Grote Kerk aldaar begraven.
In de jaren voorafgaande aan de Synode van Dordrecht was Nienrode in toenemende
mate in contact gekomen met de voormannen van de contraremonstranten. Het waren
contacten die hij zijn leven lang heeft behouden.
7.2. Geschriften
In 1614 kwam als eerste geschrift van Nienrode 77 uit, vertaald naar het Latijn. Hij
merkt in de opdracht op dat vele godzalige mannen hun roeping hebben verstaan door
niet alleen hun gemeente met levende stemme
te vermanen, te leeren, te straffen, te verbeteren, ende in alle Godtsalicheydt te onderwijsen,

maar ook in geschrifte iets na te laten waardoor
God gheeert/ de ghemeynte/ die haer bevolen is/ ghesticht/ ende de salicheyt van velen ghevordert mochte
werden.

Diverse predikanten hebben zich beziggehouden met vertalen tot groot nut van veel
eenvoudige mensen. De ondervinding leert dat hierdoor velen niet alleen in de fundamenten van de christelijke religie zijn onderwezen, maar ook door de genade Gods
zover zijn gebracht dat zij zelf door middel van de openbare eredienst uitdelers van
de verborgenheden Gods zijn geworden. Nienrode vervolgt:
So is het dan middeler tijt ghebeurt dat den Drucker mji behandicht heeft dit jegenwoordich boecxken uyt
het Engels in de Latijnsche tale overgeset/ ende heeft ernstelijck op my begheert dat ick doch het selvige
mede in onse nederduytsche sprake soude vertalen ten dienste van alle vroome eenvoudige luyden/ die de
salicheydt harer Zielen liefhebben.

Hij acht de vertaling van dit werk hoognodig
als het welcke den wech der salicheydt den simpelen ende eenvoudigen/ die dicwils (voornaemelijck in dese
onstuymighe ende verwerde tijden) niet en weten waer sy haer keeren sullen/ aenwijst ende seer heerlijck
vertoont.

In het totaal kwam dit translaat vijfmaal uit.
In 1616 zag het licht: Verdediging Van Den Recht-gematichden Christen Iacobi Triglandii, Tot voorstant van de rechtsinnighe onderlinghe verdraeghsaemheytl teghens de
vermomde onderlinghe verdraeghsaemheyt Iacobi Taurini, ende sijn verwart boeck vande
selve?.
Hierin komt een voorrede van J. Trigland 4 voor, waarin deze het volgende over de
auteur mededeelt:
was ie van voornemens het selve in't korte te wederlegghen. Maer daer in wat verhindert zijnde door de
1.
2.
3.
4.
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Verdediging voor de leere ende eere der Gereformeerde Kercken ende Leeraren tegen Vtenbogaerts lasteringen ('twelc onder handen was/ als Taurini boeck uyt quam) so is my onversiens/ doch niet sonder Godes
merckelijcke beschickinge voorgekomen dese Verdedigingh voor mijn Tractaetjen tegen het eerste laster
boec Taurini, gestelt door een Godtsaligh ende geleert Dienaer des H. Euangelij/ hoewel den dienst niet
betredende in dese Provintie van Hollandt: Die welcke het my ter handt heeft gestelt/ om te oversien/ ende
mijn oordeel daer van te geven.

Dit gelezen hebbende,
heeft het my goet ghedocht/ aendachtighe Leser/ u E. door den druck ghemeen te maken/ hebbende verkreghen consent van den Autheur om 'tselve te gebruycken daer ende in sulcker voegen als het my oorboir
soude duncken/ niet alleen tot mijne defensie/ maer oock tot verantwoordinge van de goede sake.

Tevens blijkt dat Trigland de schrijver tevoren nog nooit had gesproken.
De oorspronkelijke auteur ondertekent zijn eigen voorrede met de initialen P.N.P.S.
De betekenis van deze letters onthult Trigland in zijn Kerckelycke Geschiedenissen:
Soo den aendachtighen Leser begeerich is/ om den naem te weten van dien Predikant, 't Is gheweest Petrus
Nyenroode, dier tijdt Predikant tot Sydervelt/ inden lande/ of Graefschappe van Culenborgh^.

De titel van het geschrift laat al zien dat het hier om een voluit polemisch werk gaat.
In 1628 kwam te Rotterdam uit: Korte aenmerckingen. Tot bewijs/ Dat de vijf Artijckelen der Remonstranten! in haerzelven niet tolerabel en zijn/ maer het fundament der Salicheydt ende Religie zoo verre raken/ dat tot de ghemeenschap der Kercken niet moghen
aenghenomen worden! die met verstant en kennisse int ghevoelen der zelvighe staenl
zonder datse al-voren tot beter verstant ghebracht zijn2.
De voorrede van dit pamflet openbaart dat de schrijver een Zuidhollands predikant
is, die voor wat de inhoud van dit werk betreft
Ampts halven daer toe specialick verplicht/ dickwils met verscheyden Personen van diversche conditien/van
dese zake hadde moeten spreken/ inzonderheyt tot justificatie vanden twintichsten Artijckel des laetsten
particulieren Synodi van Dordrecht; ende over zulcks dese dinghen/ zoo voor hemzelven/ als tot onderrichtinghe van anderen hadde ghestelt.

Door anderen daartoe aangespoord heeft de schrijver enige exemplaren van zijn Korte
aenmerckingen laten drukken, die hij in een kleine kring heeft uitgedeeld. Omdat de
auteur zelf verdere verspreiding niet gewenst vond, hebben enige Lief-hebbers der
Waerheyt het initiatief tot de onderhavige uitgave genomen, te meer - zo zeggen zij van
zichzelf in de voorrede alzoo wy vastelick verstaen/ datse elders met den eersten zouden ghedruckt worden/ zonder dese by-voeghselen/ die wy/ by zekere gheleghentheydt ghekreghen/ ende op hare plaetse doen stellen hebben. Waer by
noch komt/ dat wy tot onse droefheyt vernemen/ dat eenighe ongheruste Gheesten de vrome en ghetrouwe
Predicanten by de goede Ghemeente zoecken verdacht te maken/ als of sy de eenvoudighe/ swacke/ ende
leersame onder den Remonstranten/ wilden voor het hooft stooten/ welckers teghen-deel hier wt overvloedichlick blijcken kan.

Dit laatste komt precies overeen met de situatie van de plaats waar dit pamflet is
uitgekomen: Rotterdam. Was er dan een Rotterdams predikant die ambtshalve speciale bemoeienis met het twintigste artikel van de in 1627 gehouden synode van Dordrecht had? Het antwoord op deze vraag luidt bevestigend. Nienrode was immers op
die synode tot gedeputeerde gekozen. In dit licht bezien wekt de contemporaine aantekening in een exemplaar van dit geschrift dat Nienrode de auteur ervan is, geen
verwondering 3 .

1. 632b.
2. CPKB, 3830a.
3. BNP, 1549.
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In 1631 verscheen eerst: Oprechte ende grondighe verclaringhe van eenighe Notulen! in
Mayo 1630. ghestelt by het meerendeel des Kercken-Raedts van Rotterdam/ Welcke ghementioneert worden inde Acte van suspensie! vanden 7. Augusti 1630. Corts daer nae
gedruckt met dese Tytel: Copye vande Sententie, by myn Heeren Bailju, Burghemeesteren
ende Vroetschappen der Stadt Rotterdam. Ghegheven Teghens de vier Predicanten ende
eenighe Ouderlingen aldaer. Voor een provisioneele noodighe verantwoordinghe uytghegheven omme redenen! inde Voor-reden breeder verhaelt. Mitsgaders Twee Brieven, den
eersten dienende tot naerder openinge vande procedueren tot Rotterdam ghepleecht, insonderheydt naer het houden des Synodi van Schoonhoven. Den tweeden, vervatende de
verantwoordinghe vande voornaemste beschuldiginghen die onder het Volck ghestroyt
zyn teghens Petrum Nienrode ende Jacobum Leewium1.
Vervolgens kwam in dat jaar uit: Copye Van een Missive Petri Nienrode ende Iacobi
Leevvii, Bedienaren desH. Euangelii tot Rotterdam/ gheschreven tot justificatie van hare
oprechte ende grondige verklaringhe van eenighe notulen &c. tegens seecker boexken geintituleert Klare ende korte provisionele verantwoordinghe Benjamini van Rijswijck ende
Henrici Alutarii, &c. Mitsgaders Corte aenmerckinghen teghens haere Consideratien over
de twee Brieven Petri Nienrode ende teghens die byghevoeghde Consultatie achter haere
Verantwoordinghe ghestelt2.
Met de volledige weergave van de titels is de inhoud gelijk gegeven. Hoewel het waar
is dat Nienrode niet de enige auteur was van deze pamfletjes, was hij toch wel de
voornaamste.
7.3. Betekenis
De betekenis van Nienrode lag niet zozeer op het gebied van de vroomheid als wel op
dat van de zuiverheid der leer. Zijn eerste geschrift, dat vijfmaal werd gedrukt, was
wel de vertaling van een piëtistisch werk, maar het initiatief tot het vertalen ervan
kwam niet van hemzelf. Zowel in zijn kerkelijke werkzaamheden als in zijn overige
vier geschriften deed hij zich kennen als een vurig contraremonstrant. Zijn hele streven was erop gericht de Kerk te bewaren bij de besluiten van de Synode van Dordrecht.
Nienrode was vurig, strijdlustig, vasthoudend en onverschrokken. Dit leidde ongetwijfeld tot excessen. Toch past in weerwil van de gebruikelijke negatieve beoordeling van
zijn persoon en optreden 3 bewondering voor de moed waarmee hij het recht van de
Kerk tegenover de bevoogding door de burgerlijke overheid verdedigde en waarmee
hij opkwam voor de handhaving van de besluiten der Dordtse Synode.
Nienrode's kerkelijke loopbaan met zijn veelvuldige synodale activiteiten tonen aan
dat hij een man van kwaliteiten was. Omdat hij in Rotterdam stond, is zijn naam nu
verbonden met een van de meest geruchtmakende en langst slepende conflicten tussen Kerk en Staat uit de eerste helft van de zeventiende eeuw na 1619.

1.
2.
3.

CPKB, 4169a.
CPKB, 4171.
Knuttel[II]; Hazewinkel, 203-217; Van Berkel[I], 94-95. De enige die zich tot nu toe hieraan niet schuldig
heeft gemaakt, is Callenbach.
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8. MICHIEL PANNEEL
8.1. Levensloop
De gangbare beweringen dat Michiel Panneel uit een aanzienlijk of zelfs adellijk geslacht stamde en dat hij tijdens Alva Zuidnederlandse kruisgemeenten diende als predikant, klinken niet onaannemelijk, maar zijn wel oncontroleerbaar.
Historisch wordt Panneel voor het eerst grijpbaar als predikant van de Nederlandse
vluchtelingengemeente te Ipswich. Deze gemeente bestond uit slechts tien a twaalf
Nederlandse gezinnen. Panneels verblijf daar staat vast voor de periode 21-9-1571 tot
en met 14-5-15721.
Panneel verwisselde Ipswich voor Norwich, waar zijn verblijf vaststaat voor de periode
van 8-10-1573 tot en met 2-9-15772. Als afgevaardigde van deze gemeente nam hij deel
aan het colloquium van de Nederlandse gemeenten in Engeland, gehouden in maart
1575 te Londen 3 . In Norwich zal de jonge Meusevoet hem vele keren hebben horen
preken.
In de tijd rond de overgang van Ipswich naar Norwich had Panneel zich aan de gemeente van Eeklo verbonden. Het is echter onzeker of hij daar inderdaad heeft gearbeid. De verbintenis op zichzelf is wel boven alle twijfel verheven. Op de classis Gent
van 29-7-1578 verzocht Eeklo assistentie om haar dienaar Panneel, vijfjaar tevoren
aan haar verbonden, te mogen ontvangen 4 . Dit bleef echter zonder resultaat. Op de
nationale synode van Middelburg in 1581 herhaalde Eeklo dit verzoek. Ook nu ontving
zij nul op het rekest, al bleek duidelijk dat de aanspraken van Eeklo op rechtsgronden
berustten, want Panneel zou
van weghen sijner unordinghe gecencurierth worden A

Op 13-4-1577 werd Panneel door de Middelburgse gemeente beroepen 6 , nadat G. van
der Heyden 7 in januari van dat jaar met onder andere een aanbevelingsbrief van P. van
Marnix naar Engeland was overgestoken 8 . Na herhaalde aandrang van prins Willem
werd Panneel door Norwich afgestaan 9 . Op 3-11-1577 vond de bevestiging te Middelburg plaats 10 . Hier stond hij tot aan zijn dood, eind 160411.
Toen Panneel nog maar een enkel jaar predikant in Middelburg was, werd hij uitgeleend aan Brugge. Eeklo's claim op hem zal hieraan niet vreemd zijn geweest. De in
literatuur genoemde Brugse periode van 1578 tot en met juni 1581 is onbewijsbaar 12 .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ELBA, II, 388-390,408-409.
ELBA, III, 237; WMV, 54.
WMV, 3.
Janssen[I], 123.
Van't Spijker[III], 77.
Nagtglas, 40.
Z.v.h.: Van Lennep.
Van Toorenenbergen, 42-43.
Borsius[II], 100.
Nagtglas, 41.
Van zijn Middelburgse tijd dateert zijn inscriptie van 1602 in het album amicorum van S. Rademacher: UBL,
hs.BPL2185,7r.
12. Behalve de biografische woordenboeken: Van Doorcn, 131.
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Misschien was Panneel in 1581 zelfs in het geheel niet in Brugge. Hij verbleef althans
niet alleen van 30 mei tot en met 21 juni, maar ook op 21 februari van dat jaar in
Zeeland 1 .
Tijdens zijn Brugse periode tekende Panneel als geleend predikant te Brugge op
26-2-1579 de brief die door een aantal te Gent samengekomen predikanten aan de
Staten-Generaal werd gezonden en waarin zij zich beklaagden over het huns inziens
weinig krachtig en tolerant optreden van de Prins 2 .
Panneels deelname aan bredere kerkelijke vergaderingen was vrij beperkt. Slechts
twee keer woonde hij - in beide gevallen als assessor - een Zeeuwse synode bij: februari 1581 en april 15973. Het hoogtepunt van zijn kerkelijke loopbaan vormde zijn scribaat van de nationale synode van Middelburg in 1581 4 . Met het oog op deze synode
vervaardigde hij op last van de Zeeuwse synode van februari 1581 te zamen met J.
Miggrodius een concept voor de examinatie van de proponenten.
Panneel was getrouwd. Uit zijn huwelijk zijn twee predikant-zonen bekend, beiden te
Norwich geboren: Johannes en Gerson. Een derde kind, dochter Josintgen, later de
moeder van J. de Swaef, was te Ysegem geboren 5 . In 1600 was Panneels vrouw reeds
overleden 6 . Het is van hem bekend dat hij voor de tweede maal is getrouwd. De naam
van zijn tweede vrouw was Catharina van der Brugge 7 .
8.2. Geschriften
Er zijn twee geschriften van Panneel bekend. Beide zijn vertalingen uit het Engels en
dateren van zijn laatste jaren.
In 1600 verscheen 26, dat Panneel opdroeg aan de magistraat van Middelburg. In deze
dedicatie verklaart hij dat Openbaring bevat
meest duyster visioenen ende Prophecien, die noch dagelicx vervult worden.

Behalve Napiers verklaring noemt hij die van andere geleerde en godvruchtige mannen als F. Lambertus, A. Marloratus, B. Aretius en inzonderheid Bullinger.
De vertaling is tot stand gekomen
door het ernstich versoec ende aenporren van sommige yveraers over Gods glorie ende der kercken stichtin-

Niet alleen wil Panneel met deze opdracht zijn dankbaarheid betuigen voor de weldaden die hij en zijn kinderen 22 jaar lang in Middelburg hebben ontvangen, maar
bovenal heeft hij ermee voor het Middelburgse stadsbestuur in deze laatste, verdorven
tijden aan te zetten om het rijk van de antichrist dapper te bestrijden en om het rijk
van Christus te beschermen en uit te breiden.
Er bestaan drie edities van deze vertaling. Zij maakte derhalve nogal opgang 8 .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Van't Spijker[III], 71; APPS, V, 4.
Borsius[II]. Voor een ander gegeven uit Panneels Brugse tijd: Scherft, 240.
APPS, V, 4, 37.
Van't Spijker[III], 71.
Briels[II], 274.
Zie: 20, ded.
Kestelöo[II], 82.
In 1628 moest men voor een gewoon exemplaar twaalf stuivers en voor een exemplaar op fijn papiervijftien
stuivers neertellen: Van Selm, 35.
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Panneels tweede vertaling was: Eene vruchtbare Overdenckinghe/ inhoudende eene clare ende duydelijcke uytlegginghe vande 7.8.9. ende 10. veersen/ des 20. Capittels der 0 penbaringhe Joannisl in forme ofte maniere van een Semwon1, van de hand van de
Engelse koning James. Aan deze preek heeft Panneel de uitleg over Gog en Magog
door een geleerde en godvruchtige predikant te Zürich, vertaald uit het Latijn, toegevoegd. Alles wijst erop dat dit werkje in 1603 het licht zag.
Het is niet zonder betekenis voor de kennis van Panneel dat zijn beide vertalingen het
laatste Bijbelboek betreffen. Hij was een man die zijn eigen tijd sterk beleefde als de
vervulling van de profetieën uit Openbaring. Hij leefde bewust toe naar de historische
ondergang van het rijk van de antichrist. Wellicht zaten er achter zijn vertaling van het
werkje van James daarom wel, evenals bij Meusevoet, apocalyptische verwachtingen
omtrent de persoon van deze vorst.
Dat Panneels verbondenheid met Openbaring niet alleen uit zijn laatste levensjaren
stamt, blijkt uit zijn brief van 16-11-1576 aan de kerkeraad van de Londense gemeente:
VLieden en es niet onbekent hoe iammerlick die Spaensche bloethonden ghehandelt hebben ghelijck met
Maestricht, also oock met die vermaerde stadt Andwerpen. Ende es te beduchten datse also voortgaen
sullen, dewijle het schijnt dat God den zeuen Engelen beuel ghegheuen heift, de Seuen Phiolen (Apoc. 16)
sijnder toornicheit alsnu wt te storten vp der eerden.

Met het oog hierop stelt hij voor een vasten-biddag te houden, waarop mag worden
uitgeroepen:
(Apoc. 6) Och Heere, Ghy die heijlich ende waerachtich zijt, hoe langhe en oordeelt, noch te en wreict ghij
het onnozel vergoten bloet niet, ouer die bloetghierighe Spaengiaerts?^.

8.3. Betekenis
Panneel was een van de betere predikanten uit de begintijd van de Vaderlandse Kerk.
Als zodanig zette hij zich in voor de plaatselijke gemeente, voor de classis en een
enkele maal voor de provinciale synode. Het hoogtepunt van zijn kerkelijke loopbaan
vormde zijn scribaat van de nationale synode van Middelburg in 1581.
Zijn geestelijke betekenis is hierin gelegen dat hij door middel van twee vertalingen
uit het Engels betreffende het Bijbelboek Openbaring de apocalyptische verwachting
in de Nederlanden wilde aankweken. Gezien de drie edities van zijn vertaling van
Napiers geschrift mag worden gezegd dat hij hierin is geslaagd.

9. PHILIPPUS RUYL
9.1. Levensloop
Philippus Ruyl werd in 1577 te Alkmaar geboren uit het huwelijk van de zouthandelaar Cornelis Albertszoon Ruyl en Mauritie Philips. Philippus kwam uit de magistraatskring, want zijn vader was burgemeester 3 . Hij studeerde in Leiden, waar hij op
24-7-1599 een openbare disputatie hield 4 .
1.
2.
3.
4.

FATY, 1087.
ELBA, III, 403-404.
Ruyl, 79-80.
BGLU, 1,471*.
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Als proponent volgde Ruyl in 1601 Meusevoet te Zevenhoven op. Dit vond in de tweede helft van dat jaar plaats, en wel na augustus^. Op de synode van 1605 te Rotterdam
was hij als afgevaardigde aanwezig 2 .
Op het eind van zijn Zevenhovense tijd kwam Ruyl in de problemen. Tijdens de vergadering van de classis Woerden op 10-11-1610 verklaarde hij zich desgevraagd als enige
der aanwezige predikanten tegen de Statenresolutie van 23-9-1610, waarbij was bepaald dat men bij het kerkelijk onderzoek van de proponenten niet verder mocht gaan
dan de vijf artikelen van de Remonstrantie 3 . Zijn stoere houding zal wel niet los hebben gestaan van zijn aanstaande vertrek naar Naarden, waar hij in december werd
bevestigd 4 .
Toen Ruyl als afgevaardigde in 1618 de synode van Enkhuizen meemaakte, was hij een
van de aangewezenen om op de wijze van these en antithese het verschil tussen gereformeerd en remonstrants uiteen te zetten. Voorts benoemde men hem in de commissie die de zaak van J. Wallesius en J. Arnoldi moest behartigen 5 . In maart 1619 werd
hij als predikant te Hoorn bevestigd, waar hij dit bleef tot zijn dood in 16496. Op de
synode van 1620 te Alkmaar, die werd voorgezeten door Meusevoet, was hij als afgevaardigde aanwezig en werd hij tot correspondent met Gelderland gekozen 7 . Voorts
is er over zijn synodale arbeid bekend dat hij zowel in 1623 als in 1635 de vergadering
voorzat, na in beide gevallen de openingspredikatie te hebben gehouden, in 1623 over
Johannes 21:15 en in 1635 over 1 Petrus 5:1-4. In 1628 bekleedde hij op de synode het
assessorschap, terwijl hij twee jaar later de slotpredikatie over 2 Timotheüs 2:5 hield 8 .
Ruyl was goed bevriend met zijn voorganger in Zevenhoven, Meusevoet 9 , met De
Vry 10 en met N. Biestkens junior, P.J. Schaghen, Viverius en Heyns 11 .
De ondertrouw van Ruyl met Annetje Willemsdochter van Campen, wier vader wijnkoper was 12 , vond op 9-8-1602 te Amsterdam plaats. Na een huwelijk van slechts een
paar dagen stierf zij op 14 september te Zevenhoven.
Vier jaar later trouwde hij voor de tweede keer, en wel met de Alkmaar se burgemeestersdochter Grietje Cornelisdochter Boom. Dit huwelijk werd op 2-4-1606 te
Alkmaar voltrokken 13 . Uit dit huwelijk zijn drie predikanten voortgekomen: Johannes, Henricus - die met een dochter van de Amsterdamse predikant Pieterszoon
trouwde - en Cornelis.
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APPS, III, 196.
APPS, III, 229.
Brandt, II, 139.
Veeris[III], 129.
APPS, II, 2, 26,40,53.
Veeris[III], 129.
APPS, II, 102,123.
Veeris[II], 32-34,53,58,61.
Getuige diens opdracht in 46.
Blijkens diens gedichten in Ruyls eersteling en in 42.
Blijkens lofdichten in Ruyls eersteling. Z.v. Schaghen: Strengholt[I).
Elias,86.
Vgl.: Ruyl, 80.
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9.2. Geschriften
Uit de pen van Ruyl vloeiden drie vertalingen, alle naar het Latijn.
Zijn eersteling was: G. Bucanus, Een Christelijcke Institutie, 1604. De dedicatie richtte
hij aan de magistraat van zijn vaderstad. Hierin geeft hij aan dat hij dit traktaat heeft
vertaald met de bedoeling te laten zien dat de Gereformeerde Kerken in heel Europa
met elkaar overeenstemmen in de leer.
Op taalkundig gebied is hij purist:
Int oversetten, heb ick my gewacht van uytheemsche woorden te ghebruycken, die met de suyverheydt van
onse tale niet overeen comen, soo veel het moghelick is gheweest: Op dat ick onse tale, die overvloedich-rijck is, niet soude schynen, door ontleende vreemde manieren van spreken, arm te maken, als of wy
de Griecksche ende Latijnsche woorden niet crachtich genoech souden connen verduytsen. Soo-der misschien eenighe te voren onghehoorde woordekens mochten voorvallen, hope het selve eerder toegheschreven sal worden de versuymenisse onses tijdts, waer deur gheschiedt is, datse int ghebruyck niet en zyn, als
qualick van ons ghenomen dat wy de selve ghebruycken. W a n t daer gaen airede soodanighe woorden by
ons in swangh, die metten eersten wel vreemt ende onghehoort scheenen te zyn, als het woort [wesen]
ende [selfstandicheyt] die nu van een yeder in haer beteyckenisse genoech verstaen worden.*.

De woorden
voortghecomen zynde uyt een ghemoet, dat der ontfanghene weldaden nimmermeer en sal vergheten,

wijzen erop dat Ruyl zal hebben gestudeerd op kosten van Alkmaar. Bucanus' werk is
een gepopulariseerde dogmatiek in vraag-en-antwoord-vorm. Ruyls vertaling werd in
1611, 1627 en 1651 herdrukt.
In 1606 verscheen 42, Ruyls vertaling van een geschrift van Perkins. In de voorrede
schrijft Ruyl over de werken van Perkins:
ons dagelicx in Nederduyts ter hant comen, door den ghetrouwen arbeyt van Vincentivs Mevsevoet, Dienaer
der Ghemeynte Christi tot Schagen.

De inhoud van dit geschrift is geschikt
om ons selven in den waren gheloove te oeffenen, in aenvechtinghe te troosten, ende tot Godsalicheyt aen
te porren ende voort te prickelen, ofte om onsen even mensen te leeren, te vermanen, ende nae ons vermogen tot Christum soecken te brengen.

Ruyl schrijft voorts dat het nodig is
dat een yeder van ons met een boetveerdich gheloovich herte, siine ghemeyne, ende bysondere beroepinge
neerstelick waerneme, ende dat wy malcanderen aenmereken tot ontstekinghe der onderlinge liefde inde
vreese des Heeren, ende niet en verlaten de toevergaderinghe, tot den wekken wy door eene heylighe roepinghe gheroepen ziin inde gemeynschap der kereke, stichtende malcanderen, ende d'een des anders salicheyt bevorderende, door eenen Christelicken wandel in heylicheyt ende gherechticheyt, alle de dagen
onses levens, als voor den Heere. Dat wy om striidt ons beneerstighen het Conincriicke Gods in te nemen,
ende te hongeren ende te dorsten nae der gerechticheyt, Christum bliidmoedichlic, voor het overspelich
geslachte, te bekennen, ons selven met liif ende ziel ende als wat wy hebben, Gode tot een welrieckende
danckofferhande in onsen redelicken Godsdienst op te offeren, ende vromelic tegen ons vleysch, de weerelt,
ende de Duyvel met alle siin aenhangers te striiden: so sullen wy metter daet bewiisen, dat wy waerlicx de
ghene ziin, daer voor wy ons metten monde uytgeven, namelic Christenen ende ghesalfden Gods, die
Christo door den gheloove inghegrift ziin, ende siiner H. salvinghe deelachtich ziin gheworden.

Over de wijze van vertalen merkt hij op:
Gheen opgesmucte verblomde woorden nebbe ick ghebruyct, maer goet plat Nederlantsch, soeckende het
schuym, dat door de geyle nieusgierighe menschen ons lieve Moeders tale bevlect heeft, soo veel moghelic
is, af te scheppen, sonder nochtans de rechte sin ende meyninghe daerom in het alderminste te verkreucken:
latende evenwel sodanighe woorden bliiven, die door lanck ghebruyc inghebracht ziin, ende sonder schiin
van nieuwicheyt, ende duysterheyt van verstand, niet en connen verandert worden.

1.

Aan dit en het volgende citaat ligt de ed.1611 ten grondslag.
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Aan het eind van de voorrede roept Ruyl hen aan wie dit werk behaagt, op om te
bidden dat het God mag believen
veel sodanige Mannen te verwecken, als dese Perkinsvs gheweest is, die door het schriiven van so leerlicke
Boecxkens, in Nederlantsche tale, de gemeynte Christi mogen stichten.

In het totaal zag deze vertaling vijf keer het licht. In 1610 moest men er achttien stuivers voor betalen 1 .
In 1609 kwam uit: W. Perkins, Een Tractaet, Christeiijck ende duydelijck verhandelende
de Maniere ende het Vervolgh der Predestinatie Gods, ende de Onbegrijpelijcke groote
der Godtlijcker Ghenaden. Dit is een dogmatisch werk, met de vertaling waarvan Ruyl
ongetwijfeld een antiremonstrants doel beoogde. Het translaat kent in het totaal drie
drukken 2 .
De opvolger van Meusevoet in Zevenhoven vertaalde twee geschriften van Perkins.
Was dit toevallig? In het licht van het gegeven dat beiden vrienden waren, is de mogelijkheid groot dat Ruyl door Meusevoet op het spoor van Perkins werd gezet.
9.3. Betekenis
Ruyl was een overtuigd contraremonstrantsgezind predikant in de eerste helft van de
zeventiende eeuw, die een niet-onbelangrijke plaats in het kerkelijk leven innam. Hij
vestigde zijn naam blijvend met zijn drie vertalingen, die alle,dogmatische geschriften
betroffen. Een zekere piëtistische inslag kan hem niet worden ontzegd. Op taalkundig
gebied was hij purist.

10. EVERHARDUS SCHUTTENIUS
10.1. Levensloop
De jeugdjaren van Everhardus Schuttenius liggen vrijwel geheel in het duister. Dat hij
geboortig was van Zwolle 3 , is het enige dat van hem uit deze tijd bekend is.
Op 18-5-1612 werd Schuttenius als student in de filosofie ingeschreven aan de universiteit te Franeker 3 . Naar alle waarschijnlijkheid betaalde de magistraat van zijn geboortestad zijn studie. Hij schrijft althans in zijn opdracht aan het Zwolse stadsbestuur in Contemplationes Sionis (1624) van Hall:
mijne Ouderen hebben mijne studiën gheplantet uwe E. ende W.A.A. hebbense nat ghemaeckt.

In 1619 viel vanuit de Nationale Synode van Dordrecht de verdenking van onzuiverheid in de leer op hem. Namens de provinciale synode van Overijssel ondervroegen
Revius en V. Petri in aanwezigheid van J. Wedaeus hem ten scherpste op de punten
die de sociniaanse, vorstiniaanse en remonstrantse theologie betroffen. Dit onderzoek
had een tamelijk gunstige uitkomst voor Schuttenius. Wel werd hem voor alle zekerheid opgedragen zijn gevoelens betreffende de twistpunten op papier te zetten en op

1.
2.
3.

CPKB, 1757.
FATY, 1403-1404; Midd. 1610.
ASAF,51.
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de volgende vergadering in te leveren. Nadat hij dit laatste op 5-3-1619 had gedaan en
het geschrevene tot volle tevredenheid mondeling had toegelicht, wisten de synodale
gedeputeerden niet
waerom gemelte persoon, synde van goede getuichenisse, geleertheyt ende gaven, wt den kerckendienst
soude geweert worden. *.

Kort daarop werd Schuttenius predikant te Oldemarkt, IJsselham en Paasloo 2 .
In deze tijd of - wat waarschijnlijker is - reeds in zijn studietijd maakte Schuttenius in ieder geval vóór de tweede helft van het jaar 1620 - een reis naar Engeland, waar hij
nauwe relaties met F. Dorvillius 3 onderhield 4 .
In 1625 verwisselde Schuttenius Oldemarkt voor zijn geboorteplaats Zwolle. Hier
werd hij op 29-1-1625 door Petri als predikant bevestigd 5 . Aan het aannemen van dit
beroep zal het feit dat hij naar alle waarschijnlijkheid op kosten van het stadsbestuur
van Zwolle had gestudeerd, niet vreemd zijn geweest.
Bijna dertig jaar is Schuttenius als predikant in zijn vaderstad werkzaam geweest. Op
het geestelijk leven van Zwolle oefende hij grote invloed uit. Behalve de ambtelijke
werkzaamheden ging hem het onderwijs zeer ter harte. Nadat de kerkeraad tien jaar
lang er tevergeefs bij de plaatselijke overheid op had aangedrongen om de vele wantoestanden op de Latijnse scholen op te ruimen, werd eindelijk in 1635 een ontwerp-schoolreglement goedgekeurd en van kracht dat door Schuttenius was ontworpen 6 . Dit schoolreglement was uiteindelijk ontleend aan J. Cele 7 , een vriend van Geert
Groote 8 en rector van de Zwolse school. Ook voor de zogenaamde kleine scholen
maakte Schuttenius zich verdienstelijk. Hier voerde hij voor de kleinen het Kort Begrip en voor de groten de Heidelbergse Catechismus als leerstof in 9 .
Herhaaldelijk verscheen Schuttenius ten stadhuize om te klagen over paapse stoutigheden in de vorm van openlijke rooms-katholieke begrafenisplechtigheden 10 , van bediening van de Doop, van de communie en van het laatste oliesel door een priester 11 .
Dat Schuttenius tot aan zijn dood in 1655 in Zwolle stond, kwam niet doordat het hem
aan beroepen ontbrak. In 1630 ontving hij van de zojuist gevestigde gemeente van
VHertogenbosch een beroep, waarvoor hij pas na lange tijd bedankte 12 . Het jaar
daarop ontving hij een zeer vererend beroep naar Rotterdam. Niet alleen hechtte de
burgerlijke regering van die stad haar volledige goedkeuring aan het beroep, maar

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

APPS,V, 334-337.
ACV: 15-4-1619, art. 5.
Z.o.h.:DN,XLV,516.
Schuttenius' ded. van Bayly's geschrift, voorkomende in o.a. la, en zijn voorrede, gedateerd 2-6-1628, voorkomende in o.a. de ed.1629.
AKZ.
Frederiks, 191-193.
Z.v.h.: T.J. de Vriesfl]; Frederiks, 29-88.
Z.v.h.: Van Zijl.
T.J. de Vries[IJ], 36.
T.J.deVries[II],37.
Waeijer, 33-34,47-48, 349-350, 353-354.
Meindersma, 74-75.
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zelfs ging dit gepaard met een aanbeveling van de Prins en van de Staten van Holland 1 .
Een beroep naar Amsterdam nam een minder gunstige wending, daar de burgerlijke
overheid van die stad het belette 2 .
Van Schuttenius' kerkelijke activiteiten in breder verband is bekend dat hij in 1630
samen met Revius als gedeputeerde van de Overijsselse synode een bijeenkomst bijwoonde van de afgevaardigden van alle provinciale synoden, die in Den Haag was
belegd ten einde te verhinderen dat de arminiaanse partij steeds meer de kop op zou
steken 3 . Voorts maakte hij als correspondent van Overijssel de Zuidhollandse synoden van 1645 en 1649 mee 4 . Op de eerstgenoemde synode zat hij samen met J. Spiljardus in één commissie en deed hij namens de Overijsselse synode met succes zijn beklag over een geschrift van C. Salmasius, waarin deze het opnam voor het lange haar
bij mannen.
Nadat Schuttenius zondagsmorgens 25-1-1655 op de kansel van de Broerenkerk een
beroerte had gekregen, waarbij hij zijn verstand en spraak verloor, werd hij op een
stoel naar zijn huis gedragen, waar hij twee uur later de laatste adem uitblies 5 .
Schuttenius, die zwak van gestel was 6 , is gehuwd geweest met Sibilla ofwel Bieltien
Arents. Er zijn acht kinderen uit dit huwelijk bekend 7 . Een van de dochters trouwde
met de legerofficier J. Liens 8 .
Schuttenius stond op goede voet met de stedelijke en provinciale bestuurlijke organen
in Overijssel. Met verscheidene personen uit hun midden onderhield hij blijkens dedicaties vriendschappelijke banden. In zijn vriendenkring namen Engelsen en Schotten een bijzondere plaats in. Zij behoorden, zo komt in opdrachten naar voren, tot
twee maatschappelijke klassen: militairen en kooplieden. In dit verband zijn de namen
te noemen van de militairen H. Montgommeri, T. Holles 9 , Hexham, J. Fargharson 10
en van de kooplieden W. Cranmer 11 en J. Quarles 12 . Voorts rekende Schuttenius zijn
collega's H. Vogellius en J. Tichlerus alsmede de letterkundige, drukker en uitgever
Heyns tot zijn vrienden 13 .
Schuttenius had schriftelijk contact met Hall, van wie hij werken in het Nederlands

1. Schuttenius'ded. aan de magistraat van Rott. in Halls Contemplationes Sionis, voorkomende in de ed.1642
tussen de Bedenckingen over het Oude en die over het Nieuwe Testament in; vgl.: d.st., 462.
2. Cramer,511.
3. Posthumus Meyjes, 49.
4. APSZH, II, 482,492,494,499-500; III, 110.
5. Waeijer,57.
6. AKZ: 26-11-1631.
7. GAZ, Doopboeken over de periode 1626-1635.
8. DN,XLIV,510.
9. Z.o.h.: Stearns, reg.; Sprunger[II], 304.
10. Schuttenius schreef een lofdicht op diens vertaling van een werk van R. Stock, De Stemme Iohannis des
doopers, dat Fargharson opdroeg aan onder anderen Catharina van Eek, echtgenote van Holles.
11. Z.o.h.: Te Lintum, 151,154-156,188-190; Sprunger[II], 253.
12. Z.v.h.: Quarles van Ufford; Sprungerfll], 244 n.46, 245 n.54.
13. Getuige: Schuttenius' Latijns lofdicht in Vogellius' Hooglied-verklaring; Vogellius' gedichten in het eerste
deel van Den christelicken ridderen in Het Nieuwe Roomsche symbolvm; het lofdicht van Tichlerus in Halls
Contemplationes Sionis, 1642; Heyns' gedicht in 1; Heyns'vertaling van Schuttenius' Latijns lofdicht in het
eerder genoemde geschrift van Stock; de twee gedichten van Heyns in het eerste deel van Den christelicken
ridder; en tenslotte Schuttenius' Latijns lofdicht in Heyns' Weg-wyser tersalicheyt
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vertaalde. Deze gaf hem zelfs toestemming in de vertaling iets aan de tekst toe te
voegen 1 .
Dat Schuttenius' eerste twee geschriften vertalingen van Engelse puriteinse werken
waren en dat hij zijn hoofdwerk en zijn laatste vertaling maakte op verzoek van respectievelijk Engelse officeren en een Engels koopman, alsmede dat hij nauwe vriendschap onderhield met veel puriteinse militairen en kooplieden in de Nederlanden,
zijn gegevens die erop wijzen dat hij zijn leven lang zeer sterk onder invloed van het
Puritanisme stond.
10.2. Geschriften
Het oudste geschrift van Schuttenius is 1. Dit kwam in 1620 vertaald naar het Engels
uit.
De opdracht zoals die voorkomt in de eerste uitgave, is gericht aan Dorvillius en
Montgommeri. Schuttenius klaagt hierin dat men van God een slaaf en van de duivel
en de wereld een heer heeft gemaakt. Er is wel veel Christendom, maar het is veelal
naam- en schijnchristendom, waarbij wel het verstand maar niet het hart is betrokken.
Hoe nodig is daarom de praktijk der godzaligheid. Zich richtend tot Dorvillius schrijft
Schuttenius:
Godtzaligheyt heeft uwe E.D. Frederice Dorvilli, tot soo eenen heerlijcken staet ghebracht/ daer toe uwe E.
nu ghekomen is/ dat uwe E. des Godtzalighen Princes Frederici V. konincklijcke Maeyesteyt van Bohémien
etc. (die met rechte den tytel van Fredericus Pius voeren mach) outste Sone in alle Godtzaligheydt op-trecken ende onderwysen soude/ ende dat heeft anders niet als den eenighen Magneet- steen uwer Godtzaligheyt ghedaen/ ghelijck ick daer van ghetuychenisse geven kan/ doen ick in Engelandt zijnde/ de gestadige
Brieven/ uwe E. tot dat zelvighe officie aenporrende zach.

Godzaligheid is het ook die Montgommeri onder Schuttenius' landgenoten beroemd
heeft gemaakt.
Deze opdracht werd op z'n laatst in 1628 veranderd in die zin dat Holles de plaats
innam van de inmiddels overleden Montgommeri. Holles is
een gelijck exemplaer ende voor-beeldt der ware Christelijcke Godsaligheyd^.

In 1628 voegde Schuttenius een voorrede bij de opdracht. De aanleiding tot deze
voorrede vormde de tweeledige kritiek die op 1 werd uitgeoefend. Allereerst waren er
die vonden dat in dit geschrift te veel op goede werken wordt aangedrongen; vervolgens waren er die de hierin voorgestane sabbatheiliging te streng en te Joods vonden.
Vlak voordat Schuttenius deze voorrede schreef, was hem een boekje overhandigd
waarin de auteur vele godzalige schrijvers, onder wie Bayly, bestrijdt met de bewering
dat zij de vrijheid van de christenen op het punt van het onderhouden van de sabbat
willen veranderen in een Joodse slavernij3. Van beide beschuldigingen spreekt Schut1.

In de voorrede van het eerste boek van de contemplationes over het Oude Testament schrijft Schuttenius:
wantgelijc my den seer treflijcken autheur geschreven heeft/ so is sijn E. algecomen tot de tijden van den Propheet Elisaeus toe: over het N.T. is hy gecomen tot den Hooftinan over hondert ende sijn uytnemende geloove.
Dese altemale ende so verre den autheurI die noch door Godts genade int leven is/ comen sal/ hope ick/ so my
de God des levens het leven ende gesontheyt verlenen sal/tot uwen dienste dienste ende voordeel mede te deelen:
jae so ick het vermercken can/ dat dit altemael ui aengenaem sal zijn/ so pooge ick door Godts genade eenige
wijder aenmerckingen/ doch met oorlof van den Autheur/ daer by te voeghen.
2. Hier wordt geciteerd de ed.1629.
3. Het is mij gelukt te ontdekken welk geschrift Schuttenius hier bedoelt. Het gaat om: J. Bursius, Threnos. Ofte
wee-claghe, Aenwijsende de Oorsaken des jammerlijcken stants van het Lant: ende de ontheyliginge des Sabbath-daecfis, Midd. 1627. Bursius richt zich hierin een paar keer tegen Bayly's werk: 67,99, 289-291.
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tenius Bayly vrij. Er is geen enkele pelagiaanse, semi-pelagiaanse, papistische of remonstrantse dwaling in Bayly's werk te vinden. Degenen die Bayly op het punt van de
sabbat tegenstaan, beschuldigt Schuttenius ervan dat zij de christenen tot libertijnse
vrijheid en ongebondenheid brengen; in dit geval kan men ook de overheid, die dikwijls de ergste ontheiliger van de sabbat is, niet vermanen.
Dit geschrift maakte als geen andere vertaling van een puriteins geschrift opgang in
de zeventiende-eeuwse Nederlanden. Er zijn niet minder dan 49 drukken bekend.
Volgens McCabe kwam in 1623 te Amsterdam een door Schuttenius in het Latijn
vervaardigde vertaling van Heaven upon earth van Hall uit: Coelum in Terra, hoc est,
Seneca Christianus1. Ik heb geen exemplaar hiervan kunnen opsporen.
In 1624 zag het eerste boek van Contemplationes Sionis het licht, Schuttenius' vertaling uit het Engels van een geschrift van Hall. Tot en met 1636 volgden negen andere
boeken van deze vertaling. Zeven boeken bevatten contemplationes over het Oude
Testament, de drie resterende contemplationes over het Nieuwe Testament. Van deze
tien boeken is de helft maar bekend: het eerste en het tweede boek over het Oude
Testament, respectievelijk 1624 en 1626; het eerste, tweede en derde boek over het
Nieuwe Testament, respectievelijk 1634,1635,1636 2 .
In de dedicatie aan de magistraat van Zwolle in het boek van 1624 spoort Schuttenius
de overheid aan tot het lezen van Gods Woord. Zijn klacht luidt:
wy willen de name hebben dat wy ghereformeerde Christenen zijn/ maer nu ons de middelen door die diere
ende getrouwe instrumenten Godts gewesen zijn/ nu hebben wy een walginge daer aen.

In de voorrede die op deze dedicatie volgt, beveelt Schuttenius de lezer van dit geschriftje het Bijbellezen op deze wijze aan:
ghy sult bevinden/ dat ghy so doende de rechte practike der Godsalicheyt/ welcke vrucht ons alleene van
andere wereltse ende vleyslijcke lesers der H.schrifture onderscheyt ende uyt sondert/ geleert hebt.

De inhoud van Contemplationes Sionis bestaat in bondige en stichtelijke Schriftuitleg.
De stichting is praktisch en graaft niet diep.
In 1642 kwamen deze tien boeken te zamen met andere vertaalde geschriften van Hall
onder dezelfde titel in folio uit. Enkele van die andere geschriften waren eveneens
door Schuttenius naar het Engels vertaald: De konst der Godtlijcke meditatie; Een
klare ende eenvoudighe verklaringhe over het Hooge-Liedt Salomons en Geen pays met
Roomen.
De konst der Godtlijcke meditatie beschrijft de techniek van het mediteren als onderdeel van de praktijk der godzaligheid.
In Een klare ende eenvoudighe verklaringhe over het Hooge-Liedt Salomons wordt het
Hooglied op korte en piëtistische wijze uitgelegd. De bruid is niet de ziel van de individuele gelovige, maar de kerk.
Geen pays met Roomen laat de onoverbrugbare kloof tussen Rome en Reformatie zien
en verzet zich tegen iedere stap die door de kinderen van de Reformatie in de richting
van de antichrist wordt gedaan.
Deze foliant werd door vier heruitgaven gevolgd3.

1.
2.
3.

380 n.139.
Vgl. voor deze drie: Schoneveld, 204 nr.306.
Schoneveld, 204 nr.308.
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Volgens SGT kwam van Schuttenius in 1627 te Kampen uit: Godsalighe Ghebeden uit
de boecken des Ouden Testaments1. Het is echter veelzeggend dat er geen vindplaats
wordt opgegeven.
In 1628/1629 zag het eerste deel het licht van wat als Schuttenius* hoofdwerk mag
worden beschouwd: Den christelicken ridder. Tien jaar later, 1638, verscheen het tweede deel 2 .
Het eerste deel droeg de auteur op aan Frederik Hendrik 3 als opperbevelhebber van
de land- en zeemacht. De eerste reden hiervan is dat in dit geschrift de staat van de
kerk en van de kinderen Gods wordt voorgesteld bij gelijkenis van een oorlog. De
tweede reden is dat Schuttenius met dit boek de grote en gruwelijke zonden wil aanwijzen die onder de soldaten die christenen willen worden genaamd, heersen, zoals
vloeken, zweren, Godslasteren, zuipen, vreten, hoererij, overspel, stelen en moorden.
Tevens wil hij laten zien op welke wijze de genoemde zonden tijdig kunnen worden
weggenomen. Het is zover gekomen dat een soldaat die dit goddeloze leven niet wil
leiden, niet voor een dapper en goed soldaat wordt gehouden en door iedereen wordt
bespot en uitgelachen. De toorn van God hierover kan niet uitblijven. Aangezien de
genoemde goddeloosheden onder alle rangen voorkomen, heeft Schuttenius er niet
één gespaard. De eigenlijke aanleiding tot het schrijven van dit geschrift ligt in de
vraag van enige godzalige kapiteins en officieren een geschrift te schrijven waardoor
vele soldaten in het hart zullen worden getroffen, zodat zij zich van hun goddeloze
leven zullen bekeren.
Door diverse personen hiertoe aangespoord draagt Schuttenius dit geschrift op aan
Frederik Hendrik met het verzoek over te gaan tot
een nootwendighe ende loflicke Reformatie over uwe Vorst: Doorl: Soldaten ende Crijchslieden.

In een aantal van de in 1628 uitgegeven exemplaren wordt deze eerste opdracht gevolgd door een tweede, die is gericht aan alle legerofficieren in dienst van de Staten
en in het bijzonder aan die van het garnizoen van Zwolle. Het zijn enige kapiteins en
officieren van het Zwolse garnizoen geweest die Schuttenius tot het schrijven van dit
boek hebben aangezet. Zijn bedoeling met Den christelicken ridder \s drieledig: 1. het
soldatenberoep te verheerlijken; 2. voor ogen te stellen dat men niet slechts tegen
lichamelijke vijanden, maar bovenal tegen de geestelijke vijanden, duivel, wereld en
vlees, moet strijden; 3. aan te sporen tot het uit de weg ruimen van de onder de soldaten der christenen heersende gruwelijke en vele zonden. Weliswaar zijn hiertegen in
het verleden militaire wetten gemaakt, maar die worden zeer slap uitgevoerd. In het
eindgericht zullen officieren ook van het geestelijk leven van hun soldaten rekenschap
voor God moeten afleggen.
Het geschrift zelf heeft de volgende inhoud. De staat van Gods kerk en het christenleven worden in de Bijbel getekend met het beeld van de oorlog. Soldaten, die door
God tot dit werk zijn geroepen, behoren niet alleen tegen hun lichamelijke, maar ook
voornamelijk tegen hun geestelijke vijanden te strijden. De voornaamste doeleinden
van deze geestelijke oorlog worden beschreven, alsmede de voornaamste redenen van
1.
2.
3.

SGT, S 254.
SGT, S 252-253. Ten onrechte worden hier de ed.1628 en de cd.1629 als twee verschillende uitgaven beschouwd.
Z.v.h.: Poelhekke.
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vertroosting die een kind van God in zijn geestelijke strijd moet opmerken. Vervolgens worden getekend: het leger van de satan; diens twee luitenanten, namelijk de
wereld en het vlees; de regimenten waarvan satan, wereld en vlees gebruik maken,
namelijk: hovaardij, geveinsdheid, toorn, haat, afgunst, gierigheid, gulzigheid en
dronkenschap, hoererij en overspel, Godslastering en vloeken en zweren, lust tot en
gewoonte van de zonden. Het geheel is onderverdeeld in zestien hoofdstukken, die
voor het merendeel eindigen met een gebed. Dit geschrift vertoont overeenkomst met
twee eerder in deze studie behandelde boeken: Grondich bericht vande Boetveerdicheyt des Levens van Taffin en Wtnemende verclaringhe Van de raste ende verghenoeginghe des geestes oft des gemoedts van De 1' Espine.
In de opdracht van het tweede deel schrijft Schuttenius dat hij hierin uiteenzet op
welke wijze de geestelijke soldaten de geestelijke wapenen moeten aandoen en tegen
hun vijanden moeten gebruiken. Handelend over het onderscheid dat er tussen christelijke en ongelovige soldaten behoort te zijn, merkt hij op:
Dat wel te wenschen ware, dat sulcks huydensdaeghs wat beter van alle Krijghs-Oversten, Capiteynen, als
andere gemeene Soldaten in onse Christelijcke Legers behartigt ende aengemerckt worde, waer door sonder
twijffel Godts rechtveerdighe toorn ende gramschap van weghen de grouwlijcke sonden, die niet alleene
buyten, maer insonderheydt in onse Legers bedreven ende gedaen worden, soude gestilt ende weg-genomen,
ende wederomme den ghenadighen seghen Gods ende victorie tegens hare Vyanden verkregen worden.

Toen Schuttenius het eerste deel aan Frederik Hendrik opdroeg, was hij van plan het
tweede deel aan Ernst Casimir te dediceren. Wegens diens tussentijdse overlijden
draagt Schuttenius dat nu aan diens zoon Hendrik Casimir op.
Het tweede deel van Den christelicken ridderhouét zich bezig met de beschrijving van
de overste van het christelijke leger, van diens luitenanten en van de wapenen die
worden gebruikt. De overste, Christus, wordt getekend in Zijn wijsheid en alwetendheid, in Zijn almacht, in Zijn liefde en barmhartigheid, in Zijn gerechtigheid, waarheid en getrouwheid, in Zijn daden en werken. Christus' luitenanten zijn Zijn politieke en kerkelijke officieren. De wapenen zijn: zwaard van Gods Woord, schild des
geloofs, goede werken in het algemeen, goede werken in het bijzonder, gordel der
waarheid, borstwapen der gerechtigheid, schoenen van de vaardigheid des evangelies
des vredes en helm der zaligheid. Ook in dit werk worden de meeste hoofdstukken
besloten met een gebed.
In 1630 verscheen van de hand van Schuttenius Het Nieuwe Roomsche symbolvm,
Bestaende in Twaelf valsche Merck-Teyckenen ofte Dwael-Sterren der Roomsche Kercke1.
In de lange voorrede aan alle roomsgezinden en alle twijfelachtige gereformeerden
merkt Schuttenius op dat hij in het Nederlands schrijft
overmits wy alle daghe bevinden, dat de Papistige Priesteren ende Iesuiten met dit Twaelf-strickige Net vele
onverstandige ofte ten minsten twijvelachtige Menschen connen vangen ende verleyden, ende die sy airede
gevangen ende verleydet hebben, also connen betoveren ende vaste houden, dat sy anders niet en menen, sy
sijn in het rechte Euangelische Net gecomen.

Hier ligt een grote schuld bij de overheid:
Welcke Quaet ons huydighes Daechs door dat listich ende schadelijck inkruypen der Priesteren ende Iesuiten overcoemt, die door de groote Licentie ende Slappicheyt onser Overheden hoe langher hoe meerder, als
bedeckte Wolven comende in Schaeps-kleederen, tot ons insluypen.

De titel van dit traktaat openbaart genoegzaam de inhoud ervan.
1.

SGT,S255.
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Waarschijnlijk in 1633 zag het licht: Sol Eucharisticus Dat is: Die Sonne-claer schijnende waerheyt van het waerachtighe onbloedighe danckende versoen-offerhandt van de
nieuwe Wet/ datghenoemt wordt Missa. Bewesen door Johannem Stalenum Pastoor tot
Rees/ ende Tegens een seecker tractaet van de Misse/ Wtgegeven van Johannes Wilhelm
Predicant tot Rees. Ende tegen den gedichten grouwel Maosim, uytgegeven van Everhardo
Schuttenio, Predicant tot Zwol VerdedichL
Uit de aanspraak aan Schuttenius wordt het volgende duidelijk. Stalenus had eerst
Tafereel van de Misse geschreven. Een Edelman ende Capiteyn overhandigde Schuttenius een exemplaar hiervan en verzocht hem een verweerschrift te schrijven. Schuttenius heeft aan dit verzoek gehoor gegeven en een exemplaar van zijn weerwoord is
door die zelfde edelman aan Stalenus overhandigd. Sol Eucharisticus was nu Stalenus'
reactie op Schuttenius' verweerschrift.
Van bedoeld werk van Schuttenius is geen exemplaar bekend. Het betreft hier vrijwel
zeker het in BWN genoemde Van 't Sacrement des Autaars1.
Een ander strijdschrift van Schuttenius verscheen in 16332: Anti-Stratius Ofte Een korte Ondersoeckinghe ende Wederlegginge van de Tafele des Geloofs. Ghemaeckt door
Jacobus Stratius Jesuyt van Antwerpen 3 . In 1651 liet Schuttenius een tweede, vermeerderde druk hiervan het licht zien. In de opdracht in deze uitgave constateert hij dat
zijn geschrift nog geen weerlegging heeft gevonden. De jezuïet P. van der Laen 4 nam
de toegeworpen handschoen op en publiceerde in 1653: Leonardi van Saenen Theologi
Verdediginge Des Tafels des Gheloofs Jacobi Stratii Jesuijt. Tegen Everardum Schuttenium, Woprden-Dienaer binnen Zwolle.
Op kosten van de classis Zwolle werd in 1636 gedrukt en uitgegeven: Nederlantsche
Belydenisse des Geloofs Canones des Synodi van Dordrecht Nederlantsche Kercken-ordre Ende Houwlijckx-ordre der Kercken van Overjsel. Schuttenius schreef hiervoor een
acht pagina's tellende opdracht aan allerlei burgerlijke bestuurders binnen de provincie Overijssel, die één grote verdediging van de belijdenisgeschriften en met name van
de Dordtse Leerregels vormt.
Het laatste werk van Schuttenius, dat in 1643 verscheen, was evenals diens eerste
geschrift een vertaling uit het Engels van een puriteins werk, van J. Preston 5 : Het Nieuwe Verbondt. Schuttenius droeg deze vertaling op aan W. Cranmer en aan de gehele
generaliteit van de compagnie der Engelse kooplieden te Rotterdam. In deze dedicatie zet hij uiteen dat datgene wat de heidense filosofen hebben gezegd, namelijk dat
de zelfkennis het hoogste goed is, slechts ten dele waar is. Immers, de rechte zelfkennis komt voort uit een rechte Godskennis. Deze laatste wordt terecht de kern, het
merg, de grondslag, het hart, ja de ziel van de christelijke religie genoemd. Zij bestaat
niet
in een puyre en bloote Contemplatie, gelijck soodanighe Contemplative kennisse van Godt ende syne eygenschappen, als ook werken ons de Scohlastike Doctoren in het Pausdom, als ook niet weynige ander Theologanten ofte Godts-geleerden hebben beschreven en naegelaten, maer is oock een Operative of werck1.
2.
3.
4.
5.

XVII, 562.
Z.v. dit jaartal: BWN, XVII, 562; T.J. de Vries[II], 36.
Z.v.h.: BCJ, VII, 1627-1629.
Z.v.h.: B a , IV, 1358.
Z.v.h.: I. Morgan.
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dadige kennisse, die altijd de rechte practijke daer van met haer vergeselschapt heeft, so dat se niet alleene
in de harsenen, maer oock in het herte, niet alleene in de mondt, maer ook in het leven bestaetA

Met volledige instemming verhaalt Schuttenius
dat de niet minder Godvruchtige, als geleerde Gods-Geleerde D. Amesius Engels-man p.m. de welcke in
sijn leven een treflik Voorstander van dese gesonde kennisse en leere is geweest, ende oock Godsaliglijck
sijn leven by uwe E.W, tot Rotterdam ge-eyndigt heeft, de Theologie van onse Christelijcke Religie liever
een Theozoiam, of Theurgiam, dat is, een kennisse, niet soo seere om van Gode wel te spreeken, als een
kennisse, om Gode wel te leven, ende nae sijnen wille te doen genoemt heeft.

De gebruikelijke indeling van de theologie in theoretische en praktische theologie
behoeft op zichzelf niet verkeerd te zijn, maar heeft wel sommigen tot het misverstand
geleid dat er onderdelen in de theologie zouden zijn die uitsluitend theoretisch zijn.
Daarentegen is het echter zo
dat wy het minste niet en konnen van Godt lesen, weten en gelooven, of het moet ons datelijck tot dese of
gene practicale Nutticheyt en Oeffeninghe der Godtsaligheit dienstich en oorbaerlijck wesen.

Vele geleerde en godzalige theologen hebben zowel in geschriften als in predikaties
de theologie op deze praktikale wijze beoefend, van wie
sonder flatterye gesproken, die Engelsche Theologanten, die in dese laetste Eeuwe geleeft hebben, en als
noch leven, wel den meesten lof ende prijs verdienen, gelijck hare geleerde ende godtvruchtige Schriften, die
nu ende dan in 't licht komen, seer treflijk te kennen geven, en ook vele van de selvige godvrugtige Schriften
en Tractaten in onse Nederlantsche, als oock andere talen overgesettet worden.

Schuttenius heeft Prestons werk op verzoek van de Engelse koopman Quarles in het
Nederlands vertaald. Hoewel hij weinig lust had zijn tijd aan vertalen te besteden,
heeft hij dit verzoek, waarbij ook Hexham, een godzalig militair, zijn bijzondere ijver
heeft aangewend, niet willen afslaan.
Dit geschrift bestaat uit veertien preken over Genesis 17:1-2, waarin drie grote thema's worden behandeld: 1. de algenoegzaamheid Gods; 2. de oprechtheid des mensen; 3. het verbond der genade. De preken ademen de geest van het Puritanisme.
Deze vertaling van Schuttenius rolde zevenmaal van de pers 2 .
BWN vermeldt een handschrift dat door Schuttenius is ondertekend met de vermelding:
Swolle den 25 Octobris 1631, stylo loei3.

Dit handschrift is helaas onvindbaar.
Er zijn drie Latijnse lofdichten van Schuttenius' hand bekend: één in Vogellius' Het
Hooge-Liedt Salomons, Door Christelyke Gesang-dighten eeiïighsins verklaert, Amsterdam 1625; één in een gedeelte van de oplage van Stocks De Stemme Iohannis des
doopers, Kampen 1627; één met de Nederlandse vertaling erbij in Heyns' Weg-wyser ter
salicheyt, Zwolle 1629.
10.3. Betekenis
Schuttenius' start als predikant in 1619 was wegens de verdenking van remonstrantse
gevoelens ongelukkig. Hiervan is in zijn latere leven niets meer terug te vinden. Gezien de beroepen die hij ontving, was hij in de Kerk een geacht man.

1.
2.
3.

Hier wordt de ed.1660 geciteerd.
FATY, 1546; Amst. 1660 (zevende druk).
XVII, 562.

480

V. Vertalers

In zijn geboorteplaats Zwolle verwierf Schuttenius zich in de bijna dertig jaren die hij
hier stond, een invloedrijke positie. Ongetwijfeld had hij deze positie mede te danken
aan zijn goede contacten met de plaatselijke magistraat en met de bestuurders der
steden en der provincie van Overijssel. Bovendien zullen zijn intieme vriendschapsbanden met officieren van het plaatselijke garnizoen hierbij een rol hebben gespeeld.
De invloed die Schuttenius bezat, wendde hij met name aan ten gunste van het plaatselijk onderwijs. Het door hem ontworpen schoolreglement voor de Latijnse scholen
gaat terug op inzichten van Cele, een rrian van de Moderne Devotie. Hier wordt een
lijn zichtbaar die deze laat-middeleeuwse beweging verbindt met het Nederlandse
gereformeerde Piëtisme van de zeventiende eeuw.
Met zijn publikaties maakte Schuttenius blijvend naam. De door hem bezorgde uitgave van de belijdenisgeschriften doet hem als een contraremonstrant kennen. In combinatie hiermee was hij een vurige antipapist. Drie van de vier door hemzelf geschreven
werken wijdde hij aan de bestrijding van het Rooms-katholicisme. Hoewel deze geschriften geen grote populariteit genoten - slechts één beleefde een tweede druk - ,
vonden toch twee ervan bestrijding van rooms-katholieke zijde.
Het tweedelige hoofdwerk van Schuttenius laat zien dat hij in de eerste plaats moet
worden beschouwd als een aanhanger van de idealen der Nadere Reformatie. Als
zodanig was hij van grote betekenis. Hij was een der eersten die de nadere-reformatorische inzichten toepaste op het leger en een hervorming van de daarin heersende
zonden en misstanden beoogde.
Schuttenius' betekenis als oorspronkelijk schrijver zinkt echter in het niet bij die als
vertaler. Tegenover vier eigen geschriften, waarvan er slechts één is herdrukt, staan
zes translaten met in het totaal niet minder dan 77 uitgaven. Vijf van de zes vertalingen
hebben betrekking op puriteinse werken. Zij vertegenwoordigen 72 drukken.
Schuttenius' translaat van Bayly's werk spant de kroon: 49 drukken. Er is geen puriteins geschrift geweest dat zo'n geweldige invloed in de zeventiende-eeuwse Nederlanden heeft uitgeoefend als dit werk. Dit geldt vooral voor de sabbatbeschouwing en
-praktijk. Hoewel Voetius tegen de inhoud van Bayly's werk bepaalde bezwaren had,
achtte hij het zo belangrijk dat hij er in 1642 een verbeterde en van kritische kanttekeningen voorziene uitgave van bezorgde.
De geschriften die Schuttenius op eigen initiatief overzette, waren afkomstig van auteurs die een bisschopszetel in de Anglicaanse Kerk bezetten. Blijkbaar had hij zijn
blik sterk op de Engelse Staatskerk gevestigd. Gezien zijn laatste translaat was er
evenwel bij hem ook plaats voor een anglicaan die non-conformistische sympathieën
koesterde.
In de opdracht van de vertaling van Prestons werk komt naar voren dat de ramistische
theologie van Amesius niet ongemerkt aan Schuttenius voorbij is gegaan.
Schuttenius dankte zowel zijn hoofdwerk als zijn laatste vertaling aan de instigatie van
in de Nederlanden verblijvende puriteinse Engelsen en Schotten. Zij vonden in Schuttenius een uitstekende tussenpersoon om hun puriteinse gedachten en idealen in de
Nederlanden ingang te doen vinden. Achter de figuur van Schuttenius blijken zij dan
ook bij de puritanisering van het Nederlandse Calvinisme een niet te onderschatten
rol te hebben gespeeld.
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11. JOHANNES SPILJARDUS
11.1. Levensloop
Eind oktober 1593 werd Johannes Spiljardus te Haarlem geboren als zoon van Jan
Speilliaert en Mayke Cruusaerts. Op 26 oktober werd Johannes daar gedoopt 1 .
Spiljardus' inschrijving in de theologie aan de universiteit te Leiden vond op 22-2-1612
plaats 2 . Op 12-11-1614 hield hij onder Polyander een disputatie, die hij als beursstudent van Amsterdam opdroeg aan de magistraat en de kerkeraad van die stad.
De eerste gemeente van Spiljardus werd in 1615 Roosendaal. Hij had een goede naam
als contraremonstrant. Toen op 1-11-1618 de burgerlijke en kerkelijke overheid van
Hoorn de Amsterdamse kerkeraad diens predikant Pieterszoon voor twee of drie
maanden te leen vroeg, werd dit geweigerd en werd verwezen naar een achttal andere
predikanten in het land, onder wie Spiljardus 3 . Op 5-5-1619 werd deze in zijn tweede
gemeente Gorinchem bevestigd. Hier bleef hij tot zijn dood op 28-11-1658 staan.
In zijn 43-jarig ambtsleven gaf Spiljardus zijn krachten zeer vele malen aan het synodale gebeuren. Voor het eerst was hij in 1625 als afgevaardigde op de synode te Woerden aanwezig 4 .
Op de synode van het volgende jaar te IJsselstein werd een schrijven van Spiljardus
voorgelezen waarin deze erover klaagde 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 voortreffelijker
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
gaenA

Jaren daarvóór had Spiljardus zich op 29-3-1621 per brief tot G. Udemans 6 gewend
met een vraag naar de achtergrond van wat zich in verband met hun collega J. van den
Houte 7 in Dordrecht had afgespeeld. 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 8 .
Een afschrift van Udemans' antwoord is bewaard gebleven 9 . 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 Perkins' De gulden Keten
en van zijn eigen Practycke ligt. Blijkbaar was de sabbatsvisie van J. van den Houte
voor de Dordtse kerkeraad reden geweest om hem niet te beroepen.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

GAHaa, Doopboek.
ASAL, 105.
Rutgers, 129.
APSZH, 1,130.
APSZH, 1,182.
Z.v.h.: Meertens[I]; Fieret.
Z.o.h.: Meertens[III], 181-182.
AKD, over de periode 7 april tot en met 1 mei 1620.
VUB, hs. Udemansbundel, 367-368; vgl.: H.B. Visser, 91-92.
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In 1627 werd Spiljardus op de synode aangewezen als visitator van de classis Gorinchem 1 .
Op de Delftse synode van 1628, die Spiljardus als gedeputeerde meemaakte, werd hij
benoemd in de commissie voor de zaak van Rotterdam, waarin Nienrode een hoofdrol
vervulde 2 .
Ook de Leidse synode van 1629 woonde Spiljardus als gedeputeerde bij. Hier was hij
een van de afgevaardigden om de Staten het paapse en jezuïtische gevaar voor te
houden en werd hij tot correspondent met Gelderland gekozen 3 . Op de volgende synode bracht hij verslag van zijn correspondentie uit 4 .
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 5 .
Ook op de Brielse synode van 1633 was Spiljardus afgevaardigde. Hier werd hij secundus-correspondent met Overijssel en gecommitteerde in de zaak van H. Swartenius 6 .
De volgende keer dat Spiljardus als afgevaardigde een synode bijwoonde, was in 1637
te Dordrecht. Daar werd tegen zijn geloofsbrief bezwaar gemaakt door J. Voghelsangh. De synode kwam tot het curieuse besluit hun beiden te zamen één stem te
verlenen. Actief raakte Spiljardus daar betrokken bij problematiek te Gouda, aan
welke gemeente hij ook werd uitgeleend. Voorts werd hij gekozen tot correspondent
met Utrecht 7 .
Het jaar daarop was Spiljardus te Delft weer als afgevaardigde aanwezig. Hij deed
werk in verscheidene commissies, werd voor twee jaar correspondent met Noord-Holland en hield de slotpredikatie over Openbaring 2:108.
Van de synode van 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 9 . 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 10 .
In 1644 was Spiljardus afgevaardigde op de synode te Den Haag, waar hij tot assessor
werd gekozen. 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 11 .
Op de volgende synode van 1645 te Woerden was Spiljardus weer afgevaardigde en
werd hij scriba. Hij verrichtte enig commissiewerk en werd opnieuw tot secundus-gedeputeerde van de synode gekozen 12 .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APSZH, 1,232.
APSZH, 1,236, 274; vgl.: d.st., 459.
APSZH, 1,288,309,323.
APSZH,-1,360.
APSZH, 1,472-473,492,494.
APSZH, 1,496,516.
APSZH, II, 115,117,131-132,148.
APSZH, II, 153,156,165,170,179,182, 227; z.o. zijn correspondentschap: Cramer, 125-127,493.

9. APSZH, II, 232-233, 250, 275, 278.
10. APSZH, II, 281, 339, 353, 388, 393.
11. APSZH, II, 438-439,446,453,465,474-475,479.
12. APSZH, II, 481-482,494,501,512-513.
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Als afgevaardigde was Spiljardus voorts op de synode van 1647 te Dordrecht aanwezig. Ook hier was er voor hem commissiewerk weggelegd 1 .
Op de synode van 1652 te Gorinchem werd Spiljardus tot praeses en voor twee jaar
tot gedeputeerde van de synode gekozen 1 . 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
van 1654 te Den Haag, waar hij tot correspondent met Groningen werd gekozen. Als
synodale gedeputeerde was hij bij het een en ander betrokken 3 .
Voorts was Spiljardus in 1655 en 1658 visitator van de classis Gorinchem 4 .
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 die plaats uitgeleend. Hij was een van de predikanten die de eerste samenkomst van het consistorie op 9-10-1629 bijwoonden en hij werd toen tot scriba gekozen. Ook op 11 oktober fungeerde hij als zodanig 5 .
Op 30 oktober vond de Gorinchemse kerkeraad dat Spiljardus lang genoeg weg was
geweest en riep die 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 één maand toe. Toen
echter van de kerkeraad van 's-Hertogenbosch het verzoek van 11 november werd
ontvangen om Spiljardus noch voor eenen cleijnen tijd te mogen houden, besloot de
Gorinchemse kerkeraad op 20 november 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^.

Die korte tijd werd uiteindelijk drie maanden. Op 20-3-1630 nam Spiljardus afscheid
van de kerkeraad van 's-Hertogenbosch 7 . 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 afsloeg8.
Op 18-6-1630 werd door de kerkeraad van Den Bosch besloten om Spiljardus te beroepen 9 . Toen 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 10 . Een paar dagen later verzocht Spiljardus zelf de kerkeraad
van Den Bosch van hem af te zien 11 .
Het laatst bekende contact tussen Den Bosch en Spiljardus dateert van eind 1633,
toen de kerkeraad hem om advies vroeg in de zaak van zijn predikant E. Schuylius 12 .
1. APSZH,III,35,43.
2. APSZH, III, 290-291, 342.
3. APSZH, III, 344,346, 357, 375-376, 382, 384, 386, 397, 399,423.
4. APSZH, III, 481; IV, 122.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Meindersma, 19-22.
Duker, I, cxiii-cxiv.
Duker, I, cxviii.
Meindersma, 47, 60-61.
Meindersma, 62-63.
Duker, I, cxx-cxxii.
Meindersma, 65.
Meindersma, 86.
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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 1 . Toen er in 1627 te Londen een vacature
was, werd hij daar door G. Bucerus 2 aanbevolen 3 .
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 behoorden J. Smetius 4 en J. Junius 5 .
Er zijn van Spiljardus elf kinderen bekend, van wie er vier, namelijk Johannes, Josias,
Elisaeus en Carolus, predikant werden. Zijn vrouw heette Hester Baelde.
11.2. Geschriften
Spiljardus' eerste geschrift was het door hem uit het Engels vertaalde en in 1622 uitgegeven 22. Als vertaler verschool hij 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 Mede-broeders aanduidde, daarmede 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 6-12-1621
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 22.
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
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cramer, 511.
Z.v.h.: Tukker[I].
ELBA, III, 1337.
Getuige zijn lofdicht in Spiljardus' Christelijcke Catechismus.
Blijkens zijn lofdicht in Spiljardus' Schat dcrH. Schrifture.
Duker, I, 267 n.2.
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gevaer ende noodt waren, hoe wy't oock maken, hoe ondanckbaerlick wy ons oock teghen God ende sijn
H.Woort 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 Vierdes 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
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
wesen 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 opweckende, ende als ontvonckende ende
opblasende, soodanige goede betrachtinghen uyt den goede 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 Schoneveld in zijn bibliografie T. Tymme's Een silverepoort-clock vermeldt,
geeft hij als vertaler hiervan op: I.S[piljardus?].1. 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-leger2, van de hand van de Engelse legerpredikant te Gorinchem S.
Bachiler 3 . 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
Iohannes 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' vertalerschap is de overeenkomst van deze
overzetting met 22 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.
Het is hier de plaats in te gaan op de relatie Spiljardus - W. Teellinck. Het feit dat
Spiljardus een exemplaar van Bachilers boek Teellinck toezond en dat hij, wellicht na
gevraagde en verkregen toestemming, een fragment van de bedankbrief in de uitgave
van zijn vertaling van Bachilers werk liet afdrukken, impliceert immers op z'n minst
dat zij elkaar kenden.
1.
2.
3.

241 nr.613.
FATY, 62.
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Spiljardus' eerste vertaling, 22, wees daar ook al op. Immers, in de daarin voorkomende opdracht van Gataker merkt deze op dat Teellincks geschrift Weechschale Des
Heylichdoms hem ertoe heeft aangezet zijn geschriftje uit te geven 1 . Heeft Teellinck
Spiljardus op Gatakers geschriftje gewezen en hem direct of indirect tot het vertalen
ervan aangemoedigd? Hoe onzeker de beantwoording van deze vraag bij de huidige
kennis van de feiten ook is, een positief antwoord is beslist niet uitgesloten.
Een volgende aanwijzing voor hun onderlinge relatie is hun beider optreden op de
Zuidhollandse synode van 1626 te IJsselstein. Spiljardus beklaagde zich hier erover
dat men hem ervan verdacht ter zake van de sabbatsonderhouding af te wijken van het
algemeen kerkelijk inzicht. Die zelfde synode zond enige gecommitteerden naar de
eveneens op dat moment in IJsselstein verblijvende W. Teellinck, ten einde hem te
onderhouden over ergerlijke en aanstootgevende passages in zijn geschriften 2 . Is dit
alles een toevallige samenloop van omstandigheden? Of heeft het een met het ander
te maken? Alles wijst op het laatste.
In ieder geval staat vast dat toen de classis Gorinchem op 8-7-1619 nadere informatie
over een Middelburgs proponent wenste, zij Spiljardus opdroeg zich met deze vraag
privé per brief tot Teellinck te wenden 3 . Dit veronderstelt onderlinge kennis en correspondentie.
De volgende twee werken van Spiljardus waren uitingen van zijn bijzondere aandacht
en ijver voor de catechisatie.
In 1633 kwam uit: Schat derH. Schrifture, Beyde des Ouden ende Nieuwen Testaments,
Tot behulp der Memorie, voor alle Lief-hebbers van Gods Woord duydelick ende op het
aller-cortste voor/ ghestelfi.
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 8-11-1631 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
wordenA

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 naem-draghende Christenen

aangaande het opsluiten in het geheugen 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-, bid- en dankdagen.
1.
2.
3.
4.
5.

D.st., 264.
APSZH, 1,186.
ACG.
SGT, S 731.
Eekhof[I], 80*, 122-123.
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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 eraan 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 1 , een stukje uit de acta van de Synode
van Dordrecht en enige gebeden. Er zijn vier herdrukken van dit werk bekend 2 . De
editie 1656 komt ook voor met de titel: De vermeerderde Christelicke catechismus.
Van Calvijn verscheen in 1650: Institutie, Ofte ondervvysinge 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 3 .
Het Schat-boeck wem 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 4 .
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' Geloove uyt
Uwe wercken. Tot desen eynde, soo verneemt niet alleen uyt dit Schrift-matigh Schat-boeck de vastigheyd
der Rechtsinnige Leere, om die wel te begrijpen, ende tegen de Tegen-sprekers te beweeren; maer lett

1.
2.
3.
4.

Dit stukje heeft Spiljardus ontleend aan De Swaef, die het op zijn beurt van een derde, misschien de puritein
R. Bernard, had overgenomen: Groenendijk[XVI], 52 n.55; [XVIII], 173.
SGT, S 727-730; Amst. 1690.
Sepp[II], 106.
Nauta[I],409n.l.
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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. Waerheyd 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 puriteinse opvattingen. In die bij het vierde gebod wordt ernstig op een nauwgezette sabbatviering aangedrongen 1 .
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
Catechismus2. In 1977-1978 kwam het Schat-boeck opnieuw uit, door Van der Haar in
hedendaags Nederlands herschreven en van een inleiding voorzien.
11.3. 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 the.ologen 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
geestelijk leven daar gestempeld.
Spiljardus was een overtuigd contraremonstrant die onder invloed van het Puritanisme stond. Met name zijn opvatting over de sabbat trok de aandacht. Deze opvatting
deelde hij met W. Teellinck, wiens overige inzichten trouwens ook identiek waren met
de zijne en met wie hij contact had. Zonder twijfel mag hij worden aangemerkt als een
vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie.
Spiljardus legde een uitgesproken voorliefde voor catechiseren en voor de Heidelbergse Catechismus in het bijzonder aan de dag. De drie door hem geschreven of
bewerkte publikaties betreffende de Catechismus leverden in het totaal elf uitgaven
op.

1.
2.

Vgl.: H.B. Visser, 99.
Smid[I], 231-233.
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12. JOHANNES DE SWAEF
12.1. Levensloop
Van het leven van Johannes de Swaef is maar weinig bekend1. Op 11-12-1594 werd hij
te Middelburg gedoopt als oudste zoon van bakker Hans de Swaef, afkomstig van
Eeklo2, en Josijntje Panneel, dochter van Michiel Panneel. Tot zijn dood in 1653 bleef
De Swaef Middelburg trouw.
Van beroep was De Swaef schoolmeester. Drie keer trouwde hij te Middelburg: op
30-4-1616 met Geertruidt Cornelis, dochter van de Middelburgse schoolmeester Cornelis Janszoon; op 30-11-1619 met Anna Jansdochter de Hondt en op 29-12-1640 met
Anna Hildernis.
De Swaef was lid van de Middelburgse rederijkerskamer Het Bloemken Jesse. Getuige
zijn dedicaties en een gedicht had hij vriendschapsbanden met vele leden van de familie Teellinck, met B. de Jonghe3, J. Cats4 en J. Rogiers5.
De Swaef heeft een paar keer serieuze pogingen in het werk gesteld om predikant te
worden.
De eerste keer was in 1615. Op aanraden van E. Teellinck, die wist dat er in de classis
Zierikzee in tegenstelling tot de classis Walcheren maar weinig proponenten waren,
verscheen De Swaef op 25-3-1615 op de eerstgenoemde classis met het verzoek om als
proponent te worden toegelaten. De classis sloeg dit af. De Swaef moest eerst maar
gaan studeren, en, indien hij dit niet wilde, moest hij zich maar met zijn verzoek tot de
classis Walcheren wenden. Daaronder ressorteerde hij immers.
Daarop schreef E. Teellinck, die aan de stervende Hans de Swaef had beloofd acht te
zullen geven op diens kinderen, een warme aanbevelingsbrief, gedateerd 22 mei, voor
Johannes de Swaef aan de Zierikzeese predikant H. Brandt, die een gezaghebbende
stem in de classis Zierikzee had, met het oog op een volgende poging van De Swaef
om te worden toegelaten. De laatstgenoemde sloeg de classis haar tweede reden van
weigering uit handen door zich - tijdelijk - in Zierikzee te vestigen. Op 5 juli werd zijn
attestatie aldaar in het lidmatenboek ingeschreven. Op 29 juli verzocht hij andermaal
de classis om te worden toegelaten als proponent. De classis handhaafde echter haar
eerder genomen beslissing.
Uit Teellincks schrijven komt naar voren dat De Swaef de Franse taal erg goed beheerste en een beetje Latijn kende6.
Dit laatste vormde ook in 1619 op de classis Gorinchem het struikelblok. Op 14 oktober kwam Voetius daar aan met een aanbevelingsbrief voor De Swaef van de hand van
A. Walaeus7. Ook nu werd de kwestie terugverwezen naar de classis Walcheren. Vervolgens schreven de predikanten van Middelburg een brief ten gunste van De Swaef
aan de classis Gorinchem. Deze besloot op haar vergadering van 11-12 november na1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Z.v.h.: Eerdbeek; S. Visser; Meertens[III], 424-426; Briels[II], 274.
JIB, IV, 8 n.6. Z.o. Hans de Swaef: Van Berkel[I], 18, 21.
Z.o.h.: De Vos, reg.
Z.v.h.: Ten Berge.
Z.v.h.: Meertens[III], 236-237. In 2 komt een gedicht van Rogiers voor.
ACZ, 20.
Z.v.h.: De Lind van Wijngaarden.
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dere informatie bij Walaeus in te winnen en de zaak vervolgens aan de gedeputeerden
van de synode voor te leggen.
De kwestie werd verder afgehandeld door de gedeputeerden van de classis. Op 2
december berichtte Spranckhuysen dat het getuigenis van Walaeus goed was en dat
de gedeputeerden van de synode het met betrekking tot De Swaef raadzaam hadden
gevonden
om tot zijn promotie voort te vaeren.

De gedeputeerden van de classis besloten toen dat De Swaef eerst een proefpreek
voor hen moest komen houden. Blijkens de notulen van de vergadering van 6-1-1620
had De Swaef op die dag zijn proefpreek moeten houden. Hij had zich echter schriftelijk verontschuldigd. De gedeputeerden besloten daarop hem op de volgende vergadering te laten komen preken 1 .
Hierna zwijgen de acta van de classis Gorinchem in alle talen over De Swaef. Blijkbaar
heeft hij het erbij laten zitten.
12.2. Geschriften
De Swaefs eersteling was zijn vertaling uit het Frans van een werk van Daneau: Tractaet van den eerlicken staet der Christenen in hare cleedinghe, 16172. In zijn opdracht
constateert hij:
Want in desen tijdt zijn de sieckten/ ende den brand der ghebreken in dit stuck vele/ ende groot; gelijck het
voor oogen can ghesien worden/ ende de trouwe Dienaren des woordts/ daer over seer daghen/ ende in hare
predicatien de selve trouwelick/ ende grondelic bestraffen^.

In het geschrift zelf wordt uiteengezet op welke wijze een christen zich heeft te kleden:
matig en eenvoudig. Een scherp protest wordt tegen bestaande gebruiken en gewoonten op het gebied van de kleding en dergelijke aangetekend. Onbetamelijkheid,
pracht, praal en overdaad worden ten enenmale afgewezen.
De Swaefs tweede geschrift deed hem als dichter kennen. In 1618 kwam zijn berijming
van het Bijbelboek Klaagliederen uit: De Claech-liederen des propheten Jeremiae
sang-wyse ghestelft.
In 1621 zag De Swaefs hoofdwerk, waarmee hij zijn naam voorgoed vestigde, het licht:
De Geestelycke Queeckerijel Vande ionge Planten des Heeren. In de opdracht maakt De
Swaef duidelijk dat hij deze verhandeling in eerste instantie slechts voor particulier
gebruik heeft bedoeld, maar dat hij tot uitgave hiervan is gekomen, omdat hij heeft
bemerkt dat er niets over deze materie voorhanden is. De opdracht richtte hij aan
Eeuwout en Johannes Teellinck, A. de Huybert en P. Resen.
Dit geschrift heeft de plichten van de ouders met betrekking tot hun kinderen tot
inhoud. Deze plichten zijn achtereenvolgens: 1. Opvoeden in het tydelijcke leven; 2.
Wel en Godsaligh opvoeden; 3. Tot een Godsalig houwelijck voorderen; 4. haer wel te~
1.
2.
3.

4.

ACG.
Deze vertaling is Fatio niet bekend: [II].
Een voorbeeld hiervan is het drie jaar later uitgegeven Den spieghel der zcdicheyt, een bundel van vier preken
over de eenvoud der kleding. De auteur hiervan, de Middelburgse predikant W. Teellinck, beveelt in zijn
opdracht De Swaefs vertaling van Daneau's geschrift aan.
Daar er tot nu toe geen exemplaren van dit geschrift zijn teruggevonden, is het slechts van naam bekend.
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ghen Godt draghenl om eenen zeghen over d' opvoedinge harer kinderen1. De praktijk
der godzaligheid neemt een centrale plaats in dit traktaat in.
Dit werk is De Swaefs meest invloedrijke geschrift. In 1740 kwam er een tweede druk,
door J. Willemsen met een uitgebreide voorrede en uitvoerige aantekeningen vermeerderd 2 . De derde druk zag in 1956 het licht, met een inleiding van P. Kuyt, in 1984
gevolgd door een soortgelijke vierde druk.
In 1622 verscheen allereerst een tweede vertaling van De Swaef, nu naar het Engels
van een werk van de puritein Baynes: 2. In zijn dedicatie aan Johanna en Agatha
Teellinck alsmede aan Magdalena, Martha en Maria Stavenisse, verklaart hij dat hij
dit werk, waarin de hoofdstukken van de christelijke religie kort, helder en zeer stichtelijk worden verhandeld, vertaalt ter bevordering van de gezinscatechese, die heden
ten dage niet naar behoren wordt nagekomen en waarvan hij in zijn hoofdwerk de
noodzaak heeft aangegeven. Tevens geeft hij te kennen dat W. Teellinck de stuwende
kracht achter deze vertaling is:
soo is het Engels botck my selfs ter hant ghedaen van V.E.E. weerden Broeder ende Oom, om het selve (als
stichtelick zijnde voor de Ghemeynte) te verduytschen.

Voorts rolde in dat zelfde jaar Eben-ezefi van de pers, een gelegenheidsgedicht naar
aanleiding van het ontzet van Bergen op Zoom en de inneming van Steenbergen, waarin De Swaef zich openbaart als een vaderland- en vrijheidlievend calvinist.
In 1624 zag De Swaefs derde vertaling, van een Engels geschrift van de puritein Byfield, het licht: Gulde regelen van Een heyligh leven. Uit zijn opdracht aan De Jonghe,
een neef van W. en E. Teellinck, blijkt dat die hem tot het vertalen van dit traktaat
heeft gebracht:
't Is waer, ick hebbe 't selve, door Godts genade, verduytscht; doch dacht daer niet eens aen, jae hadde het
in Engels noyt ghesien, voordat het my van een Geleert Godtsaligh man, uyt U.E.E. name, behandight wert,
om te vertalen, dewijle U.E.E. oordeeldet dat het seer oorbaerlick tot stichtinge zijnde, vry wel weerdigh was
oock in onse Tale gelesen te werden^.

In dit geschrift worden op bevindelijk- en praktisch-piëtistische wijze schriftuurlijke
voorschriften gegeven voor de omgang met God, met de mensen en met zichzelf.
Dit werk werd één keer herdrukt: Amsterdam 16565.
Onder de schuilnaam Nehemia Publicola publiceerde De Swaef in 1631/1632 Mardachai, ofte Christelijcken Patriofi. Hij zet hierin uiteen waarin het welzijn van het vaderland is gelegen en op welke wijze de goede patriot dit welzijn moet betrachten. De
haat tegen Spanje en de afkeer van papisten, doopsgezinden en remonstranten treden
sterk op de voorgrond.
Een tot dusver onopgemerkt gebleven autobiografische passage is het waard te worden weergegeven:

1. l.
2.
3.
4.
5.
6.

SGT, S 894-895. Hier wordt bij de tweede ed. ten onrechte 1720 als uitgavcjaar opgegeven.
CPKB, 3342; SGT, S 893.
Van exemplaren van de eerste druk ontbreekt elk spoor. I Iet citaat is naar de tweede druk.
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Het heucht my noch wel/ dat ick tot Rotterdam, als Grootius eerst op Louvesteyn ghebracht was/ met zijn
Broeder (die ick niet en kende/ maer de Weert seydet my daer naer) tér Herberghe zijnde/ hy my over Tafel
een dronck Wijns bracht op het welvaren van Grootius, ende ick sulckx weygherende hem ter antwoorde gaf/
Alsoo moeten te schande werden al die den Heere haten, Iud. 5. Doch moeste hooren (met oorlof dat ick
het verhale) Dat ick een verbruyden Zeeuw was, maer mocht dien goeden Heer (Grootius) maer leven, hy
soude noch soo groot werden als hy zijn leven gheweest was, ende dan soudemen eens zien, hoe het met de
verbruyde Zeeuwen gaen soudeA

De Swaefs laatste uitgegeven werk was zijn vertaling uit het Engels van een geschrift
van de puritein J. Cotton 2 : Salomons Prophetie, 16333. In de opdracht aan Cats openbaart hij dat hij deze vertaling heeft gemaakt op verzoek van E. en W. Teellinck, beiden goede vrienden van Cats. Na veel overreding door anderen 4 komt hij er nu, jaren
later, toe deze uit te laten geven. Hij prijst zich gelukkig een van Cats' geringste vrienden te zijn en is hem dankbaar voor de vele ondervonden gunstbewijzen.
Het geschrift zelf is een uitleg van het Bijbelboek Hooglied, die hierdoor wordt gekenmerkt dat de auteur van mening is dat Salomo in Hooglied de staat van Gods kerk van
Salomo's tijd af tot aan het laatste oordeel beschrijft. Het valt tevens op dat de bruid
niet wordt gezien als de ziel van de individuele gelovige, maar als de kerk. Overigens
is dit werk geheel een uiting van een puritein.
Tenslotte komen er in de volgende bundels gedichten van De Swaef voor:
1. S. de Swaef, Proef-stuck van de schryf-konste, Middelburg 1619;
2. Zeeusche Nachtegael, Middelburg 1623;
3. S. de Swaef/H. Lancel, Gedichten van verscheijdepoëten5;
4. manuscriptenbundel met de antwoorden op door de Middelburgse rederijkerskamer Het Bloemken Jesse in de periode 1649-1653 uitgeschreven vragen.
12.3. Betekenis
De Swaef komt in zijn geschriften als dichter, vertaler en oorspronkelijk auteur naar
voren. Zijn betekenis als dichter mag geen naam hebben. De door hem geleverde
voortbrengselen stijgen niet boven het gemiddelde rederijkerspeil uit.
Als vertaler was De Swaef belangrijker en succesvoller. Met zijn vier vertalingen
werkte hij mee aan de uitbouw en de doorwerking van het Nederlandse Piëtisme, met
name op de punten van de kleding en de gezinscatechese. Het feit dat zijn eerste
vertaling, in tegenstelling tot zijn drie volgende translaten, een werk van een Franse
calvinist betreft, geeft aan dat hij, na aanvankelijk op het Franse Calvinisme georiënteerd te zijn geweest, onder invloed van de op het Puritanisme gerichte kring rondom
W. Teellinck geheel in de ban van het Puritanisme raakte. In deze verandering van
richting weerspiegelt zich de ontwikkeling van het Nederlandse Piëtisme in het begin
van de zeventiende eeuw.
1. 46.
2. Z.v.h.: Ziff.
3. FATY, 682.
4. Tot deze personen heeft ongetwijfeld de schoonzoon van W. Teellinck en latere predikant van de Engelse
gemeente te Midd., P. Gribius, behoort. Deze had namelijk in Engeland Cotton persoonlijk leren kennen:
d.st., 499.
5. Z.v. dit werk: Croiset van Uchelen.
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De Swaef was als vertaler geen zelfstandig en onafhankelijk opererend persoon.
Slechts een van zijn vier vertalingen was - naar alle waarschijnlijkheid - vrucht van zijn
eigen voornemen. Veel succes waren zijn translaten niet beschoren: alleen zijn vertaling van Byfields geschrift beleefde een herdruk.
De meeste betekenis en invloed had De Swaef als auteur met zijn pedagogische handleiding. Het werd nog drie keer uitgegeven, waarvan twee keer zelfs in deze eeuw. De
Swaef betoonde zich voorvechter van de doorwerking van de precieze praktijk der
godzaligheid in de opvoeding. In de geschiedenis van de pedagogie is hij niet slechts
de eerste pedagoog van de Nadere Reformatie, maar komt hem zelfs de eer toe de
eerste in de Nederlanden te zijn geweest die een opvoedkundig handboek in de Nederlandse taal schreef1.
In de geschiedenis van de Nadere Reformatie was De Swaef een van de belangrijkste
lekenvertegenwoordigers in de beginperiode, die aan de zijde en in de schaduw van
W. Teellinck een bescheiden maar nochtans unieke rol speelde.

13. WILLEM TEELLINCK
13.1. Levensloop
Aangezien de biografie van Willem Teellinck reeds voorhanden is 2 , zullen hier alleen
de hoofdlijnen hiervan en in het bijzonder Teellincks contacten met Engeland en Engelsen naar voren komen.
Willem werd op 4-1-1579 als jongste zoon van Joost Teellinck en Johanna de Jonge te
Zierikzee geboren. Vader Joost was hoog geklommen op de ladder van de politiek. Zo
was hij van 1579-1588 gecommitteerde raad en van 1584-1594 lid van de Raad van
State. Op 25-4-1576 was hij afgevaardigde vanwege Zierikzee bij de sluiting van de
unie tussen Holland en Zeeland en op 8 november van dat zelfde jaar was hij afgevaardigde vanwege Zeeland bij de pacificatie van Gent. Willem kwam derhalve uit de
hoogste kringen van de Republiek.
Hoewel Teellinck aanvankelijk theologie wilde studeren, ging het in de praktijk de
kant van de rechtsgeleerdheid op. Veel van zijn studietijd ligt in het duister. Bekend
is dat hij op 29-11-1593 aan de universiteit te Leiden werd ingeschreven voor de letteren. In overeenstemming met zijn afkomst zette hij zijn studie in het buitenland voort.
Hij reisde gedurende zeven jaren door Frankrijk, Engeland en Schotland. In 1600
studeerde hij te St. Andrews. In 1603 promoveerde hij op 28 september te Poitiers tot
doctor in de beide rechten.
Daarna was Teellinck in Engeland te vinden, waar hij bij gelegenheid van een particuliere biddag die door Dod, A. Hildersam 3 en anderen werd gehouden, tot bekering
kwam. Groenendijks suggestie dat die particuliere biddag een voorbereidingssamenkomst met het oog op de Hampton Court-conferentie, waarop aan koning James werd

1.
2.
3.

Jansen/Visser, 207-208.
Engelberts, 1-39.
Z.o.h.: Kendallfl], 90-93.
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gevraagd om verdere zuivering van de Kerk, is geweest die in januari 1604 werd gehouden, is erg aannemelijk 1 . Vanaf dat moment ging Teellinck meer en meer de wereld verlaten, lust krijgen in de wet des Heeren en zich bij alle gelegenheden vervoegen bij de vroomste, godzaligste en voortreffelijkste predikanten. Met dat doel verbleef hij toen acht a negen maanden in Banbury in Engeland 2 . Hier begon hij erover
te denken om van studierichting te veranderen. Hij legde dit als vraag voor aan enigen
van de voortreffelijkste godgeleerden van Engeland. Zij onderzochten hem hierop,
hielden gezamenlijk een biddag en deelden hem mede dat het hem vrijstond dit te
doen en dat zij niet twijfelden of de Heere zou deze bijzondere begeerte, die Hij Zelf
in hem had gewekt, zegenen. Korte tijd daarna keerde Teellinck uit Engeland naar de
Nederlanden terug.
Of het vóór of na deze definitieve terugkeer was, is niet met zekerheid te zeggen, maar
in ieder geval ging Teellinck op 26-9-1604 te Zierikzee in ondertrouw met Martha
Grijns ( = Greendon), geboortig van Derby in Engeland. Daar de huwelijksvoltrekking zelf niet in Zierikzee plaatsvond, ligt het vermoeden voor de hand dat Willem en
Martha in Engeland zijn getrouwd.
Na zijn terugkomst vestigde Teellinck zich enige tijd te Leiden om zich voor te bereiden op de dienst van het evangelie. Hier proponeerde hij in 1606 onder L. Trelcatius,
nu eens in het Nederlands, dan weer in het Frans. Vervolgens ging hij bij zijn moeder
in Zierikzee wonen en werd hij proponent in de classis Zierikzee. Op 4-10-1606 ontving hij een beroep van de gemeente Haamstede en Burgh. Samen met zijn vrouw en
hun eerste kind Maximiliaan, die te Angers in Frankrijk was geboren, betrok hij de
pastorie te Haamstede. Hier vervulde hij zeven jaar lang, niet zonder zegen, zijn ambt.
In de tweede helft van 1610 ondernam hij een reis naar Engeland. Op 19-7-1613 werd
hij door de gemeente van Middelburg beroepen 3 .
November 1613 werd Teellinck als dienaar des Woords te Middelburg bevestigd. Hij
bleef daar tot zijn dood. Met getrouwheid, ijver en vrucht vervulde hij hier zijn ambtsplichten. Bekend is dat hij naar alle waarschijnlijkheid aan het eind van de zomer van
het jaar 1615 met zijn vrouw naar Engeland is overgestoken om haar beide nog in leven
zijnde ouders te bezoeken 4 . Op vijftigjarige leeftijd blies hij op 8-4-1629 de laatste
adem uit. Hij werd op 12 april begraven.
Zijn drie zonen Maximiliaan, Theodoor en Johannes zijn allen predikant geworden.
In zijn Middelburgse tijd hield Teellinck zich intensief bezig met de (her)oprichting
van enige Engelse gemeenten en onderhield hij contact met verscheidene Engelse
theologen in de Nederlanden. J. Forbes 5 was van 1610 tot en met 1621 predikant van
de Merchant Adventurers in Middelburg. In 1619 had hij zijn gelijknamige neef, de
latere professor in de theologie te Aberdeen, maanden lang te gast. Deze neef kwam
onder invloed van Teellinck. Een van zijn getuigschriften draagt ook Teellincks naam.
Bovendien werd hij door de classis Walcheren toegelaten tot de bediening van het

1.
2.
3.
4.
5.

[XIV], 132.
Gezien zijn vriendschap met William Whately is het niet ondenkbaar dat hij in diens ouderlijke woning in
Banbury logeerde. Z.o. Thomas Whateley, de vader van William: Collinson[III], 146 n.18.
Nagtglas, 40.
Florijnfl], 88-89.
Z.o.h.: Sprunger[II], reg.
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Woord 1 . Teellinck was een van de leidende en stuwende figuren achter de heroprichting van de Engelse gemeente van Middelburg in 16232. Vaak ging hij hier voor in een
dienst des Woords 3 , terwijl hij er soms ook samen met zijn vrouw deelnam aan het
Heilig Avondmaal 4 . Bij de bevestiging op 19-6-1620 van J. Wing als eerste predikant
van de hernieuwde Engelse gemeente van Vlissingen hield hij de preek. Toen er in
1627 voor Wing een opvolger moest komen, werd dit Willems oudste zoon Maximiliaan, die van 1627-1628 deze gemeente diende 5 . Bij Maximiliaans bevestiging bleken
de zaken anders te liggen dan in 1620 bij de bevestiging van Wing. Toen was J. Paget
als persoon erbij betrokken 5 , nu ging de bevestiging officieel uit van de in 1621 ontstane Engelse synode. Nadat Maximiliaan eerst aan een door Forbes en J. Elborough
uitgevoerd toelatingsexamen was onderworpen, werd hij op 11-7-1627 door beide genoemden te Vlissingen bevestigd. Als predikant van de Engelse gemeente van Vlissingen was hij lid van de Engelse synode 6 .
T. Brewer, de financier van de drukkerij der Pilgrim Fathers in Leiden, stelde zich in
1619 vrijwillig beschikbaar voor een verhoor in Engeland. Op de doorreis naar Vlissingen, waar zou worden ingescheept, werd Middelburg aangedaan. Brewer had hier
vele vrienden, die hem van zijn voornemen af trachtten te brengen en zich ten zeerste
voor hem inzetten. Genoemd worden: Eeuwout Teellinck, Johannes Teellinck 7 , Josias
van Vosbergen en Willem Teellinck 8 . Dit wijst erop dat W. Teellinck ook relaties
onderhield met separatistische non-conformisten. Zelfs blijkt er een band tussen hem
en de Leidse brownistische predikant J. Robinson 9 te hebben bestaan. Naar een getuigenis van Walaeus uit 1628 was Robinson met behulp van Teellinck en Walaeus begonnen in Middelburg personen te bewegen om de studie van zijn zoon bekostigd te
krijgen 10 . Volgens Rostenberg had Teellinck tijdens zijn tweede studietijd in Leiden
vertrouwelijke omgang met Robinson gekregen. Aan deze contacten zou Teellinck de
uitgave van de Engelse vertaling van in ieder geval één geschrift en wellicht van twee
werken van hem te danken hebben gehad. The forceabie power of the love of Christ
(1621) en Pavls complaint against his natvrall corrvption (1621) staan namelijk beide
op naam van uitgever J. Bellamy11, die volgens zijn biografe Rostenberg betrekkingen
onderhield met de brownistische gemeente in Leiden 12 .
Ook tussen W. Teellinck en G. Amesius liep een verbindingslijn. Teellincks zoon
Maximilaan studeerde onder Amesius te Franeker; op 25-10-1624 werd hij daar als
student in de filosofie ingeschreven 13 . In het in 1626 uitgekomen Tweede geestelijcke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sprunger[II], 389-390; Drummond, 86.
Sprunger[II], 194.
Steven, 317.
Nuttall[II], 40.
Sprunger[II], 201.
Sprunger[II], 205.
Niet Cornelis, zoals A.P. Bijl veronderstelt: 72.
Arber, 226-227; Brown[I], 160.
Z.v.h.: Burgess; Sprunger[II], reg.
Dexter/Dexter, 592; Eekhof[II], 264-265; Plooij, 93-95; Florijn[II].
Z.v.h.: Rostenberg.
[102], [119]; vgl.: Alblas[V].
ASAF,75.
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couranten van de hand van Teellinck staat een approbatie van de theologische faculteit van Franeker, getekend door Amesius. Een ander in 1626 verschenen geschriftje
van Teellinck, Christelijcke Aensprake Aen Alle opsienderen van Gods Kercke ende
rechte liefJiebberen derwaerheyt, Franeker, bezit eveneens een approbatie van de theologische faculteit van Franeker, ondertekend door J. Hachtingius, Amesius en S.
Amama 1 . Deze zelfde namen, vermeerderd met die van M. Schotanus, staan onder
een approbatie die betrekking heeft op Teellincks hoofdwerk: Noodwendigh vertoogh,
1627.
De jaren 1626 en 1627 waren van groot belang in het geheel van Amesius' verblijf en
werkzaamheid te Franeker. Van 1626-1627 bekleedde hij namelijk het rectoraat van
de Franeker se universiteit en maakte hij van zijn positie gebruik om een nadere reformatie van het universitaire leven door te zetten. Hij voerde een strenge tucht onder de
studenten in, waarbij veel nadruk lag op een rigoureuze sabbatviering 2 .
Het vermoeden ligt voor de hand dat Teellinck - wellicht via Maximiliaan - op de
hoogte was van Amesius' streven naar een nadere reformatie en die wenste te steunen
door van de Franekerse theologische faculteit een approbatie van zijn Tweede geestelijcke couranten te vragen. Dezelfde veronderstelling is van toepassing op de desbetreffende approbatie van Noodwendigh vertoogh. Aangenomen dat dit vermoeden juist
is, betekent een en ander dat de Nadere Reformatie in de persoon van W. Teellinck
zich achter de zuiveringsactie van Amesius in Franeker stelde.
Tevens kan het omgekeerde ook worden verondersteld. Het is immers heel opmerkelijk dat Christelijcke Aensprake het enige geschrift van Teellinck is geweest dat in Franeker het licht zag, en nog wel bij de universiteitsdrukker. Bij nadere beschouwing
blijkt dit werkje een soort voorontwerp van Noodwendigh vertoogh te zijn. Het vermoeden is daarom niet onaannemelijk dat Teellinck Amesius een voorontwerp van
zijn hoofdwerk ter inzage en ter beoordeling heeft doen toekomen en dat Amesius in
de uitgave hiervan een mooie ondersteuning van zijn reformatiestreven heeft gezien.
Amesius vroeg Teellinck toestemming om het werkje in Franeker bij de universiteitsdrukker en -uitgever U. Balck van de pers te laten komen. Teellinck stond dit toe en
zo verscheen met approbatie van de theologische faculteit van Franeker het genoemde werkje. Zou deze hypothese op waarheid berusten, dan zou dit inhouden dat de
puritein Amesius in Franeker bij zijn poging zijn puriteinse doelstellingen te verwezenlijken heel bewust niet alleen aan wilde sluiten bij de Nadere Reformatie in de
persoon van Teellinck, maar ook gebruik wilde maken van een geschrift van de laatstgenoemde.
Hoe hoog Teellinck bij Amesius in achting stond, blijkt als de laatstgenoemde in de
dedicatie van zijn De conscientia, et eius iure vel casibus, 1630, gericht aan de Staten
van Zeeland, schrijft:
Annunciatur per omnia loca vicina, pietatis doctrinam, in Vestris Ecclesiis magis efficaciter ad praxin cum a
pastoribus dirigi, turn ab auditoribus transferri, quam in plerisque aliis coetibus, eadem licet veritatis doctrina confoederatis, hactenus datum est observare. Hac laude conspicuus, & per omnes Ecclesias Belgicas insignis fuit (ut nihil de aliis dicam qui eisdem vestigiis institerunt & adhuc insistunt) eximius Dei servus,

1.
2.

Z.v.h.: Platt.
Sprunger[III], 268.
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D. Gvilielmvs Telingivs, qui in isthoc genere fidelem operam, qua publice, qua privatim, tam voce, quam
scriptis, adeo navavit, ut hic ipse zelus domus Dei illum comedisse vere dicatur: unde etiam (invidia virtutis
talis comité jam superata) coronam illam adeptus est, quam Deus illis praeparavit qui multos ad pietatem
erudieruntl.

Eens kreeg Teellinck via Spiljardus een exemplaar van Miles christianus van de predikant der Engelse gemeente van Gorinchem, Bachiler, namens de auteur toegezonden 2 .
De nauwe betrekkingen tussen Teellinck en Engeland in combinatie met de Engelse
gemeenten in de Nederlanden werkten na zijn overlijden door in zijn nageslacht.
Toen de Londense kerkeraad in 1631 een predikant zocht, gingen de gedachten allereerst uit naar M. Teellinck 3 . Het zal dezelfde Teellinck zijn geweest die eind 1644 of
begin 1645 in Londen zijnde, de kerkeraad aldaar beloofde ervoor te zorgen dat een
student uit zijn classis de vacatures van Canvey Island en van Maidstone zou vervullen.
Maximiliaans broer Johannes werd toen voor één jaar predikant van de Nederlandse
gemeente van Maidstone, namelijk van mei 1645 tot en met mei 16464. Vervolgens
verving Johannes van 1646-1647 zijn zwager P. Gribius als predikant van de Engelse
gemeente van Middelburg, omdat deze in die tijd op reis naar Brazilië was. Gribius
stond als Engels predikant van 1642-1652 te Middelburg. In 1645 kwam zijn Engelse
vertaling van de Nederlandse liturgische geschriften in druk uit. Gribius, die uit de
Palts afkomstig was, werd in Franeker een jaargenoot van M. Teellinck. Wellicht zijn
zij nauw bevriend geraakt, want in 1633 trad Gribius met Maximiliaans zuster Johanna
in het huwelijk. Na zijn studietijd te Franeker heeft Gribius Engeland bezocht, waar
hij onder anderen Cotton leerde kennen 5 .
13.2. Geschriften
Hoewel Teellinck maar vijftig jaar werd en een zwakke gezondheid genoot, schreef hij
niet minder dan 127 boeken. Bijna de helft hiervan verscheen tijdens of na zijn leven
in druk. Het is ondoenlijk hier al deze geschriften de revue te laten passeren 6 . Het zij
genoeg te constateren dat Teellinck met alle recht op grond van zijn werken de vader
van de Nadere Reformatie wordt genoemd.

1.

In de Ned. vertaling van 1653, VijfBoecken, Van de Conscientie en haar regt of gevallen, luidt de tekst aldus:
Het is roem-ruchtig in alle naburige plaatsen, dut de Leere der Godzaligheyt, in Uwe Kercken krachtiger tot
betrachtinge word gestrekt van de Herders, en aangelegt van de hoorders, dan men in veele andre Gemeenten,
schoon in de zelve Lére der waerheyt verbonden, tot noch heeft móghen vernemen. Aenzienlijk met deze Lof, ai
uytmuntende deur alle Nederduytse Kercken is geweest (op dat ik anderen swijge, die dezelve voetstappen hebben
nagevolgt ende noch volgen) de uytnemende Dienaer Gods, de Heer Willem Teeling die in dit slag zoo int
openbaar als bezonder, zo met de Stemme als Schriften getrouwen arbeyd gedaan heeft; zulx dat deesyver van
Gods Huys met waarheyd gezeght word hem verteert te hebben: Daar door hy ook (de Nijd, met-gezellinne van
zodane Deught over-troffen hebbende) de Kroone verkregen heeft, welke Godt hm heeft bereyd, die'er véle tot
Godzaligheyt onderwezen hebben.
2. D.st.,486.
3. ELBA, III, 1502.
4. ELBA, III, 1941,1975-1976, 2008.
5. Sprunger[II], 193; ASAF, 74.
6. Engelberts doet dit op bondige wijze: 43-92. Voor de bibliografische gegevens van Teellincks geschriften kan
men terecht bij: SGT, T 97-301.
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In dit kader komen Teellincks geschriften alleen ter sprake voor zover zij betrekking
op Engeland hebben. Allereerst is het van bijzonder groot belang dat de enige drie
werkjes waar zijn naam aan is verbonden en die niet origineel van zijn hand zijn, door
hem vervaardigde vertalingen van Engelse piëtistische geschriften zijn. Hierbij komt
dat het in één geval gaat om zijn eerste geschrift, dat in 1607 het licht zag, namelijk 45,
een vertaald werkje van Perkins. De tweede vertaling was het vierde werk dat van
Teellinck verscheen, en wel 59, een vertaling van een geschrift van Whately. Dit translaat rolde in 1609 van de pers. Teellincks vertaling van een ander geschriftje van Whately werd eerst na zijn dood uitgegeven: Cana Galileae, oete Houwelijckx Predicatie.
Neerghestelt Om de bittere wateren/ (daer mede den Houwelijcken staet veeltijdts besprenght wort) te versoeten/ ende in wijn te veranderen. [...] Noch Een Gulden Cleynootl
behelsende twaelf Christelijcke Plichten/ om de ziele van een Christen inwendich te verderen1, Middelburg 1633. Uit het zich hierin bevindende, lange, op rijm gezette Bruylofts-gheschenckvan de hand van N.A.V.D. wordt duidelijk dat deze vertaling ter gelegenheid van een huwelijkssluiting werd uitgegeven. Welke trouwpartij komt dan meer
in aanmerking dan die van Teellincks dochter Johanna met Gribius in 1633?
Teellincks translaten vonden weerklank. Zijn eerste vertaling kwam zesmaal uit, van
zijn tweede vertaling zijn in ieder geval twee edities met zekerheid bekend, terwijl zijn
laatste overzetting beperkt bleef tot één uitgave.
Volgens Voetius in zijn voorrede van Teellincks De worstelinghe eenes bekeerden sondaers, gedateerd 18-10-1631, is de tweede vertaling uiterst invloedrijk geweest:
Onder zijne eerste uytgegeven Practijck-schriften, is gheweest het Boecxken ghenaemt Christelijcke Oeffeningen, met de voor-reden/ waer door hy soo een baniere begonde op te steken/ dat vele Leeraers ende
Ledematen Christi/ hier te lande/ zedert dien tijt dien man Gods in grooter weerden hebben ghehouden/
ende niet versuymt op vele dingen met ernst ende naerder te letten/ daer sy te vooren nauwelijcks eens aen
ghedacht en hadden/ ende daer sy te vergheefs in verscheyden locis communibus/ commentarien/ postillen
nae gesocht souden hebben.

Voetius komt er verderop in deze voorrede openlijk voor uit dat hij niet in de laatste
plaats zichzelf onder die vele leraars en lidmaten rekent:
Wat hy in het hooft of in het herte hadde en wete ie niet/ maer een dinck wete ick wel/ dat hy met zijne
schriften neffens ontallijcke andere mijne oogen gheopent ende het herte door Godes ghenade gheraeckt
heeft/ omme vele dinghen naerder te verstaen ende in bedenckinghe te nemen/ daer te voren of niet met
allen/ of immers seer weynich aen ghedacht en werde. Vraecht ghy my wat dit voor dingen waren/ Ick wijs u
tot zijnen Eubulus, Gheestelijcke oeffeninghen, Vasten-biddach, Nootwendich vertooch, ende daer inne het
Register over de 10 Gheboden.

Zoals uit de woorden van Voetius met betrekking tot de tweede vertaling blijkt, waren
het eerste en het tweede translaat niet slechts wegens hun inhoud, maar evenzeer
wegens de door Teellinck daaraan toegevoegde voorredes van belang en van invloed.
De voorrede van zijn eersteling, 45, vangt Teellinck aan met de klacht over naamchristendom. Hij onderscheidt vijf soorten naamchristenen: 1. christenen die zeggen
dat zij God kennen, maar Hem met hun vleselijke werken verloochenen; zij behoren
in de ware Kerk geen schuilplaats te hebben; 2. christenen die burgerlijk onberispelijk
leven, maar verstrikt zitten in dwalingen; alleen de Rooms-katholieke Kerk telt al de
helft van het aantal christenen; 3. christenen die onberispelijk leven en vrij van ketterij
zijn, maar die zich uit wereldse overwegingen niet bij de ware gemeente van Jezus
Christus voegen; 4. christenen die keurig leven en belijdenis van de ware leer hebben
1.
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gedaan, maar die in hun omgang en hun huishouding in niets verschillen van wereldse
mensen die keurig leven; hoeveel dit er zijn, leert de jammerlijke ervaring; 5. christenen die belijdenis doen, zich keurig gedragen, geestelijke oefeningen verrichten en zo
de schijn van godzaligheid hebben, maar die de kracht hiervan verloochenen. Teellincks conclusie is dat het aantal ware christenen slechts klein is.
Deze gevolgtrekking leidt tot het stellen van de noodzaak van het zelfonderzoek of
men zich op het smalle pad bevindt. Het verzuim van dit zelfonderzoek is er de oorzaak van geweest dat velen die meenden dat zij zouden worden behouden, verloren
zl n
J gegaan. Ter bevordering van het zo onmisbare herhaalde zelfonderzoek heeft
Teellinck dit geschrift vertaald en later doen uitkomen.
Betreffende de wijze van vertalen verklaart Teellinck:
waer in ickwat meerder vryheyts gebruyct nebbe/ overmidts de Engelsche Copien selve eenichsins gebreckelick zijn.

Eenjaar in het ambt staande wist Teellinck geen beter middel om het door hem gesignaleerde heersende naamchristendom te bestrijden dan de vertaling van een puriteins
geschrift. Vanuit zijn voorgaande, ingrijpende geestelijke ervaring in Engeland was
dit te verwachten. Zelf de kracht van het Puritanisme kennende, verwachtte hij hier
ook voor de Nederlanden heel veel van.
Teellincks voorrede van 59, gericht aan de proponenten en de christelijke gemeenten
der Verenigde Nederlanden, vormt een bevestiging van het voorgaande.
In deze voorrede geeft Teellinck allereerst verschillende bijzonderheden uit zijn eigen
leven. Hij verhaalt dat hij in de loop van het jaar 1607 dit geschrift in handschrift met
nog enige andere zaken van de auteur Whately kreeg toegezonden. In een begeleidende brief had deze dit werk aan Teellinck alleen opgedragen. Nadat de laatstgenoemde
dit aan enigen van zijn beste vrienden te lezen had gegeven en zij hadden verklaard er
zeer door te zijn gesticht, besloot hij het werk in druk uit te laten geven. Voorts kondigt hij aan dat hij, als dit geschrift goed zal worden ontvangen, ook de andere zaken
die hij van Whately heeft ontvangen en die andere onderwerpen betreffen, in de toekomst zal laten uitkomen 1 .
Teellincks tweede translaat is derhalve een zeer bijzondere en opmerkelijke uitgave.
Het geschrift werd immers niet in de taal waarin het oorspronkelijk was geschreven,
gedrukt, maar wel in de Nederlandse vertaling van het manuscript. Een unicum.
Vervolgens blijkt uit de woorden van Teellinck dat hij Whately persoonlijk goed kent
en geeft hij aan dat de laatstgenoemde dit geschrift niet heeft opgesteld
uyt enckele speculatie zijner heerssenen, maer uyt eygen bevindinge, ende betrachtinge.

Ter navolging verhaalt Teellinck het goede dat de Heere heeft doen ontstaan in de
harten van velen ter plaatse waar Whately het evangelie bedient. Hij kan hierover
schrijven
niet van hooren segghen, maer uyt eyghen beuindinghe, want het den goeden God gelieft heeft, eenighe
iaeren geleden, my seer onverwacht, als met zijn rechter hant, inde voorgemelde plaetse te gheleyden, alwaer
de Heere tot mijne als noch duerende troost, my heeft laten sien een Godsalich leuen, leuendich uytghedruckt, want seer lieue broederen, ie hebbe waerlicx aldaer gespeurt het werek des gheloofs, den arbeyt der
liefde, de geduersaemheyt der hope, inden wandel van vele gantsch claerlick schijnende. Het huysghesin
daer het de Heere geliefde op mijn eerste aencomen, sonder mijn beleedt, my te geleyden, was een burgers
huys ende aldus gereguleert.
1.

Er zijn geen andere Ned. geschriften van Whately bekend. Viel de ontvangst van 59Teellinck tegen?
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Met bezieling beschrijft Teellinck dan de religieuze dagindeling en werkzaamheden
van de gezinsleden afzonderlijk en gezamenlijk. Gebed, Schriftlezing, samenspreking
en gezang stonden centraal, 's Zaterdags werd er in de namiddag gezinscatechisatie
belegd. Bijzondere aandacht schenkt Teellinck aan de geestelijke werkzaamheden
van de gezinsleden afzonderlijk en gezamenlijk op de dag des Heeren. Enigen schreven thuis de gehoorde preek op,
waer door vele van Willem Perkins dinghen, die nu noch al uytgaen, becomen zijn geweest.

Als Teellinck dit gedeelte eindigt met
Dus brachten sy de weke over, wat aengaet geestelicke oeffeningen, met gheduricheyt sonder eenige opschortinge vandien, gelijck ie dat selfde even voor den tijt van acht oft negen maenden, die ick daer gheweest
ben, ghesien hebbe,

kan hij het niet laten hierna nog de geestelijke samensprekingen tijdens wandelingen
en in gezelschap thuis alsmede het vasten bij speciale gelegenheden te tekenen.
De vruchten van deze heilige oefeningen waren zodanig
dat sy enen hare bitterste vyanden door haren Christelicken wandel onder den menschen, ghenoechsaem
ouertuyehden, dat sy ongheveynsdelick, dese dinghen naquamen, want daer sachmen het gelooue crachtelick
werekende door de liefde, in eenen gantsch eenvoudigen handel, wat aenghinck haere neeringhe, ende daer
buyten, int hantreyeken aenden armen, int besoecken ende vertroosten der siecken ende verdructen, int
onderwijsen der cleynwetenden, int ouertuyghen der verdoolde, int bestraffen der wreuelinghen, int vermaenen der slappen, int moet gheuen der yverighe, ende dit alles met een sulcken yver ende gheraectkheyt
des ghemoets, met sulcken blijmoedicheyt, troost ende vreuchde, dat ick waerlicx aldaer eerst gespeurt hebbe, dat de weirelts kinderen, in hare vreuchden, niet dan met draf gevoet werden, ghelijck sy het oock verdienen, ende dat God machtich is te doen bonen alle tgene dat wy bidden of dencken, soo wy maer de gaue
opwecken die in ons is, ende ernstelick betrachten te smaken, hoe goedertieren de Heere is.

Dit alles kan niet slechts van dat ene huisgezin, maar van meer gezinnen te dier plaatse
worden gezegd. De christelijke wandel was daar zo stichtelijk en overtuigend dat er
geen papisten of andere sectariërs waren te vinden.
Teellinck ziet twee belangrijke oorzaken van de hierboven geschetste toestand. In de
eerste plaats voegen de dienaren des Woords, ook al zijn zij geleerd, zich in het preken geheel naar de domheid van het volk, zodat zij nooit diepzinnige controversen op
de preekstoel verhandelen, tenzij een bijzondere nood hen hiertoe dringt. Op eenvoudige wijze prediken zij de leer die naar de godzaligheid is en sporen zij ernstig aan tot
een heilige levenswandel, het hiervoor houdende dat de Heere Zijn verbond openbaart aan degenen die Hem vrezen en dat het godzalig leven van hun gemeenten het
beste argument tegen alle dwaalgeesten is. De preek is verdeeld in leringen en nuttigheden. Dit is zo begrijpelijk dat zelfs de domsten, als zij enigermate ijverig zijn
het gheheele beleet vande predicatie, lichtelic connen wechdragen.

In de tweede plaats doen de predikanten daar erg veel aan huisbezoek. Hierbij gaat
het stichtelijk toe: doorgaans worden in hun aanwezigheid slechts geestelijke onderwerpen besproken. De predikanten hebben het volk eraan gewend veel te vragen uit
de preek of uit de Heilige Schrift, hetwelk altijd aanleiding geeft tot christelijke samensprekingen, waardoor het volk zeer wordt gesticht en in kennis en genade toeneemt.
Teellinck heeft dit geschrift bij het vertalen ten gerieve van de eenvoudigen in hoofdstukken en secties verdeeld.
Hij draagt het in het bijzonder aan de proponenten op met de bedoeling dat zij, als zij
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eenmaal in het ambt zullen staan, met grote kracht het volk de werken der godzaligheid zullen voorhouden en het zelf in alle godzaligheid zullen voorgaan.
Teellinck vraagt voorbede voor zichzelf en voor zijn goede vriend Whately. Deze is
voornemens een werk in het Latijn over de praktijk van de theologie te schrijven1. Als
Teellinck het over Whately heeft, breekt hij weer in een lofzang over Banbury uit:
alwaer also veel Godsalicheyt in twerck gestelt wort [...] als ick erghens elders oyt hebbe connen vernemen.
Daer hebbe ick gevonden de alsnoch werckende cracht des ghebedts Christi tot zijnen Hemelschen Vader
voor de zijne, dat hyse niet uyt de weirelt en neme, maer vanden boosen beware, ende claerlick gesien, dat
de Monnickerie een onnoodige, ia gansch schadelicken menschen vont is, regelrecht strijdende teghen den
suyveren, ende onbevlecten Godsdienst, ende de cracht des Geestelicken leuens vernietighende.

Tenslotte kan Teellinck niet nalaten de proponenten ten zeerste het boek van D. Fenner 2 : TJieologia Sacra3, aan te prijzen. Naar zijn mening is het zeer betreurenswaardig dat dit werk, hoewel het overal verkrijgbaar is, weinig schijnt te worden gebruikt.
Hoewel er het een en ander in voorkomt dat tegen kan staan, bij voorbeeld Fenners
methode en dichotomieën 4 , is het toch alleszins de moeite waard omdat er veel zaken
aangaande de praktijk der theologie in worden verhandeld. Deze aanbeveling doet
Teellinck omdat hij zelf in dit werk een kostelijke schat heeft gevonden en omdat hij
begerig is dat anderen die ook zullen vinden. Hij noemt Fenner
een gantsch godsalich ende seer gheleert man.

Uit deze voorrede wordt duidelijk dat Teellinck na zijn bekeringservaring de eerste,
krachtige en veelszins bepalende geestelijke groeiperiode gedurende zijn verblijf in
Banbury heeft gekend. Die acht of negen maanden die hij in het puriteinse klimaat
daar doorbracht, drukten zo'n stempel op zijn geeest dat hij, teruggekeerd in de Nederlanden, niet anders beoogde dan ook hier dat type vroomheid te doen ontstaan en
te bevorderen. Kenmerkende elementen en accenten van dit puriteinse vroomheidsklimaat waren: heilige en godzalige levenswandel, godsdienstoefeningen in gezinsverband, sabbatheiliging, geestelijke samenspreking, vasten, opwekking van de geschonken gaven, heilige levenswandel als remedie voor alle dwalingen, centrale rol van de
predikanten, onderverdeling van de preek in lering en nuttigheid, eenvoud in de prediking en ijverig huisbezoek door de predikanten. Stuk voor stuk waren dit zaken die
Teellinck in zijn eigen geschriften uitwerkte.
De predikant van Banbury werd een hartsvriend van hem en bleef dit. Via briefwisseling onderhielden zij nauw contact.
Teellincks aanbeveling van Fenners werk geeft aan dat hij ook in de Nederlanden
georiënteerd bleef op het Puritanisme. Het was in de geest van die beweging dat hij
aan de predikanten de sleutelpositie toekende van de door hem zo gewenste verandering van het geestelijk leven in de Nederlanden. De wegen die door hen moesten worden betreden om de ommekeer te bewerkstelligen, waren prediking en pastoraat.
Het is opmerkelijk dat Teellinck openlijk zijn reserves ten aanzien van de door Fenner
gevolgde ramistische methode uitspreekt.

1.
2.
3.
4.

Mocht Whately dit voornemen inderdaad hebben uitgevoerd, dan is dit geschrift evenwel niet in druk verschenen. Het werk wordt althans niet vermeld in STC.
Z.o. Fenner: Sprungerfll], reg.
CWBA, 70.
Zie hiervoor: McKim, 130-131.
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Teellinck schreef in zijn werken twee dedicaties die van belang zijn voor zijn betrekking tot Engeland.
Op 1-11-1623 droeg hij zijn Sleutel der devotie op aan J. Cole Orteliaen ofwel Cool 1 .
Deze Nederlandse, in Londen woonachtige koopman is een interessante figuur, die
zich niet alleen voor de handel maar ook voor de Kerk en de wetenschap verdienstelijk
maakte. Hij blijkt een vriend van Teellinck te zijn geweest, ja meer dan dat, zelfs een
geestelijke vader. Teellinck schrijft immers:
ick oock goede bevindin'ge hebbe, van de gheleerde tonge, die Godt de Heere VE. gegeven heeft, om oock
andere, in de dinghen Gods te helpen, ende te voorderen.

Het is niet vermetel uit deze woorden te concluderen dat Cool een van degenen is
geweest die hem na zijn bekering geestelijk verder hebben geholpen.
Van Cools geleerde tong leggen - aldus Teellinck - ook diens verscheidene stichtelijke
traktaatjes, zowel in rijm als in proza, getuigenis af. Teellinck doelt hier op Den staet
van London in hare groote peste , Middelburg 1606, op Paraphrasis [...] vanden CIIIL
psalm, Middelburg 1618, en op Van de doot een ware beschryvinge end tegen de doot
een goede bereydinge, Middelburg 1624. Hij waardeerde derhalve Cools pennevruchten.
Het omgekeerde was ook het geval:
ick noch boven dien, verscheyden mael uyt uwer E. brieven, ende andersins, bevonden hebbe, uwe vriendelijcke toegheneghentheyt t'mywaerts, ende dat oock mijnen gheringhen arbeydt, in sommighe tractaetkens
van my uyt ghegheven, besteet, u E. wel bevallen heeft.

Is er van Teellincks briefwisseling met Whately niets over, van zijn correspondentie
met Cool is één epistel bekend. Deze brief is afgedrukt in het hierboven genoemde
geschrift van Cool, Van de doot2. In dit schrijven bericht Teellinck Cool dat het manuscript van Van de doothtm goed is bevallen en spreekt hij de wens uit dat het in druk
zal worden uitgegeven 3 . Deze brief kan in het licht van de opdracht aan Cool in Sleutel
der devotie met zekerheid worden gedateerd vóór november 1623, en niet van 1629
zoals Hessels doet 4 .
Het laatste bekende gegeven over het contact tussen Teellinck en Cool is dat de eerste
de laatste groette door middel van een brief van W. Thilenus 5 , gedateerd 14-22-16256.
De tweede opdracht die met Engeland te maken heeft, staat in Christi Waerschouwinge, Om voor te comen Het weeren van onsen Candelaer uyt zyneplaetse (1626). Teellinck draagt dit werk, waarvan de titel genoegzaam voor de inhoud spreekt, op aan de
ambtsdragers van de Nederlandse gemeente te Londen. Hij dediceert het daarom aan
hen omdat hij de stof ervan enige jaren geleden als een preek in hun gemeente heeft
gehouden en omdat hij de bijzondere stand van hun gemeente in aanmerking neemt.
Deze is namelijk voor het merendeel afkomstig van die oude en trouwe ijveraars die
goed en bloed op het spel hebben gezet wegens de liefde tot de waarheid. Voorts geeft
Teellinck van deze gemeente het goede getuigenis:
ende nu oock (soo wy verstaen) noch meer ende meer begint te verwackeren, tot die eerste Liefde, tot een
goedt Exempel, ende de ghetrouwe aenporringhen, ende yverighe op-weckingen, harer voor-gangeren: daer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Z.v.het volgende: Van Dorsten/Schaap.
De tweede ed. van dit werk, Midd. 1633, mist deze brief.
Hamilton dicht dit geschrift ten onrechte arminiaanse trekken toe: 113.
ELBA, I, 872-874.
Z.o.h.: LZ, II, 761.
ELBA, I, 870-872.
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uyt wy dan goede hope ontfanghen hebben; dat oock van daer, den yver aengroeyende, wat vorder verwackeringhe, noch elders moghte ontstaen; ende dat wy so ten laetsten alle-ghelijcke, vermerckende hoe het ons
voor desen ghegaen heeft, hoe het ons nu gaet, moghten beginnen van herten, ons wederom te keeren, tot
den Heere onsen Godt; want het ons doen beter was (als wy ons ter dege aen hem hielden) dan het nu is,
zedert dat wy met Demas de Werelt hebben begonnen lief te hebben.

Teellinck is derhalve minstens één keer in de Nederlandse gemeente te Londen voorgegaan in een dienst des Woords. Afgaande op de woorden dat dit enige jaren vóór
1626 plaatsvond, is de datering hiervan in 1610 door Engelberts onmogelijk1. De Londense gemeente stond heel hoog bij Teellinck aangeschreven, niet slechts voor wat het
verleden betrof, maar ook wat het heden aanging. Hij had hoop dat zij een middel zou
zijn voor de doorwerking van de nadere reformatie in de Nederlandse Kerk.
Dat omgekeerd Teellinck hoog in aanzien stond bij de Londense gemeente, bleek toen
deze laatste voor haar overleden predikant Regius een opvolger zocht. Zij vroeg toen
per brief, gedateerd 2-3-1627, Pieterszoon, Teellinck en Walaeus om advies. Een dag
later schreef de Londense kerkeraad een soortgelijk verzoek aan Bucerus, Gomarus
en Hommius.
Teellinck verklaarde in zijn antwoord van 5-4-1627 aan de Londense kerkeraad verheugd te zijn over diens toegenegenheid jegens hem, zoals bleek uit diens vriendelijke
reactie op zijn dedicatie en uit diens verzoek om advies. Hij beval een drietal aan: C.
Dematius van Scherpenisse, T. van Vleteren van Zoutelande en N.A. van Delen van
Stad aan 't Haringvliet.
Uit het antwoord van Walaeus, gedateerd 8-5-1627, bleek dat de Londense kerkeraad
hem had geschreven dat aan Teellinck werd gedacht. Met betrekking hiertoe antwoordde hij:
Wat den persoon D. Telingij aengaet ick houde dat hy is boven alle exceptie, ende dat hy groote diensten
soude konnen doen aen uwe Kercke aldaer. Ick weet oock wel dat hy van sommige wat hardelic wordt bejegent, waer door hy mogelick soude connen veroorsaect syn, om naer andere vocatien te luisteren [...], doch
ick en soude de gemeynte van Middelburch dien ondienst niet geerne doen, dat ick daer toe soude raden.

Het valt op dat uit de hele lijst van ingediende kandidaten door de Londense kerkeraad op 19 juli als eerste Dematius en als tweede Van Vleteren werden gekozen, beiden door Teellinck aanbevolen.
Nadat de Londense beroepingscommissie vijf wekenlang zowel met Dematius als met
het Middelburgse stadsbestuur, dat diens studie had bekostigd, had onderhandeld
over diens beroep, werd het duidelijk dat dit geen doorgang zou kunnen vinden. Op 5
september leverde de beroepingscommissie dan ook een beroepsbrief aan Van Vleteren over, vergezeld van een aanbevelend schrijven van Teellinck. Door bemiddeling
van onder anderen de laatstgenoemde stelde de classis Van Vleteren beroepbaar.
Teellinck moest er toen weer aan te pas komen om de vier begunstigers van T. van
Vleteren, onder wie E. Teellinck, over te halen. Tenslotte deed M. Teellinck zijn best
voor de beroepingscommissie bij de Vlissingse magistraat, die tevens het bestuur over
Zoutelande had. De uitslag was dat Van Vleteren het beroep aannam. Toen de beroepingscommissie dit uiteindelijke succes aan de Londense kerkeraad per brief van 20
september meldde, bracht zij tevens de groeten over van W. Teellinck 2 .

1.
2.

25-26.
ELBA, III, 1333-1349,1359-1360.
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Ook in Teellincks werken zelf komen regelmatig uitlatingen voor die blijk geven van
zijn verwevenheid met het Puritanisme. Voor zover de desbetreffende passages zich
bevinden in geschriften die vóór 1623 zijn uitgekomen, ontvangen zij in VIII.4. hun
behandeling. Hier wordt slechts ingegaan op zinsneden in geschriften van na 1622.
In Sampson de held Gods (1625) geeft Teellinck eigentijdse voorbeelden uit Engeland
dat God Zijn vijanden bijeenbrengt om hen in één keer te verdelgen:
Packte de Heere niet het voorleden jaer een deel Afgodisten by een binnen Londen, dien hy door het
neer-storten van de solder daer sy vergadert waren/ wel nae alle gelijcke verdelghde? Soo packt de Heere
daer op in een schip/ een menichte heyloose/ ende moetwillige sondaren/ welcke tot alle voor bereydinghe
voor hare reyse/ s'avonts te voren slechts gedroncken/ getuyscht/ gespot/ ghekrakeelt/ ofte noch ergher
dinghen dan die/ ghedaen hebben/ ende zyn soo in het schip gevallen/ door Gods voorsienicheydt; ende hun
daer hebbende/ so laet de Heere hun gereet het een ongeluck/ oft het andere over-komen/ dat sy vergaen*-

Verderop in het geschrift komt hij hierop terug:
Sulcx hadden de Papisten voor/ uyt te wercken/ in het Bospoer-verraedt in Engelant; maer gelijck haer werck
des Heeren niet en was (so Sampsons was) soo heeft het de Heere hun oock doen mislucken/ tot hare
eeuwige schande: Jae de Heere heeft noch onlangs over verscheyden Papisten in Engelant/ die vergadert
waren om hare Afgodische diensten te doen/ geheel onverwacht hun de camer/ daer sy op vergadert waren/
doen in-vallen/ soo datter by de hondert zijn doot ghebleven/ ende dat juyst op dien dach des Jaers/ ende des
Maents/ na hare rekeninghe/ dat sy na den ouden stijl/ sulcx hadden gemeynt te doen aen het gantsche
Parlament^.

Achter de tweede druk van Den spieghel derzedicheyt (1626) staan 22 regels voor het
maken van preken. De zevende heeft deze tekst:
In het trecken der leeringhe moet ghy alle de konst van Logica in het werck stellen/ besiet hier Prophetica
Perkinsij, want die leeringen over-treffen die so getrocken worden/ die aen de vastigheyt der selver te bewijsen/ soomen medium terminum vind/ in dat deel daer uyt de leere getrocken isA

In Noodwendigh vertoogh (1627) schrijft Teellinck, na te hebben gewezen op de reformatoren en de martelaars:
want toch oock de Heere onse Godt/ om dat hy ons immers toch de mate soude vol meten/ noch boven dien
(siende dat wy licht souden comen te verflauwen/ ende alle het voorghemelde te vergeten) heeft gaen verwecken/ het herte van noch andere Godsalighe Mannen/ welcke hebbe begonnen hare sinnen seer daerin te
oeffenen/ om den volcke/ beyde met den woorde/ ende met gheschriften/ meer ende meer aen te porren/
ende op te wecken/ tot de practijcke der Godtsalicheydt: ghelijck sulckx uytwijsen/ de deftige Schriften van
Meester Perkins. van Meester Rogers, van Primerose, van noch meer andere/ die ons oock al ter handt
ghecomen zijn^.

Postuum zag in 1660 Ordere, van Mr. W. Teelinckhet licht. Wanneer hierin het waarnemen van alle geestelijke betrachtingen op de sabbat ter sprake komt, luidt het:
Vide Bolton: pag. 141,142. 5 .

Een ander veld dat in dit verband nauwkeurig onderzoek vraagt, is dat van de Engelse
vertalingen van werken van Teellinck. Het waren er drie: The ballance of the sanctvarie9 Londen 1621; Pavls complaint against his natvrall corrvption , Londen 1621, vertaald door C. Harmar; The resting place of the minde, Londen 16226. Wellicht is er nog

1. 286b.
2. 301.
3. Brienen[IV], 17.
4. 405b.
5. 30. Vert.: Zie Bolton. Het is mij gelukt het desbetreffende werk te achterhalen: A discourse about the state
of tnie happinesse, London 1611. Met stelligheid mag worden aangenomen dat Teellinck zelf een exemplaar
van dit geschrift bezat.
6. STC, 23860-23862.
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sprake van een vierde translaat: The forceable power of the love of Christ, 1621 1 . De
eerste en de derde vertaling hebben een voorrede van Gataker, die ze niet heeft vertaald, maar die wel de vertaling ervan heeft nagezien en in wiens handen ook de eindredactie lag. In de voorrede van het eerste translaat heeft deze het over:
the respect that I deseruedly bear to the Author thereof, both for his singular pietie, and other good parts^.

Dit zijn woorden die wijzen in de richting van een persoonlijke bekendheid met Teellinck. Deze zal tot stand zijn gekomen tijdens het bezoek dat Gataker van 13 juli tot
14 augustus 1620 aan de Nederlanden bracht 3 . Toen hij in Middelburg verbleef, heeft
hij daar in de Engelse kerk gepreekt 4 .
De inhoud van The ballance of the sanctvarie vormde voor Gataker aanleiding om
soortgelijke preekstof van hem zelf in druk uit te geven. Hij schrijft in de opdracht van
zijn A sparke toward the kindling of sorrow for Sion, Londen 1621:
Since which time, the notes of it lay by me, not looked after, among my loose papers, till of late requested to
reuise the worke of a Reuerend Diuine, somewhat of the like subiect, translated out of his owne language,
wherein he writ it, into ours; (which worke I wish had lighted on a more skilfull Translator) I was therby put
in mind of them, and hauing as well as I now could (being aboue a twelue- month since it was preached) by
helpe of mine owne memory, and the notes of some that then writ, supplied them, and so farre foorth
perfected them, as my present imployments would permit, I thought good to adde this my Sparke to that
Fire, which that worthy man had so happily begun to kindie, and I wish many others may second him and me
in^.

Verklarenderwijs voegt hij aan de kantlijn hieraan toe:
M.W. Teelinck of Middlebrough his Ballance of the Sanctuarie A

Het voorgaande leidt tot twee gevolgtrekkingen. De eerste is dat Gataker Teellinck
persoonlijk kende en hoogachtte. De tweede conclusie is dat Gataker zonder Teellincks Weech-schale Des Heylichdoms zijn eigen A sparke toward the kindling of sorrow for Sion niet persklaar zou hebben gemaakt en zou hebben uitgegeven. Teellincks
geschriften waren derhalve niet zonder invloed op het Puritanisme. Hoezeer deze
beweging van verregaande betekenis is geweest voor de ontwikkeling van het Nederlandse Piëtisme en met name voor de opkomst van de Nadere Reformatie , toch is er
ook sprake van een wisselwerking, hoe bescheiden dan ook.

1. Alblas[V].
2. Vert: de achting die ik terecht de auteur hiervan toedraag, zowel wegens zijn bijzondere godzaligheid als om
zijn andere talenten.
3. Clarke, 254.
4. Clarke, 254; Reid, I, 295.
5. De vert. in 22 luidt: Zeden welcke tijtl de notulen daer van by my gelegen hebben/ onder mijne losse papieren!
sonder daer naer meer te sienf tot dat ie onlangs versocht sijnde om te oversien het werc van eenen eerwaerdich
Theologant/ sijnde wat van gelijcke materiel overgeset zijnde wt sijn eygen talel daer hy het in geschreven haddel
inde onse (t'welc werc ie wenschte dut geracet hadde by eenen cloecker ende ervarender oversetter) my daer door
deselvc in den sin quamen; hebbe so wel als ie nu koude (want het voor een jacr gepredict was) door behulp van
mijn eygen memorieI ende de notulen van eenige dingen/ die doen geschreven waren/ deselve voltogen ende so
verde-voort voltrocken/ als mijne tegenwoordige bcsoigncn wilden toelaten. Ie vonde ooc goet/ dese mijne voncke te doen by dat vyer, twelc die weerdige man soo geluckelijck hadde begonnen aen te steken: ende ie wensche
dat andere hem ende my hier in mogen helpen.
6. In 22 staat slechts: De weeghschale des Heylichdoms.
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13.3. Betekenis
Teellinck was de man die via zijn persoonlijke contacten en nog meer door middel van
zijn vele tientallen geschriften de eerste tijd van de Nadere Reformatie bepaalde 1 .
Omdat hij in de puriteinse sfeer in Engeland tot bekering en roepingsbesef was gekomen, was het zijn vurig en ernstig streven de Nederlanden te doordringen van de puriteinse geest. Het was aan zijn invloed te danken dat de Nadere Reformatie puriteins
was gekleurd.
Teellinck onderhield blijvend contacten met puriteinen in Engeland - Whately - , met
in Engeland wonende Nederlanders - de Nederlandse gemeente te Londen en Cool en met in de Nederlanden verkerende puriteinen - Wing, Brewer, Robinson en Amesius -. Behalve dat hij zelf met een Engelse vrouw was getrouwd, hadden zijn kinderen
allerlei bemoeienissen met Nederlandse gemeenten in Engeland en met Engelse gemeenten in de Nederlanden.
Teellinck heeft drie vertalingen op zijn naam staan, met in het totaal negen edities.
Hoewel 45 met zes uitgaven in dit opzicht de kroon spant, ging er met name van 59 een
grote invloed en werfkracht uit. Voetius getuigt zelf dat het laatstgenoemde werk hem
niet onberoerd heeft gelaten. Ook in een ander opzicht was dit een opmerkelijk geschrift. Aan Teellincks vertaling lag immers het originele Engelse manuscript ten
grondslag, dat in het Engels nooit was en is verschenen.
Teellincks voorliefde voor het Puritanisme bracht hem ertoe anderen aan te zetten tot
vertalen. Van twee overzettingen van De Swaef was hij de gangmaker, terwijl dit wellicht eveneens opgaat voor wat Spiljardus' eerste vertaling betreft.
De namen van Dod, Hildersam, Wing, Paget, Forbes, Elboroughh, Brewer, Robinson,
Amesius, Bachiler, Perkins, Whately, Fenner, Rogers, G. Primerose, R. Bolton, Gataker, Baynes en Byfield geven aan dat Teellinck van de anglicaanse episcopale kerkregering en liturgie niet veel moest hebben, maar daarentegen van de devotie der
non-conformisten des te meer.
Teellinck nam niet slechts het leeuwedeel van de puritanisering van het Nederlandse
calvinistische geestesleven in de eerste decennia van de zeventiende eeuw voor zijn
rekening, maar was er tevens de verpersoonlijking van. Ook na zijn dood bleef hij van
wezenlijke betekenis voor de voortgang van de Nadere Reformatie 2 .
De invloed van Teellinck reikte echter verder dan de grenzen van zijn eigen land. Nog
tijdens zijn leven zagen de Engelse vertalingen van drie of vier van zijn geschriften het
licht. Met twee hiervan had Gataker bemoeienis. Deze vond zelfs in de eerste vertaling aanleiding om een van zijn eigen geschriften de wereld in te zenden. Teellinck was
derhalve enerzijds de verpersoonlijking van de invloedslijn Puritanisme - Nadere Reformatie en anderzijds van de omgekeerde beïnvloeding. Deze laatste viel overigens
in het niet bij de eerste.
In het laatste decennium van de zeventiende en in de eerste twee decennia van de
achttiende eeuw verschenen in Duitse vertaling: Het Nieuwe Ierusalem; De clachte
Pavli, met twee uitgaven; Soliloqvivmy met drie edities 3 .

1.
2.
3.

Vgl. het hierboven aangehaalde getuigenis van Voetius.
Engelberts, 197-206; Budding, 106.
Van der Haar[II], 368, 376, 380.
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14. FREDERICK DE VRY
14.1. Levensloop
Frederick de Vry stamde uit een aanzienlijk Amsterdams koopmans- en regentengeslacht, dat van meet af vol overtuiging de gereformeerde leer was toegedaan. In 1579
zag hij te Amsterdam het levenslicht als zoon van Jan de Vry en Belitge Frederickdochter. Op 15-7-1601 trad hij daar in het huwelijk met Niesge Willemsdochter Bogaert, afkomstig uit een Amsterdamse patriciërsfamilie. Uit dit huwelijk zijn acht kinderen bekend, van wie dochter Belitge eerst met de predikant D. Rotheus en vervolgens met de Amsterdamse patriciër R. Ernst trouwde. De Vry sloot op 10-1-1646 voor
het laatst zijn ogen 1 . Hij was woonachtig in de Warmoesstraat, door Evenhuis getypeerd als het domicilie van vrijwel alle gereformeerde leiders en als de geuzenboek2.
In 1612 werd De Vry schepen, in de periode 1617-1619 was hij gedeputeerde ter rekenkamer van Holland, in 1620 werd hij burgemeester, terwijl hij van 1623 tot en met
1625 gecommitteerde raad was 3 . Voorts was hij tijden weesmeester en meermalen
commissaris van de wisselbank4.
De Vry was een ijverig medestander van R. Pauw en heeft als zodanig het zijne ertoe
bijgedragen om de libertijns- en arminiaansgezinde regenten uit het zadel te wippen 5
en om als uitwerking van de Synode van Dordrecht te komen tot een zuivering van de
politieke en maatschappelijke zeden, niet alleen in Amsterdam, maar in de gehele
provincie Holland 6 .
De Vry was er de man niet naar om de daad niet bij het woord te voegen. Toen hij in
1620 door omstandigheden behalve burgemeester waarnemend schout was, deinsde
hij er niet voor terug om op Sinterklaasavond de kinderpoppengoedverkopers van de
Vijgendam te verwijderen. Aan dit ingrijpen had hij sindsdien de bijnaam "schout
Sint-Nicolaas" te danken 7 . Tevens getroostte hij zich als waarnemend schout veel
moeite om een heimelijke samenkomst van remonstranten te ontdekken 8 .
Als regent stond De Vry geheel achter de Dordtse kerkorde, die - als het aan hem had
gelegen - ook wettig zou zijn ingevoerd 9 . Ook binnen de Kerk nam hij een vooraanstaande positie in. In 1607 diaken geworden, kwam hij in 1613 als ouderling in de
Amsterdamse kerkeraad. In deze periode werd hij verscheidene keren samen met
predikanten naar de burgemeesters gestuurd wanneer er netelige problemen waren,
die met name de verhouding Kerk - Staat betroffen 10 . Later keerde hij regelmatig in
de ouderlingenbank terug 11 . Als oud-ouderling van Amsterdam werd hij door de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Elias, 37,488.
Evenhuis, 1,117.
Elias, lij, 37.
Brahe, v.
Vgl.: Elias, 402.
Evenhuis, I, 282-283.
Evenhuis, II, 119.
Wagenaar, 1,477a.
Evenhuis, I, 282.
Rutgers, 75-76,94,103,115.
Van Deursen[I], 83,91.
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Zuid-hollandse synode, gehouden van 8 oktober tot en met 6 november 1618 - als
gedeputeerde ter rekenkamer van Holland ressorteerde hij in die tijd onder
Zuid-Holland - gekozen tot secundus-ouderling-afgevaardigde naar de Nationale
Synode 1 . Dat men in Zuid-Holland een Noordhollander hiertoe verkoos, geeft aan
welk een gezag De Vry in kerkelijke kringen genoot.
Het zal wel in deze Zuidhollandse tijd van De Vry's leven zijn geweest dat hij vanuit
Den Haag de classis Amsterdam schriftelijk mededeelde dat enkelen van haar predikanten niet zuiver in de leer waren en haar vroeg of hij over moest komen om als
gedeputeerde maatregelen te nemen 2 .
Toen in maart 1619 een commissie te Alkmaar onderzoek deed naar remonstrantsgezinde predikanten, onder wie J. Geesteranus, was De Vry de voorzitter van de gecommitteerden der Staten van Holland daarin 3 . Op de Noordhollandse synode van 1622
te Amsterdam was hij commissaris-politiek 4 .
Als gedeputeerde van de Staten-Generaal was De Vry in juli 1625 betrokken bij de
inventarisatie van het archief der Nationale Synode van Dordrecht 5 .
Op grond van dedicaties en lofdichten zijn met zekerheid als De Vry's vrienden aan
te wijzen: de arts en dichter Viverius, de predikant J. Cloppenburch 6 , de gelijknamige
Amsterdamse uitgever van gereformeerde en piëtistische geschriften J. Cloppenburch 7 , J. Calckman 8 , de predikanten Manglerius 9 , Meusevoet 10 en Ruyl 11 .
14.2. Geschriften
Het eerste geschrift dat van de hand van De Vry - in 1609 - het licht zag, was zijn
vertaling uit het Latijn van de catechismus van Perkins: 47. Volgens de voorrede heeft
hij dit werkje vertaald omdat Perkins' geschriften door de liefhebbers van de waarheid
zeer worden begeerd.
Met deze vertaling heeft De Vry een drieledig doel voor ogen: 1. beter verstaan van
de analogie des geloofs; 2. aanwijzing van de zorg die de Heere over Zijn kerk draagt
door de leraars catechismussen aan de kerk te doen geven, en aansporing om de
Heere hiervoor te loven en om bij de enigheid des geloofs te blijven; 3. blijk van de
eenheid der leer van de Gereformeerde Kerken in Engeland en in de Nederlanden.
Met het oog op het laatstgenoemde doel heeft hij aan de vertaling van Perkins' catechismus een door hem zelf vervaardigde korte samenvatting van de Heidelbergse Ca-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

APPS, III, 316.
Evenhuis, I, 242.
Brandt, III, 357-358.
Veeris[II], 7.
H.H.Kuyper,64,500,512.
Van hen komen lofdichten voor in De Vry's Anatomia.
Hij droeg Postille (1614) van W. Zepper op aan De Vry en Bogaert.
Deze droeg zijn Droevighe dachten Der bednickte Gemeynte Iesu Christi, in dese tyden der vervolghinghe door
gheheel Christenheydt (1624) op aan De Vry en drie andere personen, die hij noemt: Mijn insondere goetgunstighe Heeren ende Vrienden.
9. D.st.,438.
10. D.st.,444.
11. D.st.,469.
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techismus der Gereformeerde Kerk in de Nederlanden toegevoegd. Deze samenvatting is compilatiewerk:
oock en is dit wercxken het myne niet verder dan dat ick dat by een gheraept hebbe uyt de schriften der
ghener die over den Catechismum gheschreven hebben.

Hij vertrouwt erop dat
het den eenvoudighen dienstigh en alle goede onpartydighe Christenen niet onaenghenaem zijn en sal.

Onmiskenbaar wilde De Vry met dit geschriftje zijn bijdrage leveren aan de bestrijding van het Remonstrantisme.
Een tweede druk zag in 1615 het licht: 55-V.
Het volgende werk van De Vry was opnieuw een vertaling uit het Latijn, namelijk de
kleine catechismus en twee series stellingen van Beza. Deze vertaling werd opgenomen achter de uitgave uit 1612 van Beza's Bekentenisse des Christelijcken Gheloofs.
Aangezien de stellingen, die het grootste gedeelte van De Vry's vertaling beslaan,
handelen over de rechtvaardigmaking en vooral over de predestinatie, heeft ook dit
translaat een antiremonstrantse strekking.
De Vry's bekendste en tevens beruchtste geschrift kwam in het voorjaar van 1621 uit
bij Cloppenburch in Amsterdam: Historie ofte Kort ende waerachtich Verhael van den
Oorspronck ende Voort-ganck der Kerckelijcke Beroerten in HollandL Van De Vry zelf
zijn alleen de voorrede, het derde deel en het slot afkomstig. Het werk bestaat uit drie
bijeengevoegde geschriftjes. Het eerste deel had hij onder zijn papieren liggen en is
voor het houden van het Synodus Nationaei, op het versoeck van de Notabelste ende Aensienelijckste Leden
van de Hooghste Regieringhe der Gheunieerde Provintien, by een van de gheleertste ende vermaertste
Mannen onses Vaderlandts in- ghestelt ende ontworpen: Om naectelijck te vertoonen aen d'eene zyde de
rechtmaticheyt ende billicheyt van de Proceduren, soo door de Overheden die by de handt-havinghe van de
een mael aen-genomene Gereformeerde Christelijcke Religie zijn gebleven, als door de Kercke Christi
onder der selver Regieringe sorterende, gehouden: ende aen d'ander zyde den onwettigen oorspronc ende
den onstuymigen voortgang van de droevighe factie der Arminianen tot op het Synodus Nationaei toe.

Het tweede deel beschrijft het gedrag der remonstranten tijdens de Nationale Synode
en is samengesteld op last van die synode. Deze last was gericht aan A. Scultetus en
Trigland 1 . Deze beschrijving is De Vry in handen gekomen.
In het derde deel geeft De Vry zelf een overzicht van de voorvallen betreffende de
remonstranten zowel tijdens de Nationale Synode buiten Dordrecht als na de Synode
in geheel het land.
Tegen de raad van sommigen in, die, hoewel zij voor liefhebbers van de welstand der
Nederlanden en der gereformeerde religie willen worden gehouden,
meenden dat het beter ware dat dese Historie ghesupprimeert werde, op dat alle partyschap, uyt dese
beroerten ontstaen, te beter versterven mochte,

geeft De Vry dit geschrift uit. Hij kan het namelijk niet verdragen dat de arminiaanse
beschuldigingen aan het adres van de christelijke overheden en aan het adres van de
getrouwe leraars onbeantwoord en onweerlegd blijven. Hij laat dit werk uitkomen met
consent van de Staten-Generaal 2 .
1.
2.

H.H. Kuyper, 24.
Het consent van de Nederlandse en de Latijnse edities is gedateerd 15-7-1620 en dat van de Franse uitgave
16-7-1620. De Staten-Generaal hebben het geschrift in 1622 de theologische faculteit van de Leidse universiteit ter beoordeling toegezonden, die er tweemaal over vergaderde. De uitslag van de beraadslagingen wordt
niet vermeld: Eekhof, 74. Voor de bemoeienis van de Staten-Generaal met dit boekje zie: RSG, reg. onder
F. de Vrij(e).
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In het slot roept De Vry de remonstranten op tot schuldbelijdenis, berouw en bekering.
Eveneens in 1621 verschenen bij dezelfde uitgever de Latijnse en de Franse vertaling
van dit werk. De laatstgenoemde moet uit de koker van Crucius zijn gekomen 1 . Van
de oorspronkelijke, Nederlandse uitgave kwam in 1773 te Amsterdam een tweede
druk uit, in 1786 gevolgd door een derde druk te Middelburg 2 . Aan de tweede druk
zit een verhaal vast dat waarschijnlijk de achtergrond van de derde druk vormt. Dit
verhaal wordt geleverd door J.W. te Water, die het eigenhandig in mijn eigen exemplaar van de tweede druk heeft opgetekend:
Deze uitgave van dit werkje is ongemeen raar, om dat alle de Exemplaaren, behalven twaalf, door den Heere
de Vrij Temminck, Burgemeester te Amsterdam, zijn afgevorderd van den Boekverkooper Bijl, die echter,
wegens het drukken van dit werkje, door gemelden Burgemeester schadeloos gesteld is; volgens 't gene de
Heer J.J. Brahe, die zich hier verbergt onder de letters E.V.P., d.i. Een Vlissingsch Predikant, mij in 't jaar
1773 met veele andere bijzonderheden, deze uitgave betreffende, verhaald heeft.

Wtenbogaert liet over een weerwoord van remonstrantse zijde geen gras groeien. In
dat zelfde jaar 1621 verscheen van hem: Vrye Aenvvysing van de Onwaerheyden, trouloose verdrayinghen, calumnien, ende andere grove misslaghen, bevonden in de ghenaemde Historie Van Frederick de Vrfi. Exemplaren van dit geschrift werden vanuit
Haarlem en Leiden gezonden aan alle leden van de magistraat van Amsterdam alsmede aan de leden van de admiraliteit en in het bijzonder aan de leden van de weeskamer, waar De Vry op dat moment deel van uitmaakte 4 .
Baudartius maakte van De Vry's werk gebruik bij de samenstelling van zijn Memoriën5.
In 1622 kon men De Vry van een geheel andere kant leren kennen. Hij publiceerde
toen onder de titel Anatomia Dat is Ont-ledinghe van den Geestelycken Mensch een
gedicht van niet minder dan 442 pagina's in kwarto 6 .
Het doel dat De Vry zich hierbij voor ogen stelt, is volgens de voorrede bevestiging in
de waarheid van de leer des geloofs en aansporing tot de godzaligheid. Hij doet dit in
de vorm van een gedicht om hiermede tegenwicht te bieden aan hen
die so verkeert ende qualick beraden zijn, datse de loflijcke ende heerlijcke konste der Poèsye misbruycken
door onstichtelijcke ende on-Christelijcke gedichten in onse Neder-landsche tale te maken, uyt te gheven,
ofte met vermaeck te lesen: In welcke verhandelt worden, of valsche ziel-verderffelijcke leeringen ende
God-loose lasteringhen; of schimp, smaet ende spot-redenen; of versierde onstichtelijcke Fabulen ende
Kluchten, die den menschen tot ydelheyd ende onkuysheyt op-wecken ende kittelen; of in welcke boerdsche
wyse, tot vermaeck de sonden voor-ghedraghen ende de afgoderye nage-aept worden. Ende als het al stichtelijcke Gedichten ende Poësyen willen wesen, in welcke het schijnt dat men die ydele wereldsche vleeschelijcke dingen wil bestraffen, deselve dan eerst veel te breed ende wijdluftig verhaelt; ende gemeenlijck
(quansuys tot cjeraed) met de namen van de Ileydensche afgoden doorspeckt ende bekleed worden.

Het is echter niet
alleen om die fauten ende mis-slagen aen te wysen; ende ons van die gedeformeerde gedichten een af-keer
te doen krygen: maer oock om door mijn exempel andere hoogh-begaefde Christelicke Poëten ende geleer1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vgl.: d.st., 50.
Vgl.: PCKB, 3262; SGT, V 473-475.
PCKB, 3263.
Brandt, IV, 647.
Broek Roelofs, 123.
SGT, V 470. In 1628 moest voor dit bock de prijs van één gulden en tien stuivers worden betaald: Van Selm,
36.

V Vertalers

513

de mannen op te wecken, soo-danige wel vloeijende, cjerlijcke schrift-matige gedichten aen den dagh te
brengen.

In de inhoud van dit gedicht openbaart de schrijver zich als een aanhanger van de
micro- en macrokosmische theorie 1 .
Meer dan twintig jaar later kwam het volgende geschrift van De Vry uit: Ars bene
moriendi. Dat is: Wel-stervens Konst, 1643. In Aen den Christelycken Leser verklaart hij
dat hij dit werkje reeds vele jaren geleden heeft geschreven tot onderwijzing van zichzelf, zijn vrouw en zijn kinderen. Intussen heeft hij de Schriftplaatsen veranderd overeenkomstig de nieuwe Bijbelvertaling. Van de theologische faculteit van Utrecht heeft
hij een approbatie verkregen, gedateerd 31-12-1642.
In de hierop volgende voorrede geeft hij aan dat hij de tekst van dit geschriftje heeft
gehaald
uyt Godes Heylighe Woordt, ende uyt de Godtsalige Schriften der ghener die ghelucksaligh in den Heere
ghestorven zijn.

Het werkje bevat twee delen, waarvan het eerste veel groter is dan het tweede: 1.
voorbereiding op de dood; 2. goede gestalte van de mens in het uur van zijn dood.
In 1652 verscheen een tweede druk 2 .
In 1644 rolden niet minder dan drie geschriften van De Vry van de pers. Allereerst
Praxis sacra, Dat is, Heylighe Meditatieti, Over de Deelenl Van de Christelijcke Religie*.
De Vry draagt deze kloeke kwartijn op aan zijn vrouw en zijn dochters Belitien en
Giertien. In deze dedicatie geeft hij aan dat de bondgenoten Gods ernaar hebben te
staan om in dit leven de voorsmaak van de eeuwige zaligheid in hun harten te gevoelen
en om hier beneden op aarde het eeuwige leven in een heilig geestelijk leven aan te
vangen. Ter bevordering hiervan heeft hij dit werk geschreven. De opdracht is gedateerd 3-7-1637.
Vervolgens schrijft De Vry in dit werk een voorrede aan de ingezetenen van de Verenigde Nederlanden, gedateerd 11-3-1644. Na erop te hebben gewezen dat de
Tachtigjarige Oorlog is begonnen en is gevoerd ter bescherming van de gereformeerde religie, die op de Dordtse Synode is bevestigd, roept hij de inwoners van de Nederlanden op de zuiverheid van de leer te handhaven en hun ganse leven hiernaar te
richten. Men behoorde dit met meer ijver te betrachten dan men nu doet. De Vry
klaagt over geringschatting van de door God bewezen weldaden en over ondankbaarheid, waarbij hij oproept tot bekering.
Voor wat de materie van het boek betreft, komt De Vry geen lof toe:
lek nebbe die alleen by een vergadert, soo uyt Godes Woort, de Heylighe Schriftuere, als uyt vele ende
verscheyden Boecken van gheleerde Schrift-matighe Schrijvers. Welcke ick soo nauw ende sorghvuldigh
ghevolgt hebbe, dat ick oock dick-wijl ghebruyeke, self de eyghene woorden, spreucken, redenen, van Godes
Woort, ende van die Schrift-matighe Schrijvers.

Terwijl hij dit geschrift vele jaren geleden reeds opstelde, laat hij het nu, terwijl zijn
jaren hem meer en meer het einde van zijn leven voor ogen stellen, drukken. Hij doet
dit met een drieledig doel. Allereerst om aan te geven wat de leer is waarvoor de
vrome voorouders goed en bloed hebben gewaagd en de oorlog tegen de koning van
Spanje zijn begonnen, en die hij overeenkomstig het goede voorbeeld van zijn ouders
1.
2.
3.

Vgl.: Meertens[III], 360.
SGT,V 471-472.
SGT,V476.

514

V. Vertalers

heeft gepoogd ijverig te betrachten en te beleven. Ten tweede om openlijk belijdenis
van zijn geloof te doen. Ten derde om de zijnen na te laten en indachtig te doen zijn
de ware leer van het zaligmakend geloof en van de praktijk der godzaligheid.
De Vry heeft dit geschrift door de professoren in de theologie van de Leidse universiteit laten examineren. Hun positief oordeel hebben zij hem op 3-2-1643 toegezonden.
Het lijvig boekwerk vangt aan met de onderverdeling van de christelijke religie in
drieën: 1. kennis van God; 2. kennis van de mens; 3. kennis van het middel en van de
weg waardoor de mens met God wordt verenigd. In het werk zelf worden alleen het
eerste en het tweede deel behandeld. De inhoud is calvinistisch met een piëtistische
inslag.
Het tweede in 1644 verschijnende geschrift was Aen-leydinge Tot een Heylig Gebruyck
Van het Nacht-mael des Heeren1. Ook dit werkje is door De Vry opgedragen aan zijn
vrouw en twee dochters. De datum van de dedicatie is 31-3-1642. Hierin constateert
De Vry dat het droevige tijden zijn die men beleeft, omdat: 1. de gereformeerde religie en de praktijk der godzaligheid niet zo worden betracht als de vrome voorouders
hebben gedaan; 2. de door de Heere bewezen weldaden worden vergeten en geminacht; 3. men oorlog voert niet slechts tegen de koning van Spanje maar ook tegen
zichzelf wegens de in zwang zijnde zonden die Gods toorn ontsteken; 4. de inwoners
der Verenigde Provinciën door rooms-katholieke en andere valse leraars, die schier
volledige vrijheid genieten, van de rechte weg der zaligheid worden afgebracht; 5.
door het beroepingsrecht van predikanten in de handen van de magistraat te leggen
arminiaansgezinde predikanten de Kerk binnenkomen. Tegen deze achtergrond laat
hij dit geschriftje in druk verschijnen.
Evenals voor al de geschriften van De Vry geldt ook voor dit werk dat het grotendeels
compilatiewerk is. Wel noemt hij hier zijn voornaamste bron:
Ende in't bysonder moet in dit gheschrifte aengemerckt worden, dat ick in het selvighe, ghevolght, ende
ghebruyckt hebbe, de Meditatien, van den hoogh-gheleerden Martinus Mollerus, eer-tijdts Leeraer, in de
Stadt van Gorlits, in Duytsch-landt, daer inne ick sijn ordre, stijl, methode, ende veel van sijn woorden ghebruyckt hebbe.

In dit geschriftje komen voor: 1. een korte samenvatting van de zaligmakende leer der
gereformeerde religie; 2. een voorstelling op welke wijze ieder christen de Twaalf
Artikelen op zichzelf moet toepassen; 3. een voorstelling op welke wijze een christen
tijdens het Heilig Avondmaal behoort te mediteren; 4. vier meditaties over het Avondmaal; 5. een korte samenvatting van het genadeverbond; 6. diverse gebeden; 7. enige
dankzeggingen.
De Vry's derde geschrift uit 1644 was Troost-Boecxken/ Vervatende verscheyden
Troostelijcke woorden, ende gebeden2. Nadat hij in de voorrede aan de lezer de inhoud
van dit werk heeft bekend gemaakt, geeft hij te kennen dat alleen zij de troost zich
mogen toeëigenen die boetvaardig en gelovig zijn. Veel nadruk legt hij er bij het laatste op dat het geen dood geloof mag zijn, want dan bedriegt men zichzelf. Verder
stelle men het niet uit om zijn geloof en leven uitsluitend naar het Woord Gods te
reguleren.

1.
2.

SGT,V469.
SGT,V477.
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Soms zegt De Vry aan wie hij iets ontleent. Zo noemt hij A. Polanus 1 en Casmannus 2 .
In de werken uitgegeven in 1643 en 1644 staan verscheidene gedichten en gezangen
van De Vry zelf. Ook na 1622 kon hij het dichten blijkbaar niet laten. Bovendien
schreef hij in andermans geschriften aanbevelingsgedichten, namelijk in 42a, in 46 en
in Ruyls eersteling. Zijn zinspreuk luidde Fide datur vita.
Van de correspondentie van De Vry met theologen is maar heel weinig bekend. Op
27-10-1628 schreef hij een brief aan Walaeus, waarin hij bezwaar uitte tegen de uitspraak dat de werken der wedergeborenen in dit leven volmaakt zijn met een volkomenheid der delen, en hem om advies vroeg. In het antwoord verdedigde Walaeus de
rechte zin hiervan 3 .
Aan Voetius schreef De Vry op 15-1-1643 een brief waarin hij het standpunt van S.
Maresius 4 in de strijd over de Illustre Lieve-Vrouwe-Broederschap te 's-Hertogenbosch typeerde als onrechtzinnig en gevaarlijk, omdat veel politici die de Gereformeerde Kerk beoogden schade te doen, door Maresius' standpunt in hun houding
werden gestijfd5.
14.3. Betekenis
Het leven van De Vry als een van de belangrijkste patriciërs van de eerste stad der
Republiek werd bepaald door zijn vastberaden opstelling contra de remonstranten,
waarbij hij behalve de verdediging, de handhaving en de verbreiding der gereformeerde leer in de zin van de drie formulieren van enigheid de bevordering van de praktijk
der godzaligheid nastreefde. Als politicus, kerkelijk ambtsdrager, geschiedschrijver,
compilator en dichter gaf hij hieraan zijn beste krachten, zowel in woord als in daad.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de politieke carrière van De Vry beperkt bleef
tot de periode dat de contraremonstrantsgezinde calvinisten op het kussen in Amsterdam zaten. In die tijd ontwikkelde hij zich tot de voornaamste partijgenoot van Pauw 6 .
Met diens val was ook De Vry's rol vrijwel uitgespeeld.
De Vry is een van de zeer weinige politici geweest die de idealen van de Nadere Reformatie in praktijk probeerden te brengen. Zo kwam hij op voor het eigen recht van
de Kerk, stond hij volledig achter de Dordtse kerkorde, trad hij op tegen de viering
van het Sinterklaasfeest en tegen remonstrantse samenkomsten, terwijl hij zich tevens
inzette voor een zuivering van de politieke en maatschappelijke zeden op provinciaal
niveau.
Na afloop van de Synode van Dordrecht zagen de Staten van Holland en de Staten-Generaal in De Vry een geschikte figuur om te fungeren als gedeputeerde naar
kerkelijke commissies en vergaderingen. Omgekeerd stond hij in kerkelijke kringen
hoog aangeschreven.

1. 15,19, 202. Z.v. Polanus: Stahelin.
2. 232.
3. Walaeus, II, 473-474.
4. Z.v.h.: Nauta[I].
5. Nauta[I], 182 n.289.
6. Elias, lxx.
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Door zijn werkzaamheden kende De Vry de kerkelijke en theologische leiders van zijn
tijd. Met enkelen van hen, onder wie Walaeus en Voetius, correspondeerde hij.
De Vry was als schrijver allesbehalve oorspronkelijk. Het overgrote deel van zijn oeuvre bestaat uit vertaal- en compilatiewerk. Zijn belangstelling ging aanvankelijk uit
naar catechismussen. Het geschrift waardoor hij de meeste bekendheid kreeg, was de
beschrijving van de oorsprong en de voortgang der remonstrantse twisten. Er verschenen niet slechts een Latijnse en Franse vertaling alsmede een tweetal herdrukken,
maar ook een door Wtenbogaert vervaardigd weerwoord. Tientallen jaren later kon
Brandt het in zijn Historie der reformatie niet laten de fiolen van zijn toorn erover uit
te gieten 1 .
Drie en twee jaar vóór zijn overlijden liet De Vry vier geschriften uitkomen als een
geestelijk testament. Hij had ze reeds jaren tevoren opgesteld. Meer dan zijn vroegere
werken openbaren zij de piëtistische zijde van hem, waarbij hij niet alleen van Perkins
en Beza, maar ook van Mollerus 2 , Polanus en Casmannus afhankelijk blijkt te zijn. Op
de voorgrond van deze geschriften staat vooral de persoonlijke devotie in de vorm van
meditaties en gebeden.
Als piëtist maakte De Vry een ontwikkeling door. In het eerste kwart van de zeventiende eeuw ijverde hij behalve in daad in geschrift voor de geestelijke gezondmaking
van Kerk, maatschappij en cultuur. Later ging zijn aandacht meer naar het persoonlijk
innerlijk geloofsleven uit. Het is welhaast zeker dat de afbraak van zijn politieke carrière hiervoor van beslissende betekenis is geweest.
Behalve compilator en vertaler was De Vry instigator. Hij zette Manglerius aan tot het
vertalen van een piëtistisch geschrift van Casmannus. De beschikbare gegevens wekken de indruk dat hij, in combinatie met zijn zwager Bogaert, een kring van vertalers
van piëtistische werken, onder wie Meusevoet, Ruyl en Manglerius, om zich heen verzamelde, die hij bemoedigde, stimuleerde en wellicht via zijn vriendschap met uitgever Cloppenburch voorthielp.
De Vry's belangrijkste poëtische produkt, Anatomia, is interessanter om het doel dan
wegens de dichterlijke waarde. De Vry wilde ermee het misbruik van de poëzie tegengaan en een voorbeeld van alsmede een stimulans tot verantwoorde christelijke dichtkunst geven. Het was nadere reformatie op het gebied van de poëzie.
De werken die De Vry na 1622 liet verschijnen, verrijkte hij met gedichten en gezangen van zijn eigen hand. Het eerste vers van ieder gezang gaat vergezeld van notenschrift.
Erg succesvol was De Vry met zijn boeken niet. Afgezien van 47 en Wel-stervens Konst,
ieder met twee uitgaven, en van het hierna te noemen geschrift, haalden ze maar één
editie. Zijn Historie was het enige werk dat bekendheid kreeg. Wellicht stond hij als
patriciër te ver van het gewone volk af.
De Vry was een vrij zelfstandig figuur, wiens invloed op langere termijn wel niet groot
is geweest, maar wiens betekenis als de politiek belangrijkste lekenvertegenwoordiger
van het Nederlandse Piëtisme in het eerste kwart van de zeventiende eeuw niet licht
wordt overschat.

1.
2.

IV, 646-648.
Z.v.h.: Beck[I], 258-268.
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(15.) JOHANNES WALLESIUS
In de inhoudsopgave van 55 wordt Johannes Wallesius genoemd als de vertaler van
55-X(= 52-111). Deze mededeling zou door mij zijn overgenomen, ware het niet dat
de inhoudsopgave van 55 allerminst betrouwbaar blijkt te zijn, juist wanneer het Wallesius betreft.
Behalve het genoemde werk worden in deze inhoudsopgave nog twee geschriften aan
hem als vertaler toegeschreven. In de eerste plaats is dit 55-VIII-2, waarvan de tekst
identiek is met die van het corresponderende onderdeel van 42, Uitdrukkelijk wordt
op de titelpagina van zowel 42a als 42b vermeld dat Ruyl de vertaler van het gehele
traktaat is. De conclusie is derhalve dat Wallesius ten onrechte de vertaler van dit
gedeelte wordt genoemd.
In de tweede plaats wordt in de inhoudsopgave van 55 aan Wallesius toegeschreven:
Een Tractaet, Christelijck ende duydelijck verhandelende de Maniere ende het Vervolgh
der Predestinatie Gods. Dit gebeurt echter ten onrechte, want ook deze vertaling staat
met alle zekerheid op naam van Ruyl.
Gezien deze twee pertinente onjuistheden in de inhoudsopgave van 55 voor wat Wallesius aangaat, mag de desbetreffende inhoudsopgave niet als een bron van doorslaggevende betekenis worden beschouwd, zeker niet als het om een toeschrijving aan
Wallesius gaat. Dit maakt een verdere behandeling van de genoemde persoon hier
overbodig.

15. ANTHONIUS WEDAEUS
15.1. Levensloop
Veel van het leven van Anthonius Wedaeus is in het duister gehuld. Over zijn afkomst
is alleen bekend dat hij uit de Palts kwam 1 en in 1573 of 1574 aldaar werd geboren 2 .
Het eerst wordt hij grijpbaar op 1-6-1590, toen hij als student in de filosofie werd
ingeschreven te Franeker 3 . Een jaar later werd hij op 23 september aan de Leidse
universiteit als student in de letteren ingeschreven 4 . Uit zijn dedicatie van het door
hem vertaalde geschrift blijkt dat hij niet alleen in de Nederlanden, maar ook in Engeland heeft gestudeerd. Er zijn van zijn hand inscripties in drie alba amicorum bekend,
alle drie geschreven in Cambridge: 30-1-1598 in het album van J. van Reigersberch 5 ,
9-10-1598 in het album van J. Bogerman 6 ,1-4-1599 in het album van D. Burgravius 7 .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ASAL, 30.
NL, XXXIX, 99, waar vermeld staat dat hij van Elburg kwam.
ASAF, 16.
ASAL, 30.
UBL, hs. BPL 2702,437. Z.v. Van Reigersberch en zijn album: Meertens[IV].
KB, hs. 131 E 7, 8r. Z.v. Bogerman: Van Itterzon[II].
KB, hs. 71 J 58,125v.
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Allereerst werd Wedaeus predikant te Bennekom. In 1604 verwisselde hij deze plaats
voor Barneveld. Nadat hij daar door zijn collega uit Voorthuizen, G. de Bruyn als
eerste vaste predikant was bevestigd, deed hij zijn intrede met een preek over Genesis
1:3. Hij bleef in Barneveld werkzaam tot zijn dood in het eerste kwartaal van 1616.
Aldaar werd hij ook ter aarde besteld.
Er is van Wedaeus enig kerkelijk werk bekend. In zijn Bennekomse tijd was hij tweemaal scriba van de classis Over-Betuwe: 22-23 september 1601 en 15-16 maart 1603.
Eveneens werd hij door de classis Neder-Veluwe tweemaal tot scriba gekozen: 25-26
maart 1606 en 24-26 april 1610. Voorts was hij tweemaal afgevaardigde naar de provinciale synode: 17-20 juni 1606 en 26-28 juni 1610. In 1607 werd hij door de classis
aangewezen om zich beschikbaar te houden voor het bieden van de helpende hand bij
de voortgang van de Reformatie in de Bommeler- en Tielerwaard alsmede in het land
van Maas en Waal, welke aanwijzing in 1608 voor eenjaar werd verlengd. In het laatstgenoemde jaar kreeg hij samen met J. Fontanus 1 van het Hof van Gelderland de opdracht zich naar Scherpenzeel en Hoevelaken te begeven, ten einde daar de gemeenten te visiteren en het beheer van hun goederen en het stichten van gemeenten te
regelen 2 .
Op 27-9-1607 was hij op 33-jarige leeftijd te Amsterdam getrouwd met Geertje Colijns3, dochter van Jan Colijn de Thovoyon en zuster van Michiel Colijn4, de uitgever
van Wedaeus' vertaling 5 . Na het overlijden van haar man genoot Geertje enige tijd
ondersteuning uit de kerkelijke fondsen en heeft zij teruggave gehad van de onkosten
die zij aan de pastorie had gemaakt 6 .
15.2. Geschrift
Wedaeus' enige geschrift is 5, dat in 1615 op de markt kwam. Veelzeggend zet hij zijn
dedicatie in met:
Het is een seer swaer ende ghemeen ghebrec onder den menschen hedensdaechs, dat sy haer selven dickwils
voor goede Christenen uytgheven; doch ghedencken niet min, dan Christum uyt te drucken in bekeeringe
ende ware godsalicheyt des levens.

Dit kwaad spruit hieruit voort dat er velen zijn die wel kennis van de zaligheid bezitten, maar die het geheel onnodig achten zo'n streng leven te leiden als waartoe zij
door anderen worden onderwezen. De bekering is niet gelegen in de schijn van de
godzaligheid, maar in de dadelijkheid ervan. Inwendig moeten de boze lusten worden
gedood en uitwendig moet een Gode welbehagelijk leven worden geleid.
Hier op hebben insgelijcx veel treffelijcke ende godsalige mannen t'allen tijde gesien, die van God met
sonderlinge wijsheyt, yver ende godsalicheyt, zijn begaeft ende verciert geweest, ende over sulcx bewogen,
beyde met leere ende openbare schriften de vreese Gods ende ware godtsalicheyt ander in te planten, ten

1.
2.

3.
4.
5.
6.

Z.v.h.: Staats Evers.
De gegevens van deze en de vorige alinea zijn geput uit: 1. ACOB; 2. ACNV, 91-92,102,127-128,136,183;
3. brief van de kerkvoogdij der hervormde gemeente Barneveld aan mij, gedateerd 18-7-1974; 4. APPS, IV,
140,179; 5. Staats Evers, 74.
NL, XXXIX, 99.
Z.v.h.:Briels[IV], 250-251.
NNBW, X, 190.
Nairac, 13.
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eynde een yeder 'tselfde mochte uytdruycken inder daet, als daer hy met de belijdenisse sijnes monts van
voor die werelt wil aengesien ende gekent wesen. Dit sonder twijffel is van ghelijcken het ooghemerck deses
autheurs geweest, als hy dit teghenwoordich tractaet te schrijven in handen genomen heeft. Want siende dat
so vele boecken van controversien ende heftige dispuyten te sijner tijt worden gemaeckt ende aent licht
ghebracht waer met sommighe opgheblasen, ende eergierighe ghemoederen haer eygen scherpsinnicheyt
ende subtij 1 verstant sochten alle de werelt bekent te maken; daerenteghen so gansch weynich waren, die den
eenvoudigen tot een godtsalich ende Christelijck leven te leyden, aenporden, ja de hoofden veler menschen
vulden met den gheest der contradictien ende tweedracht, waer door 'smenschen devotie meest worden
verhindert, den tijt onnuttelijck toeghebracht, de bekentenisse des geloofs geswact, ende oock der menschen
sinnen in ydelheydt worden vermoeyt tot ontrustinghe van haer selven ende oock andere, sonder eenighen
profijt of voordeel daer van te ghenieten. Soo ist dat hy heeft met sijn eyghen lantsluyden (hoewel hy doemaels noch van hen verschilde in religie, nochtans aen een zijde settende allen haet; bitterheyt, twist ende
wraecgiericheyt) willen eens wesen ende toestemmen in boetveerdicheyt des levens ende inden gebede tot
God voor malcanderen. Belangende het boeck selfs, het schijnt uyt de schriften van seker school-gheleerden
(gelijck sy ghenaemt werden) by een gebracht ende vergadert te zijn, die daer levende indien verdorven tijt
der Kercken, aldermeest by occasie van dien vermaenden tot reformatie des levens; terwijlen dat andere
besich waren int verhandelen van controversien, die doe ter tijt meest waren in questie ende verschil onder
haer. Het selfde is oock naderhandt overghesien ende verbetert als oock met noodighe annotatien op de
margen verrijckt van een welgheleert Theologant Edmont Bunny ghenaemt, wiens name alhier onder den
tijtel uytghedruct wort. Ende also ick menichmael bevonden heb, noch zijnde in mijne studiën in Engelant,
dat aldaer dit boecxken seer veel ghetrocken, ghelesen ende dickwils herdruct worden, vermits het sonderling tot boetveerdicheyt ende godtsalicheyt des levens was aenmanende, ende dat het selve niet onstichtlijck
soude zijn in onse Nederduytsche tale overgheset te werden, vermits het die beweechlijcke oorsaken als oock
de beletselen der bekeeringe seer bequamelijck ende beweghelijck is voorstellende, soo dattet niet wel can
zijn ofte die tselfde doorleest moet eenichsins in sijn herte daer door gheroert ende verandert werden;
Daerom ist dat ie door goeder vrienden raedt ende versoec, het selfde in onse Nederlantsche sprake, na mijn
beste vermoghen, aldus hebbe willen oversetten ende uytgheven, ten eynde also t'ghebruyck van dien niet
alleen den Engelschen, maer ooc den onsen soude toecomen, ende sulex te meer; vermits wy mede sien dat
in dese laetste bedroefde tijden de werelt overvloeyt in veel onnoodighe disputen, waer door de sinnen veler
menschen verwert worden; ende weynich op de godsalicheyt des levens ghelet wert.

15.3. Betekenis
Gezien de korte levensloop en het ene geschrift van Wedaeus is zijn betekenis gering.
Toch is hij een opmerkelijk figuur. Hij werd beheerst door het ideaal van de ware
godzaligheid in tegenstelling tot het mondchristendom. Hierbij zette hij zich aftegen
de twist tussen remonstranten en contraremonstranten en beschouwde hij die als onnoodighe disputen. Vervolgens had hij een positieve houding ten opzichte van de devotionele richting en auteurs in de Rooms-katholieke Kerk. Hij vertaalde een geschrift
waarvan hij wist dat het een geheel rooms-katholieke oorsprong had en kwam daar
openlijk voor uit. Bovendien sprak hij met zeer veel waardering over de stichtelijke
auteurs uit de Rooms-katholieke Kerk. Deze houding was een voortvloeisel van zijn
visie dat de boetvaardigheid des levens boven de dogmatiek ging. Leerstellige verschillen vielen voor hem in het niet bij eenheid in devotie. Wedaeus was een predikant
in het begin van de zeventiende eeuw bij wie piëtisme gepaard ging met een zekere
vorm van dogmatisch indifferentisme.
De beschikbare gegevens laten het niet toe Wedaeus met zekerheid bij een van de
twee toenmaals strijdende kampen binnen de Vaderlandse Kerk in te delen. Hangt dit

520

V. Vertalers

samen met zijn indifferentisme? Aangezien in 5 een lofdicht van Telle 1 voorkomt en
deze vertaling uitkwam bij Wedaeus' met de remonstranten sympathiserende zwager
Colyn2, mag eerder aan remonstrantse dan aan contraremonstrantse sympathieën
worden gedacht.

16. ENIGE CONCLUSIES
16.1. Geografische herkomst
Briels heeft in een aantal publikaties 3 aangetoond dat de economische, culturele en
maatschappelijke ontwikkelingen van de Noordelijke Nederlanden in hoge mate te
danken zijn geweest aan de grote toevloed van Zuidnederlandse vluchtelingen in het
laatste kwart van de zestiende en het eerste kwart van de zeventiende eeuw. Ook voor
de godsdienst had deze toevloed gevolgen. Zonder de laatstgenoemde is de sterke
opkomst van het Calvinisme onverklaarbaar. Een groot deel van de predikanten kwam
voort uit het Zuidnederlandse milieu. Naar de mening van Briels blijkt uit de ontwikkeling en de uitkomst van de godsdiensttwisten hoezeer de Zuidnederlanders hun
contraremonstrants stempel op de Noordnederlandse Kerk, regering en maatschappij
wisten te drukken 4 .
In de genoemde periode waarin de Zuidnederlanders zo'n toonaangevende rol vervulden, viel ook de opkomst van het Nederlandse Piëtisme en van de Nederlandse vertalingen van Engelse piëtistische geschriften. Is dit toeval of hangt het een met het ander
samen? Het is hier nog niet de plaats de verhouding tussen de bedoelde toevloed en
de opkomst van het Piëtisme nader te onderzoeken. Wel kan meer licht worden geworpen over de Zuidnederlandse achtergrond van de vertalingen, of beter uitgedrukt:
van de vertalers.
Er is de gelukkige omstandigheid dat van alle vijftien vertalers de geografische herkomst bekend is. Ten aanzien van een herkomst uit de Zuidelijke Nederlanden vallen
Hexham en Wedaeus af. Hexham was Engelsman en komt dus in het geheel niet in
aanmerking. Wedaeus was afkomstig uit de Palts. De gevolgtrekking dat hij Duitser
was, is gevaarlijk. Het is alleszins mogelijk dat zijn ouders Nederlandse vluchtelingen
waren 5 . In dat geval zou hij evenzeer moeten meetellen als Lamotius , die in Londen
werd geboren. Rekening houden met deze mogelijkheid heeft echter niet de minste
zin omdat het niet bekend is of zijn ouders oorspronkelijk van Noord- of Zuidnederlandse afkomst waren.
Van de overblijvende dertien translateurs waren er zeven van Noordnederlandse
stam: Boot, Nienrode, Ruyl, Schuttenius, Spiljardus, Teellinck en De Vry.
Van de zes resterenden aanschouwden Van Breen in Dordrecht, Lamotius in Londen
1.
2.
3.
4.
5.

Z.v.h.: De la Fontaine Verwey[I].
Briels[IV], 250.
[I]; [II]; [III]; [IV]; [V]; [VI]; [VII]; [VIII]; [IX]. Voor een waardevolle relativering van Briels beweringen
kan men terecht bij Woltjer.
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en De Swaef in Middelburg het licht. Hun voorgeslacht kwam echter uit de Zuidelijke
Nederlanden. In de lijn van Briels 1 worden ook zij, als afstammelingen in de eerste
graad, tot de toevloed van Zuidnederlanders gerekend.
Tenslotte zijn Manglerius, Meusevoet en Panneel in de Zuidelijke Nederlanden geboren.
Zes van de vijftien vertalers behoorden tot de Zuidnederlandse kringen. Slechts iets
meer dan een derde. De conclusie schijnt voor de hand te liggen: de Zuidnederlandse
inbreng bij het vertaalwerk was niet dominerend.
Deze gevolgtrekking gaat er echter heel anders uitzien wanneer niet de kwantiteit van
de vertalers maar die van de vertalingen uit de in deze studie behandelde periode het
uitgangspunt wordt. De zes Zuidnederlandse vertalers staan voor 50,5 van de zestig
vertalingen. Een derde is goed voor vijf zesde.
Conclusie: zonder het Zuidnederlandse aandeel zou de omvang van de Nederlandse
vertalingen van Engelse piëtistische geschriften zo gering zijn geweest, dat men geen
grond zou hebben gehad dit genre als een afzonderlijk fenomeen te beschouwen.
16.2. Godsdienstige overtuiging
Het is met de aard van de vertalingen gegeven dat de vertalers een godsdienstige
overtuiging bezaten. Van welke aard was deze echter?
Over het algemeen genomen stonden alle overzetters in de calvinistische traditie.
Twaalf van de vijftien waren overtuigde en soms zelfs strijdlustige contraremonstranten. Boot was de enige die heel duidelijk remonstrantsgezind was. De positie van Wedaeus in dezen is niet met zekerheid aan te geven; wellicht had hij arminiaanse sympathieën. Het sterfjaar van Panneel, 1604, geeft aan dat deze vraagstelling op hem niet
van toepassing is. Gezien alles wat van hem bekend is en met name zijn standplaats
Middelburg en de geestelijke ligging van zijn twee zonen en van zijn schoonzoon, zijn
remonstrantse ideeën bij hem ondenkbaar.
Boot en Wedaeus waren geen van tweeën van Zuidnederlandse afkomst. Dit gegeven
pleit voor de hiervóór weergegeven stelling van Briels omtrent de contraremonstrantse gezindheid van de Zuidnederlanders.
Terwijl bij Boot in zijn vertalingen het anti-rooms-katholieke element overheerst,
komt, zoals te verwachten is, bij de meeste vertalers het piëtisme in hun geschriften
als de belangrijkste factor naar voren. Dit geldt voor Van Breen, Lamotius, Manglerius, Meusevoet, Schuttenius, Spiljardus, De Swaef, Teellinck, De Vry en Wedaeus.
Bij Schuttenius en Van Breen is hierbij de polemiek met Rome van aanzienlijk belang.
Piëtisme en polemiek met de remonstranten kenmerken De Vry's pennevruchten. Bij
Spiljardus wordt een bijzondere interesse voor de catechese zichtbaar en bij Van
Breen voor het Heilig Avondmaal.
Bij Hexham is de inbreng van het piëtisme gering; de verdiensten van zijn schrijfactiviteit liggen voor het overgrote deel op heel andere terreinen. Bij Nienrode heeft een
plaatselijke strijd de boventoon, gevolgd door antiremonstrantisme. Panneel blijkt
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geobsedeerd door apocalyptische verwachtingen. Bij Ruyl ziet men in hoofdzaak contraremonstrantisme.
De piëtistische gezindheid van de vertalers kan ook cijfermatig worden uitgedrukt. Bij
elkaar hebben de vertalers voor 127 Nederlandse vertalingen gezorgd. Van dit aantal
zijn er 97 van min of meer piëtistisch gehalte. Drievierde deel dus. De relatie tussen
de vijftien vertalers en het Piëtisme blijkt allerminst een toevallige of fragmentarische
te zijn. Hierbij kan worden genoteerd dat 94 van de 97 piëtistische translaten met
zekerheid uit een contraremonstrantse koker kwamen.
De beheersende factor van het piëtisme dat in de vertalingen tot uiting komt, kan nog
nader worden gespecificeerd. Immers, van de 97 piëtistische overzettingen zijn er 86
afkomstig uit het Puritanisme. Voor bijna negen tiende had de piëtistische gezindheid
van de vertalers derhalve een puriteinse inhoud en kleur.
16.3. Sociale plaats
De vraag naar de indeling der sociale lagen van de Nederlandse zeventiende-eeuwse
samenleving is eerst door Renier beantwoord met een indeling in vijf klassen 1 en is
vervolgens door Roorda uitgewerkt in een sociaal-politieke stratificatie in Holland en
Zeeland in de tweede helft van de zeventiende eeuw 2 . Tenslotte gaf Groenhuis in zijn
studie naar de sociale positie van de gereformeerde predikanten in de zestiende- en
zeventiende-eeuwse Nederlanden een sociale stratificatie die zijns inziens nog meer
met de toenmalige sociale werkelijkheid overeenkomt 3 .
Groenhuis baseert zijn indeling niet op een modern klassebegrip, evenmin op de oude
standenindeling, maar op de in de bedoelde samenleving functionerende sociale groepen. Ter opsporing van deze groepen dienen de rangstelsels: godsdienst, vermogen en
inkomen, familierelaties en opleiding. De hieruit resulterende stratificatie kent zes
hiërarchisch geordende sociale groepen: 1. adel en niet-adellijke regentenfamilies; 2.
weigestelden die niet tot de eerste groep behoren; 3. redelijk gegoede boeren, grote
winkeliers en stedelijke ambtenaren; 4. kleine boeren, zelfstandigen en lagere ambtenaren; 5. werklieden in loondienst; 6. naamloos leger van het grauw. Dit door Groenhuis geleverde model vormt het uitgangspunt van de nu te verwezenlijken sociale
plaatsbepaling der vertalers. Tot welke groep(en) behoorden zij?
Ter beantwoording van deze vraag worden hier achtereenvolgens - indien mogelijk aan een nader onderzoek onderworpen: afkomst, opleiding, godsdienst, status van de
huwelijkspartner(s), financiële positie en status van de kinderen.
16.3.1. Afkomst
Van zeven van de vijftien vertalers is de sociale herkomst niet met zekerheid bekend.
Van de overige acht ziet het lijstje er als volgt uit: Van Breen, Meusevoet en De Swaef:
groep 4; Lamotius: groep 3; Nienrode, Ruyl, Teellinck en De Vry: groep 1. Deze onwaarschijnlijk hoge score wordt wel verminderd, maar niet tenietgedaan wanneer de
1.
2.
3.
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vermoedelijke afkomst van de eerstgenoemde zeven vertalers wordt verdisconteerd.
In de gevallen van Manglerius en Wedaeus heeft gissen geen zin; die vallen af. Boot,
Schuttenius en Spiljardus hebben hun studie door hun vaderstad betaald gekregen.
Aangezien de bursalen gewoonlijk zonen van overheidsdienaren en predikanten waren 1 , ligt in hun geval dan ook minstens groep 3 voor de hand. Panneels vermoedelijke herkomst doet hem in groep 1 belanden, terwijl dit ook voor Hexham geldt. Het
eindoverzicht wordt nu: zes uit groep 1, vier uit groep 3 en drie uit groep 4. Bijna de
helft van de vertalers van wie de herkomst bekend is of kan worden vermoed, kwam
uit de hoogste sociale groep. Slechts drie van hen waren afkomstig uit de onderste
helft van Groenhuis' model,en dan nog uit de hoogste groep hiervan.
Uitgesplitst naar de predikanten wordt het beeld van de sociale herkomst aldus: vier
uit groep 1, vier uit groep 3 en twee uit groep 4. Dit beeld is gunstiger dan dat van de
zeventig door Groenhuis onderzochte predikanten 2 en dat van de 83 door Abels nagegane Twentse dominees 3 .
16.3.2. Opleiding
De gemiddelde opleiding van de vertalers lag aan de hoge kant. Tien van de vijftien
hadden een universitaire opleiding. De drie niet-predikanten misten deze, evenals de
predikanten Van Breen en Panneel.
Slechts twee van de twaalf predikanten waren gespeend van een hoge opleiding. Hiermee lag het gemiddelde educatieve peil van hen aanzienlijk hoger dan dat van hun
ambtgenoten in het algemeen 4 .
16.3.3. Godsdienst
In het rangstelsel godsdienst bezette de gereformeerde religie de hoogste plaats.
Veertien van de vijftien translateurs hadden een positie binnen de Nederlandse Gereformeerde Kerk en bezetten hiermee de eerste plaats wat de godsdienst betreft. In
feite nam de enige formele uitzondering, Hexham, als lid van een Engelse gemeente
geen andere positie in.
Binnen deze eerste plaats namen de twaalf predikanten de hoogste positie in, gevolgd
door De Vry en Hexham als ouderlingen. Slechts De Swaef is niet verder gekomen dan
belijdend lid.
Conclusie: de gemiddelde godsdienstige positie van de vertalers lag net onder de top.
16.3.4. Sociale status van de huwelijkspartner(s)
Een volgend onderzoekspunt is de sociale status van de huwelijkspartner(s). Helaas
zijn de gegevens hierover spaarzaam. Tot groep 1 moeten worden gerekend: de vrouw
van Boot, die van De Vry en Ruyls tweede echtgenote. Onder groep 2 kunnen worden
1.
2.
3.
4.
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gerangschikt: de vrouw van Wedaeus, de eerste vrouw van Ruyl en de tweede levensgezellin van Lamotius. Diens eerste vrouw behoort tot groep 3 en de eerste echtgenote
van De Swaef kan in groep 4 worden ondergebracht.
Ook hier ligt het gemiddelde hoog. Wellicht zal dit in het totaal lager uitkomen. Gelet
op de sociale afkomst van de vertalers van wier vrouw(en) niets bekend is, zou het
verschil echter wel eens mee kunnen vallen.
Het beeld van de predikantsvrouwen is hier ook gunstiger dan bij Groenhuis 1 : twee
uit groep 1, drie uit groep 2 en één uit groep 3.
16.3.5. Beroep
Het beroep is een minder gecompliceerde aangelegenheid bij de vertalers. Twaalf van
de vijftien waren predikant, Hexham was legerofficier in de rang van kapitein, De
Swaef was schoolmeester en De Vry is koopman geweest. Sociaal gestratificeerd betekent dit: één uit groep 1, één uit groep 2, twaalf uit groep 3 en één uit groep 4.
Gezien het onderwerp is het overheersend aandeel van de predikanten geen verrassing. Een vijfde bestaat uit niet-theologen. Dat een schoolmeester tot de vertalers
behoort, ligt ook nog voor de hand. Dit geldt evenwel niet voor een legerofficier en
een koopman-burgemeester. Met het oog op de laatste twee dient te worden bedacht
dat zij elk slechts een van de in het totaal zestig in het geding zijnde vertalingen produceerden en dat de aard daarvan niet overwegend piëtistisch was. In beide gevallen was
de contraremonstrantse strekking primair.
16.3.6. Financiële positie
Over de financiële positie van de vertalers is weer minder concreets te melden. De Vry
en Hexham spannen qua inkomen de kroon, daarna komen de predikanten - onder
hen waren slechts enkele plattelandsdominees, die duidelijk minder dan hun collega's
in de steden verdienden 2 - en tenslotte sluit De Swaef de rij. De stadspredikanten
behoorden wat hun inkomen betreft, tot de middengroep, en qua vermogen hingen zij
daar net tegen aan 2 .
Betreffende het vermogen is alleen bekend dat Teellinck en De Vry welgesteld waren.
Voorts moet voor het vermogen van de vertalers in het algemeen niet slechts hun
inkomen, maar ook de afkomst van henzelf en van hun echtgenotes in rekening worden gebracht. Gezien hun noteringen in die categorieën zal hun financiële positie
eerder hoger dan lager moeten worden aangeslagen.
16.3.7. Status van de kinderen
Een van de uitkomsten van Groenhuis' onderzoek is het grote aantal predikantszonen
dat zelf ook predikant werd 3 . Bij zeven van de twaalf predikant-vertalers is dit ver-
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schijnsel te signaleren. In het totaal leverden die zeven predikant-vaders niet minder
dan vijftien predikant-zonen en één predikant-schoonzoon. Van de andere categorie
vertalers had alleen De Vry een schoonzoon die predikant was. In twee gevallen werd
een predikantszoon stadssecretaris en in één geval burgemeester. Een schoonzoon
van Panneel was bakker, een schoonzoon van De Vry Amsterdams patriciër, een
schoonzoon van Schuttenius legerofficier en een schoonzoon van Hexham een Engels
edelman, die in de compagnie van Vere diende.
Het is duidelijk dat het nageslacht van de vertalers in het milieu bleef waaruit het
kwam. Dit geldt althans voor de kinderen van wie iets bekend is. Hoeveel kinderen
zullen er door een huwelijk sociaal op achteruit zijn gegaan? Het is hoogst gevaarlijk
en ook onbegonnen werk hierover te speculeren. Wel mag worden vastgesteld dat een
aantoonbare sociale stijging ontbreekt. In dit opzicht onderscheidden de predikant-vertalers zich van de algemene tendens 1 .
16.3.8. Conclusie
Het voorgaande leidt tot de algemenere conclusies dat de vertalers in het rangstelsel
godsdienst de hoogste plaats innemen, in het rangstelsel vermogen en inkomen vrij
hoog in het midden zitten, in het rangstelsel familierelaties tussen het midden en de
top hangen en in het rangstelsel opleiding een vrij hoge plaats bezetten. De voorzichtige slotconclusie is dat de gemiddelde sociale positie van de vertalers boven het midden zit, tussen groep 2 en 3 in, zij het dichter bij groep 3 dan bij groep 2.
Deze gevolgtrekkingen mogen beslist niet worden toegepast op het eigenlijke onderwerp van deze studie, namelijk de zestig vertalingen. Meer dan drie kwart hiervan
staat immers op naam van Meusevoet en Lamotius, en hun positie is die van groep 3,
en wel eer met moeite dan ruimschoots.
16.4. Engeland
In deze paragraaf zal van de vertalers achtereenvolgens aan de orde komen: hun kennis van het Engels, hun contacten met Engeland en met in de Nederlanden verblijvende Engelsen en tenslotte hun relatie tot het Puritanisme.
16.4.1. Kennis van het Engels
De geografische herkomst van de zestig behandelde geschriften en hun auteurs alsmede de piëtistische en derhalve overwegend niet-wetenschappelijke aard van de
werken duiden op de aanwezigheid van een behoorlijke hoeveelheid kennis van het
Engels bij de vertalers. Op het eerste gezicht valt het aantal translateurs dat uit het
Engels vertaalde, niet mee: tien van de vijftien. De minderheid wordt hier gevormd
door Boot, Manglerius, Nienrode, Ruyl en De Vry. Niet alleen heeft dit vijftal niet uit
het Engels vertaald, maar er is ook geen enkele reden te vermoeden dat ook maar een
van hen kennis van de Engelse taal heeft gehad. Voor zover dit vijftal heeft vertaald,
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was het origineel in het Latijn gesteld; alleen Boot zette een van zijn twee translaten
over uit het Frans. Het zal wel geen toeval zijn dat twee van dit vijftal hun - enige bijdrage aan het zestigtal hadden te danken aan de aansporing van een ander, namelijk Boot en Nienrode.
Bij nader toezien is het aandeel van de het Engels niet machtig zijnde vertalers echter
gering. Het vijftal heeft maar 4,5 van de zestig translaten op zijn naam staan.
In het algemeen was er in de zeventiende eeuw erg weinig kennis van het Engels in de
Nederlanden. Opleidingsmogelijkheden waren er nauwelijks. In feite werd de Engelse
taal alleen beheerst door hen die gedurende langere tijd in Engeland hadden verkeerd
of die in diepgaande contacten met in de Nederlanden verblijvende Engelsen die taal
hadden geleerd 1 . In dit verband is het interessant na te gaan waar het tiental vertalers
dat kennis van het Engels bezat, die kennis vandaan haalde. Niet een van hen spreekt
dit met zoveel woorden uit. Het is dan ook nodig de contacten van de vertalers met
Engeland en met in de Nederlanden verkerende Engelsen aan een grondig onderzoek
te onderwerpen.
16.4.2. Contact met Engeland en Engelsen
Het vijftal vertalers dat niet uit het Engels heeft vertaald, namelijk Boot, Manglerius,
Nienrode, Ruyl en De Vry, blijkt geen enkele relatie met Engeland of Engelsen te
hebben bezeten. In het licht van het bovenstaande is dit niet verwonderlijk.
Van het hier in aanmerking komende tiental is er één voor wie de Engelse taal vanzelfsprekender was dan voor wie van de andere negen ook: Hexham. Hij was immers
Engelsman. Geboren in Engeland, had hij zijn familie daar en was hij in het algemeen
geheel op Engeland gericht. Hij schreef in het Engels en vertaalde uit het Frans en uit
het Nederlands in het Engels. Zijn dochter trouwde met een Engelsman.
Voor Lamotius was de kennis van het Engels eveneens een vanzelfsprekende zaak. Hij
werd immers in Londen geboren. Zijn studie had hij aan de Nederlandse gemeente
van die stad te danken.
Aangezien Meusevoet op zeer jeugdige leeftijd in Norwich terecht kwam, zal ook hij
de Engelse taal spelenderwijs hebben geleerd.
Panneel zal er wat meer moeite mee hebben gehad, omdat hij zijn jeugdjaren reeds
achter zich had toen hij zich in Engeland vestigde. Zijn minimaal zesjarig verblijf
aldaar staat desalniettemin borg voor een gedegen kennis en beheersing van het Engels.
Drie vertalers, Schuttenius, Teellinck en Wedaeus, hebben een gedeelte van hun studietijd in Engeland doorgebracht en zich op die manier het Engels eigen gemaakt.
Voor wat Wedaeus betreft, bleef het daarbij. Schuttenius onderhield nauwe contacten
met puriteinse militairen en kooplieden in de Nederlanden. Hij vervaardigde op hun
instigatie zijn hoofdwerk en een van zijn vertalingen. Tenslotte is het van hem bekend
dat hij een briefwisseling had met Hall over zijn vertaling van een van diens belangrijkste geschriften.
De studietijd van Teellinck in Engeland bracht de grote en zijn hele verdere leven
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beslissende ommekeer. Hij kwam onder de puriteinen Dod en Hildersham tot bekering. Het daarop volgende driekwart jaar in een puriteinse sfeer in Banbury was van
de allergrootste invloed op hem. Hier sloot hij vriendschap met Whately, met wie hij
later in nauw schriftelijk contact bleef staan. Hij vertaalde zelfs een manuscript van
Whately dat nooit in het Engels is uitgekomen. Uit - puriteins - Engeland heeft hij ook
zijn vrouw gehaald. Na zijn studietijd is hij nog diverse keren de Noordzee overgestoken.
Teellinck heeft - evenals zijn nageslacht - heel zijn leven intensieve bemoeienis met
Engelse gemeenten en personen in de Nederlanden en met Hollandse gemeenten en
personen in Engeland gehad. Met het oog op de door hem zo voorgestane nadere
reformatie van de Nederlandse Kerk had hij een hoge dunk en verwachting van de
Nederlandse gemeente in Londen.
In de jaren 1621 en 1622 verschenen in Engeland vertalingen van drie of vier van zijn
geschriften. De eindredactie van twee hiervan lag in handen van Gataker, die hem, op
grond van persoonlijke kennis, hoogachtte. Bovendien was een van deze vertalingen
voor Gataker aanleiding tot het uitgeven van een eigen geschrift.
Van Breen zal zijn kennis van het Engels ongetwijfeld aan zijn vader, die Engels
schoolmeester was, te danken hebben gehad.
Van de resterende twee vertalers is het niet met zekerheid uit te maken op welke wijze
zij kennis van de Engelse taal hebben gekregen. Van De Swaef is geen enkele relatie
met Engeland of Engelsen bekend. Spiljardus was nauw bevriend met Bachiler. Namens de Zuidhollandse synode moest hij in 1644 terugschrijven op een brief van de
Synode van Westminster. Meer is er van hem niet bekend. Als mogelijke verklaring
van de kennis van het Engels kan in het geval van Spiljardus aan Bachiler en in het
geval van De Swaef aan de talrijke Engelsen in Middelburg worden gedacht 1 .
De vijftien vertalers hebben gezamenlijk voor 127 overzettingen gezorgd. Hiervan
werden er zestien uit het Frans, negentien uit het Latijn en 92 uit het Engels getranslateerd. Van de negentien naar het Latijn vertaalde werken hebben er negen een Engelse achtergrond. Vier vijfde van het totaal heeft derhalve met Engeland te maken.
In overgrote meerderheid waren de vertalers uitsluitend of bijna uitsluitend op Engeland georiënteerd. Er zijn vier uitzonderingen: Boot zette negen werken naar het
Frans, zeven geschriften met een Engelse achtergrond en één traktaat met een Duitse
samenhang over, Van Breen was half op Engeland en half op Frankrijk gericht, terwijl
Manglerius voor het merendeel op Duitsland en Ruyl voor een derde op Zwitserland
waren georiënteerd.
16.4.3. Puritanisme
Van de in het totaal 101 vertalingen met een Engelse achtergrond zijn er niet minder
dan 86 puriteins van aard. De begrippen Engeland en Puritanisme komen derhalve in
dit verband grotendeels overeen.
Voor het merendeel zijn de 86 puriteinse translaten vervaardigd door de drie vertalers
die uit Nederlandse vluchtelingengemeenten in Engeland kwamen: 56 van de 86, dus
tweederde deel. Van de zestig in deze studie behandelde overzettingen heeft dit drie1.
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tal er 47,5 op zijn naam staan, meer dan drie vierde zelfs. Op de achtergrond van de
puritanisering van het geestelijk leven in de Nederlanden via de translaten staan derhalve voornamelijk de Nederlandse vluchtelingengemeenten in Engeland. Dit houdt
in dat de sfeer daar voor een belangrijk deel puriteins moet zijn geweest. Deze gevolgtrekking komt geheel overeen met het oordeel van Teellinck over de Londense vluchtelingengemeente.
Het Puritanisme viel op het punt van de ecclesiologie bij voorbeeld in een soms grote
verscheidenheid uiteen. Zijn de verschillen van belang geweest voor de vertalers? Het
antwoord hierop moet luiden: in het algemeen niet. Men had wellicht weet van de
verschillen, maar deze werkten niet belemmerend op de keuze van auteurs. De uitzonderingen die deze regel bevestigen, zijn Hexham en Schuttenius. Vanuit Hexhams
anglicanisme is het begrijpelijk dat hij zich beperkte tot auteurs behorende tot de
Engelse Staatskerk. Dit zelfde verschijnsel is in enigszins mindere mate bij Schuttenius op te merken. Ook bij hem zal dit wel niet toevallig zijn geweest. Toch komen in
de door Hexham en Schuttenius vertaalde geschriften de inzichten waar de verschillen
op vastzaten, niet of slechts zeer terloops ter sprake.
16.5. Vertalerschap
Het overzicht van de vertalers geeft aan dat de kleinst mogelijke meerderheid - acht
van de vijftien - zich in zijn schrijfactiviteiten uitsluitend heeft beziggehouden met
vertalen. Getransponeerd op de vertalingen betekent dit dat honderd van de in het
totaal 127 en 52 van de zestig translaten alsmede 78 van de 97 piëtistische vertalingen
produkten zijn van personen die geen eigen werken voortbrachten.
Hoe moet dit verschijnsel worden beoordeeld? Het kan niet anders of dit moet een
gevolg zijn geweest van het ontbreken van originaliteit. Eigen denkkracht, scheppingsdrang en zelfstandig produktievermogen waren bij dit achttal afwezig. Deze constatering wordt door de levensloop van hen allen niet weersproken.
Bij scherp toezien valt het op hoe onbevangen de vertalers zelf tegenover deze zaak
stonden en dat ze die zonder meer accepteerden en daarvan uitgingen. Slechts één
keer werd het hier liggende probleem gesignaleerd en werd erop ingegaan. Lamotius
geeft in zijn opdracht in 24 uit 1618 als de reden dat velen die zelf iets zouden kunnen
schrijven, zich met vertaalwerk bezighouden, dat een geschrift niet op de inhoud op
zichzelf, maar op de stellingname van de auteur in de die tijd beheersende twisten
werd beoordeeld. Ongetwijfeld bevat deze reden een element van waarheid, maar
toch is zij slechts een bijkomstige factor geweest. Toen de twisten waren beslecht,
verschenen er immers nog geen originele werken.
Het uitsluitend vertalerschap van de meerderheid der vertalers alsmede het hoge tot
zeer hoge percentage van hun werken in de categorie der zestig en in die der 97 translaten wijzen erop dat het ontstaan en de aanwas van het Piëtisme voor een groot gedeelte aan buitenlandse inbreng te danken zijn geweest.
De overblijvende zeven vertalers zijn tevens als oorspronkelijk auteur werkzaam geweest. Niet bij allen mogen de originaliteit en de scheppingsdrang even hoog worden
aangeslagen. De twee werken van Spiljardus, betreffende het catechiseren, dragen
sterk het stempel van bewerkingen. De Vry's geschriften zijn grotendeels compilaties.

V. Vertalers

529

Twee van de drie pamfletten van Nienrode zijn persoonlijke verdedigingsgeschriften.
De grote uitschieter in dit verband en ook met betrekking tot de kwantiteit van eigen
oorspronkelijke geschriften is Teellinck. Deze schreef niet minder dan zo'n zestig
originele boeken.
Als het gaat om oorspronkelijke geschriften van piëtistisch gehalte blijven er in feite
maar drie van de zeven translateurs over: Schuttenius met één werk, De Swaef met
twee geschriften en Teellinck met zestig boeken. Ook hierin steekt de laatstgenoemde
lengtes boven de anderen uit. Dat het Puritanisme juist hem volledig geestelijk vormde, is een krachtig argument te meer voor de stelling dat het Nederlandse Piëtisme aan
het eind van de zestiende en in het begin van de zeventiende eeuw in zeer grote mate
afhankelijk is geweest van buitenlandse, en met name puriteinse, invloed.
16.6. Onderlinge contacten
Hebben er tussen vertalers onderling contacten bestaan? Zo ja, van welke aard waren
die contacten dan? Betroffen zij ook hun vertaalarbeid en met name hun translaten
van piëtistische aard? Is er wellicht een kring vertalers te signaleren? Kan er van een
vertaalprogramma worden gesproken dat in onderling overleg werd opgesteld? Ziehier een aantal interessante vragen. Om alle mogelijke antwoorden op het spoor te
komen, zullen nu eerst alle verbindingslijnen tussen de vertalers onderling op een
rijtje worden gezet.
Boot moet in zijn Leidse studietijd Ruyl hebben gekend. Er bestaat geen reden om een
diepgaande relatie tussen hen te veronderstellen.
Van Breen had een meer dan vluchtig en oppervlakkig contact met Manglerius gedurende de zes jaren dat zij buurcollega's waren. Hij heeft Manglerius' vertaalactiviteiten na diens sterven voortgezet. Waarschijnlijk in 1627 had hij - schriftelijk? - contact
met Lamotius over de vertaling van Cowpers Openbaring-commentaar.
Hexham spoorde Schuttenius aan een werk van Preston te vertalen.
De eerste vrouw van Lamotius was een zuster van Meusevoets vriend en medestrijder
C. van Hille junior. Het is goed mogelijk dat Lamotius via Van Hille wel eens Meusevoet heeft ontmoet en gesproken. Lamotius woonde met Nienrode de Zuidhollandse
vergadering van correspondentie van 14-16 augustus 1618 te Den Haag bij. Hij dediceerde 12 en 15 in respectievelijk 1618 en 1619 aan de rekenkamer van Holland, waartoe in die periode De Vry behoorde. De Vry heeft Lamotius in ieder geval gekend en
hem in Den Haag horen preken. In 1625 droeg Lamotius Sprints werk op aan E. Teellinck, terwijl hij zowel deze als diens gehele familie - en dan ook zeker W. Teellinck Gods zegen toewenste.
Manglerius dediceerde in 1611 zijn vertaling van een geschrift van Casmannus aan
degene die hem ertoe had aangezet: De Vry.
Het kan niet anders of Meusevoet heeft in zijn jeugd in Norwich Panneel gekend en
hem horen preken. Meusevoet droeg in 1607 44 op aan zijn vriend De Vry, met wie hij
in 1619 in een onderzoekscommissie betreffende remonstrantse predikanten zat.
Bovendien schreef De Vry een lofdicht voor Meusevoets vertaling 46. In 1608 dediceerde Meusevoet 46 aan zijn vriend Ruyl; beiden maakten zij de Noordhollandse
synoden van 1618 en 1620 mee.
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Nienrode moet in zijn jeugd Boot als predikant goed hebben gekend. Hun verschil van
inzicht zal een wezenlijk contact echter in de weg hebben gestaan. Anders zal dit
tussen hem en Spiljardus zijn geweest. Hun studietijd te Leiden overlapte elkaar gedeeltelijk en zij ontmoetten elkaar op de Zuidhollandse synoden van 1628, 1629 en
1630. Bovendien maakte Spiljardus in 1628 deel uit van de synodecommissie die de
zaak Rotterdam inclusief Nienrode moest behartigen. Eind 1618 heeft Nienrode in
Rotterdam twee maanden met Teellinck samengewerkt. In juli 1625 was hij met De
Vry betrokken bij de inventarisatie van het archief van de Synode van Dordrecht.
Panneel was de schoonvader van De Swaef.
Ruyl was bevriend met De Vry, die voor diens vertaling 42 en voor diens vertaling van
Bucanus' werk lofdichten schreef.
Schuttenius woonde met Spiljarus de Zuidhollandse synode van 1645 bij en zat met
deze in één commissie.
Spiljardus heeft correspondentie met Teellinck onderhouden. Ook stuurde hij een
exemplaar van Bachilers geschrift met een begeleidende brief naar Teellinck en ontving hij een bedankbrief terug. Spiljardus liet een fragment van deze bedankbrief afdrukken in de door hem geleverde vertaling van Bachilers werk. Het is aannemelijk
dat hij hiervoor eerst contact met Teellinck heeft opgenomen om diens goedkeuring
te verkrijgen. Misschien heeft Teellinck hem gewezen op een geschrift van Gataker en
tot de vertaling hiervan aangemoedigd. Beiden speelden een rol tijdens de Zuidhollandse synode van 1626 met betrekking tot hun gemeenschappelijke sabbatbeschouwing.
De Swaef was nauw bevriend met Teellinck, die hem aanzette tot het vertalen van 2 en
van Cottons Hooglied-verklaring.
Het is welhaast zeker dat Teellinck in zijn eerste Leidse studietijd Wedaeus heeft
gekend.
De conclusie van dit overzicht is dat het aantal contacten bepaald niet gering is geweest en dat verscheidene hiervan diepgaand van aard waren.
In het kader van deze studie vragen die contacten in het bijzonder de aandacht die
vertalingen aangingen. Zij waren naar gelang de aard vijfderlei: instigatie, aanleiding,
correspondentie, dedicatie of lofdicht. Hier volgt een schematisch overzicht.
Instigatie:

Van Breen - Lamotius: Cowpers Openbaring-verklaring
Hexham - Schuttenius: Prestons werk
(wellicht) Teellinck - Spiljardus: 22
Teellinck - De Swaef: 2 en Cottons Hooglied-uitleg
De Vry - Manglerius: Casmannus' Pvlvinar

Aanleiding:

Manglerius - Van Breen: 54-Ven I.D.M.'s Het tweede deel vande
Boersehe t'samen-spreekinghen

Correspondentie: (wellicht) Spiljardus - Teellinck: Bachilers geschrift

V. Vertalers
Dedicatie:

Lamotius - onder anderen De Vry: i 2 e n 15
Manglerius - De Vry: Casmannus Pvlvinar
Meusevoet - De Vry: 44
Meusevoet - Ruyl: 46

Lofdicht:

De Vry - Ruyl: 42 en Bucanus* Institutie
De Vry - Meusevoet: 46
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Het valt direct op dat het aantal contacten niet klein is. Ook zit er variatie in. Slechts
vier van de vijftien vertalers ontbreken. Procentueel op het aantal vertalingen is dit te
verwaarlozen. De ontbrekende vertalers Boot, Nienrode, Panneel en Wedaeus vertegenwoordigen immers zes van de 127 en 3,5 van de zestig translaten. Onmiskenbaar
komt uit het overzicht naar voren dat De Vry als het ware een spil was waar een hele
groep vertalers om draaide. Een dedicatie en een lofdicht geven aan dat hij erg nauw
betrokken was bij Meusevoets vertaalactiviteit. Twee lofdichten staan er borg voor dat
hij eveneens van nabij meeleefde met Ruyl bij diens vertaalinspanning. Blijkens een
dedicatie was er op dit gebied ook nauw contact tussen Meusevoet en Ruyl. Voorts
komt uit een dedicatie naar voren dat De Vry een bepalende invloed had op Manglerius' vertaalwerk. Aangezien het overlijden van de laatstgenoemde waarschijnlijk Van
Breen tot vertalen aanzette, zal achter deze derhalve eveneens de figuur van De Vry
hebben gestaan. Tenslotte wijzen twee opdrachten op een wat lossere band van De
Vry met Lamotius' vertalingen. Wat de cirkel dan helemaal rondmaakt, is het contact
tussen Van Breen en Lamotius.
Een tweede centrale figuur was Teellinck. Hij was verantwoordelijk voor twee van De
Swaefs vertalingen. Bovendien is het aannemelijk dat hij op afstand contact heeft gehad met Spiljardus over translaten.
Er blijft nog één relatie over: die tussen Hexham en Schuttenius. Gezien andere feiten
uit het leven van Schuttenius was deze verhouding een van de vele diepgaande beïnvloedingslijnen die er van puriteinse militairen en kooplieden in de Nederlanden naar
Schuttenius liepen. In tegenstelling tot De Vry en Teellinck was hij dan ook een ontvangend centrum.
Een volgende belangrijke constatering is dat het op drie uitzonderingen na bij de
contacten steeds om overzettingen van puriteinse geschriften ging. Bovendien is een
van de drie uitzonderingen een werk van piëtistische aard.
Het is de vraag of er over programmering van de vertaalwerkzaamheden mag worden
gesproken. Voor zover er instigatie aan te pas kwam, zal deze overwegend incidenteel
en niet-geprogrammeerd zijn geweest. Minder incidenteel zal de instigatie in de relatie Teellinck - De Swaef zijn geweest, terwijl het goed mogelijk is dat er tussen De Vry
en Manglerius is afgesproken dat de laatstgenoemde een aantal werken van Casmannus zou vertalen. Bovendien is het bepaald niet uitgesloten en evenmin onwaarschijnlijk dat de vertalerskring rondom De Vry het op zich heeft genomen om al de werken
van Perkins te vertalen en daarbij ook een bepaalde verdeling over de verschillende
translateurs heeft gemaakt. Te bewijzen is dit echter - vooralsnog - niet.
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16.7. Vertalers - drukkers/uitgevers
Een aspect dat tot nu toe buiten beschouwing is gebleven, betreft de verhouding tussen de vertalers en de drukkers/uitgevers. Hier rijzen vele vragen. Wie nam het initiatief tot een vertaling? Wie bekostigde de uitgave. Wat was het honorarium aan de
vertaler?
Het probleem bij de beantwoording van deze vragen is dat een vast oriëntatiepunt
ontbreekt. Bij gebrek aan gegevens is het namelijk nog steeds niet mogelijk gebleken
om een algemeen beeld van de relatie vertalers - drukkers/uitgevers te schetsen. Het
enige dat uit de literatuur naar voren komt, is dat translateurs over het algemeen beter
zouden zijn betaald dan auteurs1.
Het gemis van een kader maakt de losse gegevens die in de biografieën van de vertalers aanwezig zijn, des te interessanter. Over de kwestie van het honorarium moet
enerzijds helaas worden geconstateerd dat deze studie geen enkel concreet gegeven
oplevert. Anderzijds wijzen de feiten dat de prijzen van de translaten - voor zover
bekend - laag waren en dat het gros van de vertalingen die van enige omvang waren,
werden opgedragen aan allerlei overheidsinstanties en -personen, erop dat de overzetters niet of nauwelijks door de uitgevers financieel voor hun moeite werden beloond. Dedicatie en/of presentatie was voor de translateurs een geschikt alternatief
om aan een geldelijke vergoeding voor het door hen verrichte werk te komen. Waarschijnlijk hebben zij gewoonlijk van de kant van de uitgevers niet meer dan een aantal
presentexemplaren van de desbetreffende boeken ontvangen. Alleen wanneer een
vertaler in opdracht van een uitgever een werk had getranslateerd, kan aan een geldelijke beloning worden gedacht.
Deze uitkomst is onverenigbaar met de gebruikelijke visie. Mijns inziens moet deze
dan ook nodig worden bijgesteld. Het honorarium dat uitgevers aan vertalers van piëtistica uitdeelden, verschilde niet met wat zij aan auteurs uitkeerden.
Wie financierde vertalingen? Ook hierop kan slechts indirect een antwoord worden
gegeven. Het is bekend dat het aantal uitgaven dat door de auteur zelf werd bekostigd,
een zeer minimaal gedeelte van de totale boekenproduktie vertegenwoordigde2. Wanneer auteurs slechts zeer incidenteel bereid waren de kosten van de uitgave van een
eigen geschrift te dragen, zal dit in nog veel sterkere mate opgaan voor vertalers die
met andermans werk hadden te maken. Deze gevolgtrekking wordt ondersteund door
twee waarnemingen. In de eerste plaats is het overgrote deel van de vertalers niet in
staat geweest hun overzettingen te financieren. Alleen Teellinck en De Vry zouden
zich dit hebben kunnen veroorloven. In de tweede plaats is er geen geval bekend dat
een translateur een drukker/uitgever opdroeg de produktie van een vertaling te verzorgen, terwijl het omgekeerde wel vaststaat. In 17 (1614) verklaart Nienrode dat
drukker Van Herwijck hem dit werk in handen heeft gegeven met de bedoeling dat hij
het zou overzetten. In opdracht van uitgever Andrieszoon vertaalde Lamotius het
tweede deel van Schat-Camer der Wonderbare ende gedencvveerdige Historiën onses
tijts (1614) van Goulart. Dat de atlas van Mercator en J. Hondius in de Engelse vertaling van Hexham in 1636 en 1638 het licht zag, was het gevolg van het verzoek van de
uitgevers H. Hondius en Janssonius.
1.
2.

Van Eeghen, 29; Lankhorst, 64; Aiblas[VI], 107.
Van Eeghen, 63.
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Met het laatste is tevens een begin gemaakt met de beantwoording van de vraag wie
het initiatief nam tot een vertaling: de translateur of de drukker/uitgever? Meer dan
een begin is dit niet, want er zitten veel meer kanten aan deze zaak.
In de meeste gevallen dat er in een opdracht of voorrede iets over het initiatief tot de
vertaling staat, wordt min of meer expliciet gesteld dat dit van de overzetter uitging.
Er bestaat geen reden aan de waarheid hiervan te twijfelen. Wel zal het gewoonlijk zo
zijn gelopen dat een vertaler, nadat hij het plan had opgevat om een bepaald werk te
translateren, eerst een uitgever zocht die zich bereid verklaarde dat boek in diens
fonds op te nemen, alvorens hij in werkelijkheid tot vertalen overging1. Bij sommige
vertalers zal er ook in een later stadium wisselwerking tussen vertaler en uitgever zijn
geweest. Als translaten succesvol bleken te zijn, zal een uitgever de desbetreffende
overzetter ongetwijfeld tot meer vertaalwerk hebben aangespoord. Het is redelijkerwijs te veronderstellen dat de uitgever de vertaler in zo'n geval aanraadde om meer
geschriften over te zetten van die auteur wiens eerder vertaald werk grif van de hand
was gegaan. Overigens zal de translateur zelf wel tot dezelfde gedachte zijn gekomen2.
Slechts voor elf van de 127 Nederlandse translaten geldt dat een ander dan de overzetter het initiatief tot de vertaling nam. Van deze elf vertalingen hebben er slechts
twee de aanzet tot hun ontstaan te danken aan drukkers/uitgevers3. De conclusie is
dan ook dat de betekenis van de laatstgenoemden in dit verband vrijwel nihil is.

1.
2.
3.

Voor uitzonderingen hierop zie: d.st., 439-493.
Vgl.: d.st., 413,429,431,435.
D.st., 429,463.
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1. Inzet
De Nederlandse vertalingen van Engelse piëtistische geschriften vormden een onderdeel van het grotere geheel van de Nederlandse piëtistische werken in het algemeen.
Onder de laatstgenoemde vielen zowel de piëtistica van Nederlandse origine als de
Nederlandse overzettingen van Franse en Duitse piëtistische boeken. De in het volgende hoofdstuk te geven slottotalen aangaande de vertalingen van Engelse piëtistische geschriften winnen aan waarde, als zij kunnen worden vergeleken met die van de
overige segmenten der Nederlandse piëtistische boekenwereld uit de periode
1598-1622. Daartoe zal in dit hoofdstuk worden getracht een overzicht te geven van de
desbetreffende titels, edities, omvang, piëtistisch gehalte en uitgaveplaatsen zowel van
de origineel Nederlandse piëtistica als van de Nederlandse translaten van Franse en
Duitse piëtistische geschriften. Voorts zal in een paar woorden de inhoud hiervan
worden beschreven.
2. Piëtistica van Nederlandse origine
De oorspronkelijk Nederlandse geschriften van piëtistische aard vinden hier als eerste hun behandeling omdat zij het grootste segment vormen van de in dit hoofdstuk
bedoelde overige piëtistische werken. Zij vormen een imposant geheel.
2.1. Basisgegevens
Hier volgen allereerst: auteur, titel, ja(a)r(en) van (her)uitgave(n) en piëtistisch gehalte.
J. Regius 1 :
Corte verclaringe [...] op het Ghebedt des Heeren, 1602, 1615 (C)
Dry Uytnemende ende schoone Tractaetkens, 1616 (D)
W. Teellinck2 :
Een Getrou bericht, 1608, 1622 (A)
Philopatris, 1608, ? (A)
Timotheus, 1609, 1611 (D)
Ontdeckinge des vermomden Balaams, 1611 (D)
Evbvlvs, 1616 (C)
Huys-boecxken, 1618 (B)
Den christeliicken ieytsman, 1618 (A)
Den spieghel der zedicheyt, 1620 (A)
1. Z.v. zijn tweede geschrift: SGT, R 52a.
2. Z.v. zijn geschriften: SGT, T 97-301.
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Het Geestelijck Cieraet, 1620 (A)
Den Volstandigen Christen, 1620 (D)
De clachte Pavli, 1620 (A)
Bueren-Cout, 1620,1621 (A)
Liefden-dwanck, 1620,1622 (A)
Weech-schale Des Heylichdoms, 1621 (A)
Zions basvyne, 1621 (A)
Hemelsche Openinge, 1621 (A)
Noord-sterre, 1621 (A)
Het tweede Deel van het Huys-boecxken, 1621 (B)
Derust-tydt, 1622 (A)
Ecce Homo, 1622 (A)
Proefsteen, 1622 (A)
Balsem Gileads, 1622 (A)
Kole Van den Altaer, 1622 (A)
Lvst-hof, 1622 (A)
Davids Wapen-tuygh, 1622 (A)
Den Ouden/ ende goeden wech, 1622 (A)
Trevr-schrift, 1622 (A)
G. Udemans 1 :
Christelycke bedenckingen, 1609 (A)
Practycke, 1612, 1621 (A)
Corte [...] verclaringe over het Hooge-liedt, 1616 (D)
Geestelick Compas,1617 (A)
A. Westermannus 2 :
Christelycke zee-vaert, 1611 (D)
Threni Nassoviani, 1620 (B)
Spieghel Der[...] Ghenesinghe der Krancken, 1621 (D)
A. Corneliszoon 3 :
Christelijke betrachtingen, 1612 (C)
P. Datheen 4 :
Peerle der Christelycker vertroostinghe, 1613 (A)
A. Rotarius:
Vertroostinghe Voor de Bednickte Herten, 1616 (D)
E. Teellinck^:
Philometor, 1616, 1616 (C)
Cleophas, 1617 (C)
1.
2.
3.
4.
5.

Z.v. zijn geschriften: SGT, U 14-84.
Z.v. zijn geschriften: SGT, W 103-124; vgl.: Exalto[IIÏ], 8-17; S J. de Groot.
Z.v. zijn geschriften: SGT, C 208-213.
Z.v. het hier genoemde werk: SGT, D 16-22.
Z.v. zijn geschriften: Meertens[II]; SGT, T 45-73.
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Querela ecclesiae, 1617,1617,1617,1617, 1617,1617, 1617,1619 (D)
Anderde Clachte, 1617,1617,1617 (D)
Derde Klachte, 1618,1618 (D)
Christelicke Clachte, 1618 (A)
Klauwe Vande Beeste, 1619 (D)
Mizpa, 1620 (A)
Boheemsch gelvyt, 1620 (C)
Een hardt bode, 1621,1621 (D)
De crevpele bode, 1621 (C)
Bileam, 1621 (D)
Svlamith, 1621 (D)
Vyer ende Wolck-Calomne, 1622 (A)
Vierde Klachte, 1622,1622 (A)
J. van den Houte 1 :
Salomo, 1620 (D)
J. de Swaef2:
De Geestelycke Queeckerije, 1621 (C)
2.2. Verwerking
Het totale aantal werken is 56. De volgende tabel laat zien in welke jaren er hoeveel
eerste drukken zijn verschenen:
1598:
1599:
1600:
1601:
1602:

0
0
0
0
1

1603: 0
1604: 0
1605: 0
1606: 0
1607: 0

1

0

1608:
1609:
1610:
1611:
1612:

2
2
0
2
2

1613: 1
1614: 0
1615: 0
1616: 5
1617: 4

8

10

1618:
1619:
1620:
1621:
1622:

4
1
10
11
11
37

In de eerste tien jaren van de onderzochte periode verscheen slechts één piëtistisch
geschrift van Nederlandse origine in eerste druk, en wel in 1602. Het was een postuum
werk van een predikant van de Nederlandse gemeente te Londen, Regius. Zes jaar
later kwam de stroom van Nederlandse piëtistica eerst werkelijk op gang. Toen verschenen ook de eerste werkjes in de A-categorie, aanvankelijk nog in bescheiden aantallen. Van 1608-1615 ligt het jaargemiddelde net boven de één. Van 1616-1618 stijgt
dit naar het gemiddelde van iets meer dan vier. Het jaar 1619 geeft een terugval naar
één te zien, maar daarna schiet het gemiddelde sterk omhoog naar bijna elf. Onmiskenbaar blijkt hieruit dat de beslechting van de godsdienstige twisten op de Nationale
Synode een uitermate positieve uitwerking heeft gehad op de groei van het origineel
Nederlandse Piëtisme. Blijkbaar was de controverse een grote belemmering geweest.
1.
2.

Z.v. zijn geschriften: SGT, H 709-721; PCKB, 3117-3118.
Z.v. zijn geschriften: SGT, S 893-897.
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Een zelfde beeld geeft de jaartabel van de in het totaal 75 bekende edities:
1598:
1599:
1600:
1601:
1602:

0
0
0
0
1

1603:
1604:
1605:
1606:
1607:

1

0
0
0
0
0

1608:
1609:
1610:
1611:
1612:

0

2
2
0
3
2

1613: 1
1614: 0
1615: 1
1616: 6
1617: 12

9

20

1618:
1619:
1620:
1621:
1622:

5
2
10
14
14
45

Wanneer de bovenstaande tabel wordt vertaald in jaartotalen, uitgedrukt in pagina's
en onderverdeeld naar de verschillende formaten, komt er het volgende uit:
4°
1598:
1599:
1600:
1601:
1602:
1603:
1604:
1605:
1606:
1607:
1608:
1609:
1610:
1611:
1612:
1613:
1614:
1615:
1616:
1617:
1618:
1619:
1620:
1621: .
1622:
onbekend:

8°

12°

256

36

64
120
1272
740
340

539
452
535
170
686
1018
1380
36
4852

256
696
416
1026

167

336

430

536
2186
1312

9220

933
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Het is nuttig de classificatie van het piëtistisch gehalte toe te passen op het aantal
werken, drukken en bladzijden. Er ontstaat dan dit beeld:
Werken drukken
A:
B:
C:
D:

4°

8°

12°
167

29
3
8
16

35
3
10
28

2441
40
663
1708

4612
1824
696
2088

336
430

56

76

4852

9220

933

Door de bank genomen hebben de categoriën A en B te zamen een kleine voorsprong
op het totaal van C en D.
2.3. Plaatsen van uitgave
Het onderzoek naar de plaatsen van uitgave leert dat Amsterdam de eerste rang bekleedt. Hierna volgt Middelburg. Hier zagen het licht: van Regius: Corte verclaringe,
1602; Dry Uytnemende ende schoone Tractaetkens, 1616; van W. Teellinck: Philopatris,
1608; Timotheus , 1611; Ontdeckinge des vermomden Balaams, 1611; Evbvlvs, 1616;
Huys-boecxken, 1618; Den christeliicken leytsman, 1618; Den spieghel der zedicheyt,
1620; Het Geestelijck Cieraet, 1620; Den Volstandigen Christen, 1620; Liefden-dwanck,
1620; Weech-schale Des Heylichdoms, 1621; Zions basvyne, 1621; Noord-sterre, 1621;
Het tweede Deel van het Huys-boecxken, 1621; EcceHomo, 1622; Balsem Gileads, 1622;
Den Ouden/ ende goeden wech, 1622; Trevr-schrift, 1622; van Udemans: Practycke,
1612; Corte [,..] verclaringe over het Hooge-liedt, 1616; van E. Teellinck: Philometor,
1616,1616; Christelicke Clachte, 1618.
In Rotterdam kwamen uit: van W. Teellinck, De rust-tydt, 1622; van Datheen, Peerle
der Christelycker vertroostinghe, 1613; van J. van den Houte, Salomo, 1620.
Leiden was de plaats van W. Teellincks Bueren-Cout, 1620, 1621 en van Udemans'
Christelycke bedenckingen, 1609, terwijl in Dordrecht uitkwamen: W. Teellinck, De
clachte Pavli, 1620 en Udemans, Practycke, 1621. Te Leeuwarden zag in 1620 Threni
Nassoviani van Westermannus het licht.
Het valt op dat na Amsterdam Middelburg erg goed vertegenwoordigd is en dat buiten Holland en Zeeland alleen te Leeuwarden een druk verscheen.
2.4. Inhoudsomschrijving
J. Regius, Corte verclaringe [...] op het Ghebedt des Heeren
Dit geschrift bevat een verklaring van alsmede meditaties en preken over het Onze
Vader. Aan het eind bevindt zich het geestelijke testament van de auteur, opgesteld
in 1601.
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J. Regius, Dry Uytnemende ende schoone Tractaetkens
Het eerste traktaat handelt over de Godheid van Jezus Christus. Het tweede geschrift
bespreekt naar aanleiding van Romeinen 2:15 de consciëntie. Aan de hand van Romeinen 5:1 wordt in het derde werkje de vrede Gods aan de orde gesteld.
W. Teellinck, Een Getrou bericht
Dit werk bestaat uit twee traktaatjes. Beide hebben het doel de mens te leren zijn
aardse druk en verlossing in goddelijk licht te zien en op geestelijke wijze te beleven.
Het eerste werkje doet dit met het oog op de verdrukte zelf, het tweede met het oog
op degene die de verdrukte pastoraal bezoekt.
W. Teellinck, Philopatris
Met deze samenspraak grijpt Teellinck de gespannen toestand onder het volk aan, die
was ontstaan door de geheime vredesonderhandelingen met Spanje medio 1608. Hij
zet de christelijke roeping van de staat met inbegrip van de juiste verhouding tussen
Kerk en Staat uiteen en wijst de heren regeerders op de gebreken die op genoemd
gebied zijn te signaleren, wat hij vergezeld doet gaan van de ernstige aansporing hierin
verbetering te brengen.
W. Teellinck, Timotheus
Dit geschrift handelt op de wijze van een dialoog over de door het in 1609 ingetreden
Twaalfjarig Bestand acuut geworden volkszonde van het bezichtigen van de
rooms-katholieke kerken, kloosters, beelden en processies in de Zuidelijke Nederlanden. Met behulp van de Heilige Schrift wordt het zondige van dit begapen alsmede
van de beeldendienst op zichzelf aangetoond.
W. Teellinck, Ontdeckinge des vermomden Balaams
Hiermee verdedigt de auteur zijn vorige geschrift tegen een strijdschrift van de jezuïet J. David 1 . Gaat het in hoofdzaak over de beeldendienst, toch vinden ook andere
verschilpunten tussen Rome en Reformatie hun behandeling.
W. Teellinck, Evbvlvs
Met dit geschrift wil Teellinck de uitweg uit de remonstrantse twisten wijzen. Hij ziet
de twisten als een uiting van Gods toorn over het verlaten van de eerste liefde en van
de vorige ijver. Voor hem wegen de heersende zonden zwaarder dan de onenigheid
zelf. Hij dringt in de eerste plaats sterk aan op een reformatie van de zeden. Vervolgens geeft hij heel uitgebreid de middelen aan waardoor het geschil uit de weg kan
worden geruimd, of althans zo kan worden geleid dat er geen onenigheid uit ontstaat.
Hierbij cirkelt het werk om twee centrale thema's: de wijze waarop de kerkelijke tucht
moet worden toegepast en de verhouding tussen Kerk en Staat.
W. Teellinck, Huys-boecxken
Hierin bevinden zich een verklaring en een toepassing van de vragen en de antwoorden 1-42 van Kort begrijp der Christelicker Religie, bedoeld voor de gezinscatechisatie.
W. Teellinck, Den christeliicken leytsman
In het kader der behandeling van de religieuze vasten-biddag wordt de praktijk der
1. Z.v.h.: Geerts-van Rocy/Andricssen.
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bekering beschreven. De auteur onderscheidt drie fasen: vóór, tijdens en na de vasten-biddag.
W. Teellinck, Den spieghel der zedicheyt
Dit geschrift handelt over de gepaste kleding en bevat vier preken over Mattheüs 3:4.
Er wordt ingegaan tegen alle heersende ongepastheid op dit gebied, zoals onzedelijkheid, pronk- en praalzucht, overdaad en modezucht. Eenvoud en matigheid
worden aanbevolen.
W. Teellinck, Het Geestelijck Cieraet
Het onderwerp van dit werk, dat uit vier preken over Lukas 22:19 bestaat, is de viering
van het Heilig Avondmaal. Nadat eerst de plicht van de Avondmaalsviering is uiteengezet, wordt vervolgens het juiste gedrag in de voorbereiding, tijdens de viering en na
de viering het voorwerp van uitvoerige bespreking.
W. Teellinck, Den Volstandigen Christen
De drie delen die dit geschrift kent, handelen over de volharding der heiligen. Deze
wordt verdedigd tegenover het remonstrantse inzicht van de afval, maar evenzeer tegenover de beschuldiging van dezelfde zijde dat zij zorgeloze mensen kweekt. Een van
de voornaamste doelstellingen van dit werk is te laten zien dat de praktijk der godzaligheid door het leerstuk van de volharding der heiligen niet wordt tenietgedaan, maar
integendeel wordt bevorderd.
W. Teellinck, De clachte Pavli
Dit werkje geeft twee preken over Romeinen 7:24. Terwijl Paulus klaagt over zijn
natuurlijke verdorvenheid en ervan verlost wil worden, klaagt Teellinck dat deze
klacht en dit verlangen zo weinig worden gevonden. De verlossing ligt uitsluitend in
het geloof in Christus. Onontbeerlijk voor het laatste is de prediking en de werking
van de wet als tuchtmeester tot Christus. Bemoedigd worden allen die de kracht van
het lichaam dezes doods voelen, erover treuren, ertegen strijden en met verloochening
van zichzelf tot Christus uitgaan, terwijl allen die dit niet doen, worden vermaand en
gewaarschuwd.
W. Teellinck, Bueren-Cout
Met de tien samenspraken waaruit dit geschrift is opgebouwd, beoogt de auteur de
bevordering van het profeetschap van alle gelovigen. De heersende misstanden moeten door de gelovigen niet slechts bij zichzelf, maar ook bij anderen worden bestreden. Dit gebeurt in dit werk in het bijzonder met de verbreking van de Doopbelofte,
de dronkenschap, het slaan van de vrouw, de geestelijke zorgeloosheid en de Avondmaalsmijding. Hiertegenover wordt in positieve zin aangedrongen op vasten-biddagen, kerkgang, Bijbellezen, zondagsheiliging en gezinscatechese.
W. Teellinck, Liefden-dwanck
Liefden-dwanck is de titel van een preek die Teellinck heeft gehouden na de bediening
van het Avondmaal. Deze preek gaat geheel over de door de liefde van Christus gewekte wederliefde. Deze is innerlijk in de ziel aanwezig, maar wordt ook zichtbaar in
het onderhouden van Christus' instellingen, zoals het Woord, de sacramenten en de
rustdag, alsmede in de eenvoud van de kleding en de matigheid bij de maaltijden.
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W. Teellinck, Weech-schale Des Heylichdoms
Dit werk bestaat uit twee geschriften. Het eerste behandelt het probleem van de
Godsregering. Vanuit de Heilige Schrift worden diegenen onderwezen die meemaken
dat Gods volk in tegenspoed en zelfs onder zijn vijanden komt, waardoor zij in verwarring worden gebracht. Terwijl de goddelozen en de rechtvaardigen enerlei wedervaart, doet God het de godzaligen ten goede en Zijn haters ten kwade komen. Met
Zijn voor de mens onbegrijpelijke handelwijze heeft God voor dat de mens Hem
vreest, in godzaligheid leeft en zich geheel aan Hem toevertrouwt.
Het tweede geschrift is een preek over Genesis 2:4-6 en gaat over de voorzienigheid
Gods. Een christen moet zich hierop onvoorwaardelijk verlaten, ook al zijn alle middelen tot hulp afgesneden.
W. Teellinck, Zions basvyne
De politieke en militaire implicaties van de beëindiging van het Twaalfjarig Bestand
waren in 1621 voor de auteur aanleiding om door middel van dit werk bij vernieuwing
en met onverminderde kracht te hameren op het aanbeeld van de reformatie der in
zwang zijnde volkszonden. Hiertoe worden de christelijke overheden, de kerkelijke
ambtsdragers en alle christenen in het algemeen opgeroepen. De Nederlanden hebben als vijand niet zozeer Spanje als wel God te vrezen.
W. Teellinck, Hemelsche Openinge
Hemelsche Openinge is een gesprek op papier over de waardigheid, de nuttigheid en
de noodzakelijkheid van de Heilige Doop en het Heilig Avondmaal. Er wordt tegenwicht gegeven tegen de bestaande onderwaardering en verzaking van de sacramenten,
voortkomende van de kant der geestdrijvers, der libertijnse vrijgeesten en ook der
doopsgezinden.
W. Teellinck, Noord-sterre
Teellinck heeft met deze pennevrucht voor verbetering te brengen in de toestand dat
er vele christenen zijn die zich wel voor christenen uitgeven, maar in werkelijkheid eer
de wereld dan God dienen. Hij beschrijft het rijk van de duisternis en het rijk van de
genade, de strijd tussen beide, de middelen van de praktijk der ware godzaligheid en
de wijze waarop deze middelen moeten worden gebruikt. Tenslotte geeft hij allerlei
beweegredenen voor de praktijk der godzaligheid.
W. Teellinck, Het tweede Deel van het Huys-boecxken
Dit werk bevat een verklaring en een toepassing van de vragen en de antwoorden
43-74 van Kort begrijp der Christelicker Religie, speciaal bedoeld voor de gezinscatechese.
W. Teellinck, De mst-tydt
Hier bespreekt de auteur de rechte onderhouding van de dag des Heeren. Groot belang hecht hij aan de voorbereiding hierop. Op de dag zelf vereist God rust en heiliging. Bij de laatste staat de kerkgang, onderverdeeld in vóór, tijdens en na de dienst,
voorop. Ook komt de religieuze vormgeving van het dagelijks leven hierbij uitgebreid
aan de orde. Er wordt aandacht geschonken aan het begin, het verloop en het einde
van de dag.
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W. Teellinck, Ecce Homo
In Ecce Homo staat het lijden van Christus en de kennis van Hem als de Gekruisigde
centraal. In Hem zijn als in een spiegel de verborgen zaken van God, van de wereld,
van de mensenkinderen en de rechte religie te aanschouwen. De behandeling der
aanschouwing van de gekruisigde Christus wordt bepaald door de driedeling van de
Heidelbergse Catechismus.
Een bijkomend thema vormt de zending onder de heidenen. Deze is een goddelijke
roeping voor de Verenigde Oostindische Compagnie.
W. Teellinck, Proefsteen
In dit geschrift komt het zelfonderzoek aan de orde. Verreweg de meeste christenen
zijn slechts christen in naam. Zelfonderzoek is voor hen onmisbaar, opdat zij alsnog
tot de ware christelijkheid mogen komen.
Het uitgangspunt van het boek is 1 Korinthe 13:5, maar de zaken waar de auteur het
zelfonderzoek over laat lopen, zijn de drie stukken van de Heidelbergse Catechismus.
Nadat is aangewezen wat deze stukken inhouden, valt alle nadruk op de uitwerking
ervan op de mens. Hier worden allerlei kenmerken genoemd aan de hand waarvan het
zelfonderzoek zich kan voltrekken. Voorts worden steeds de middelen aangewezen
om tot een positief resultaat te geraken.
W. Teellinck, Balsem Gileads
In dit werk stelt de schrijver dat de Nederlanden ziek zijn wegens de heersende zonden. De Heere heeft middelen en dokters ter genezing geschonken, maar men bekeert
zich niet. Uitvoerig worden zowel de zonden als de middelen tot bekering besproken.
In wezen is dit geschrift een bewogen oproep tot bekering.
W. Teellinck, Kole Van den Altaer
Hier heeft Teellinck het over de geestelijke lauwheid naar aanleiding van Openbaring
2:15-16. Hij constateert dat het Nederlandse volk ook na de Dordtse Synode in meerderheid lauw is. Het ergste hierbij is dat vele naamchristenen zich wijsmaken dat zij
de Heere behagen.
De vele ondervonden weldaden maken de lauwheid des te gruwelijker. Bij het uitblijven van de bekering zullen de Nederlanden een vreselijke straf ondergaan. Het geschrift loopt uit op een oproep tot bekering.
W. Teellinck, Lvst-hof
Dit uit vier traktaatjes bestaande geschrift handelt in zijn geheel over het bidden. In
de eerste twee werkjes worden voorbeelden van gebeden gegeven. In het eerste traktaatje betreft het gebeden die betrekking hebben op het begin, de voortgang en het
einde van een dag, op de rustdag en de vasten-biddag, alsmede op de sterfdag en het
huisgezin. Het tweede werkje wordt gevuld met gebeden tegen allerlei zonden en met
gebeden die slaan op huwelijkssluiting en bevalling. Het derde geschriftje bevat zeer
korte gebeden waarvan de inhoud wordt gevormd door verzen van Psalm 119. In het
vierde werkje laat de auteur door middel van een samenspraak zien op welke wijze
men moet bidden en hoe men de gebeden zelf kan formuleren.
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W. Teellinck, Davids Wapen-tuygh
Met het oog op de hervatting van de oorlog verklaart Teellinck in deze samenspraak
dat men niet op de middelen, maar op de Heere alleen moet vertrouwen. Dit laatste
zal blijken in de heiligheid van het leven. De onder het volk in het algemeen en in het
leger in het bijzonder heersende zonden worden aan de kaak gesteld. Dringend is een
reformatie van het leven gewenst. Als deze uitblijft, zal ook de Nederlandse Kerk,
evenals verscheidene buitenlandse Kerken, streng worden gestraft.
W. Teellinck, Den Ouden/ ende goeden wech
Aan dit boekje liggen preken ten grondslag die Teellinck met de jaarwisseling heeft
gehouden over 2 Korinthe 5:17. In het geloof, dat met Christus verenigt, geldt voor de
ware christen dat het oude is voorbijgegaan en dat alles nieuw is geworden. Steeds
wordt op zelfonderzoek aangedrongen.
W. Teellinck, Trevr-schrift
Met Nehemia 1:1-4 als uitgangspunt handelt dit werk over de ellende waarin veel
buitenlandse Gereformeerde Kerken zijn terechtgekomen. De Nederlandse christenen hebben met die medegelovigen mee te leven, hen te beklagen en hen te hulp te
komen. De thema's van de geestelijke koudheid, van de heersende zonden en van de
reformatie van het leven lopen er dwars doorheen.
G. Udemans, Christelycke bedenckingen
Met dit geschrift beoogt Udemans de stimulering van de voor een christen zo onmisbare meditatie. Het bevat overdenkingen voor alle dagen van de week. Deze handelen
achtereenvolgens over: eigen ellende, Gods weldaden, de verschuldigde dankbaarheid, de loop van de natuur, de loop van de wereld, de strijdende kerk en de triomferende kerk.
G. Udemans, Practycke
Het centrale thema van dit werk is de praktijk der godzaligheid. Deze wordt ontvouwd
aan de hand van een behandeling van de drie hoofddeugden: geloof, hoop en liefde.
Hierbij vlecht de schrijver in een verklaring van achtereenvolgens de Geloofsbelijdenis, het Gebed des Heeren en de Tien Geboden. De uitweiding over de Tien Geboden
beslaat drie kwart van het boek. Alle zonden en alle deugden worden gedetailleerd
voor alle standen van de maatschappij belicht.
G. Udemans, Corte [...] verclaringe over het Hooge-liedt
Hierin geeft Udemans zijn uitleg en toepassing van het Hooglied, dat hij opvat als de
verzinnebeelding van het geestelijke huwelijk van Christus en Zijn gemeente.
G. Udemans, Geestelick Compas
Met dit werk wil de schrijver de zeelieden een christelijke leidraad geven, waaraan zij
zich in alle situaties kunnen houden. Eerst bespreekt Udemans de zeeman in het algemeen, vervolgens diens gedrag bij de aanvang van de reis, tijdens de reis zelf en na
afloop van de reis. Hierna wordt de geschiedenis van de schipbreuk van Paulus uit
Handelingen 27 behandeld en wordt een aantal gebeden gegeven voor allerlei omstandigheden die zich in het leven van een zeeman kunnen voordoen.
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A. Westermannus, Christelycke zee-vaert
Met Christelycke zee-vaert wil de auteur aan de zeelieden een christelijke handleiding
voor hun gedrag geven. Allerlei gevallen in het leven van een zeeman worden op christelijke wijze belicht. Tevens reikt de schrijver met het oog op specifieke omstandigheden van de zeevaart gebeden en liederen aan.
A. Westermannus, Threni Nassoviani
Dit geschrift is een rouwpredikatie naar aanleiding van het overlijden op 31-5-1620
van graaf Wilem Lodewijk van Nassau. De tekst ervan is Klaagliederen 5:14-17.
A. Westermannus, Spieghel Der[...] Ghenesinghe der Krancken
Dit boek kan worden beschouwd als een handleiding voor het pastoraat aan zieken,
stervenden en rouwenden. Het werk is een samenspraak tussen een zieke, diens
vrouw, een predikant en een ouderling. Door het gehele geschrift heen komen situatiegerichte gebeden voor.
A. Corneliszoon, Christelijcke betrachtingen
Dit boekje bevat een aantal meditaties over het Gebed des Heeren en over 1 Johannes
3:1-3. De eerstgenoemde overdenkingen zijn geordend naar de dagen van de week.
P. Datheen, Peerle der Christelycker vertroostinghe
Dit geschrift vond reeds onder II.5.4. een uitgebreide bespreking.
A. Rotarius, Vertroostinghe Voor de Bedruckte Herten
Met dit boek verschaft de auteur diegenen troost die gevoelig zijn getroffen door het
verlies van vrienden en die daaronder gebukt gaan. In de vorm van een samenspraak
wijst hij hen op de uitnemendheid van het hemelleven boven het aardse bestaan. Aan
het eind komt er een hele serie gebeden die betrekking hebben op de dood.
E. Teellinck, Philometor
In de remonstrantse twisten was een van de meest omstreden vraagstukken dat van het
gezag van de burgerlijke overheid in kerkelijke zaken. Teellinck komt met de samenspraak Philometor op voor het eigen recht van de Kerk in haar aangelegenheden en
stelt zich hiermede onomwonden aan de zijde van de contraremonstranten.
E. Teellinck, Cleophas
Met de heersende controversen als uitgangspunt maant dit pamflet in dialoogvorm tot
boete en bekering en roept het op om door terug te keren tot de oude en beproefde
leer de geschillen bij te leggen. Zo zal men gezamenlijk het hoofd kunnen bieden aan
de gemeenschappelijke vijanden: de volkszonden en het Rooms-katholicisme.
E. Teellinck, Querela ecclesiae
In dit geschrift laat de auteur de Kerk klagen over de ellendige toestand en zich richten tot de burgerlijke overheden en tot de predikanten met het dringende verzoek
passende maatregelen te nemen.
E. Teellinck, Anderde Clachte
Met dit werkje valt de auteur een werk van de Alkmaarse predikant Venator en enige
andere remonstrantse publikaties aan.
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E. Teellinck, Derde Klachte
Hierin beantwoordt Teellinck een scherp spotdicht van Telle en een geschrift van
Wtenbogaert.
E. Teellinck, Christelicke Clachte
Deze dialoog gaat over het verval van het ware christelijke leven. Het zijn niet alleen
de remonstranten die hiervoor aansprakelijk mogen worden gesteld; alom is het immers te signaleren. Er zijn zes hoofdoorzaken van deze geestelijke onvruchtbaarheid.
Voorts worden zes geneesmiddelen behandeld en aangeprezen.
E. Teellinck, Klauwe Vande Beeste
Dit is een antipapistisch geschrift. In het totaal worden dertien kenmerken van de
antichrist uit de Heilige Schrift opgesomd. Deze passen alle precies op de Roomse
Kerk.
E. Teellinck, Mizpa
Hierin komt in dialoogvorm het rechte gebruik van een algemene vasten-biddag ter
sprake. Er wordt betoogd dat vasten en bidden van generlei nut zijn indien zij niet
vergezeld gaan van bekering en wering van de ongerechtigheden.
E. Teellinck, Boheemsch gelvyt
Teellinck schreef deze samenspraak naar aanleiding van de oorlog in de Palts en Bohemen. In zijn ogen is de oorlog van de koning van Bohemen tegen Oostenrijk een
strijd van God Zelf tegen de antichrist. Omdat Teellinck voor de naaste toekomst de
val van Rome en andere grote eschatologische gebeurtenissen verwacht, volgt hij de
krijgsgebeurtenissen met intense aandacht.
E. Teellinck, Een hardt bode
In het verlengde van het vorige geschrift gaat Teellinck in deze dialoog in op de geruchten aangaande een nederlaag van de koning van Bohemen en hoopt hij nog op een
wending ten goede.
E. Teellinck, De crevpele bode
Toen de volle omvang van de rampzalige nederlaag van de protestanten in Bohemen
tot de Nederlanden was doorgedrongen, schreef de auteur deze samenspraak. De
ramp wordt door hem geweten aan het feit dat men in Bohemen wel op de christelijke
leer, maar niet op het christelijk leven acht heeft gegeven.
E. Teellinck, Bileam
Bileam is antipapistisch van strekking. Dit werk bestrijdt in dialoogvorm op heftige
wijze de roomse beeldendienst.
E. Teellinck, Svlamith
De schrijver stelt in dit traktaat ernstige pogingen in het werk om de remonstranten
terug te brengen in de Kerk. Hij toont van zowel het leerstuk van de predestinatie als
dat van de volharding der heiligen het schriftuurlijke aan en beklemtoont dat alle
middelen om de godzaligheid te bevorderen in de contraremonstrantse leer besloten
liggen en dat ze, naar gebleken is, velen tot de beoogde vroomheid hebben gebracht.
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E. Teellinck, Vyer ende Wolck-Calomne
Hiermede geeft Teellinck een leidraad tot een christelijk leven. Methodisch wordt
uiteengezet op welke wijze God wil dat een christen het dagelijks leven tot Zijn eer zal
inrichten. Uitvoerig wordt beschreven wat de plichten van een christen zijn vanaf het
begin tot aan het einde van de dag.
E. Teellinck, Vierde Klachte
De klacht is nu dat velen die de zuivere gereformeerde leer belijden, een onwaardig
leven leiden. Tevens is dit werk een pleidooi voor de eenheid van leer en leven.
J. van den Houte, Salomo
Met deze samenspraak poogt Van den Houten hen die zich in hun eenvoudigheid aan
de kant van de remonstranten ophouden, te bewegen terug te keren naar de Kerk. Zij
moeten niet zozeer de reformatie van de leer als wel van de tucht wensen. Naar de
mening van de schrijver mag er worden bewilligd in het verzoek om de leer van de
predestinatie zo matig en omzichtig mogelijk te verhandelen.
J. de Swaef, De Geestelycke Queeckerije
Dit werk is een pedagogisch handboek voor christelijke ouders. Deze behoren hun
kinderen voor het tijdelijk alsmede voor het geestelijk leven op te voeden, hen tot een
godzalig huwelijk te brengen en zich op de juiste wijze ten opzichte van de Heere te
gedragen opdat hun opvoeding moge worden gezegend. De Swaef schrijft de godzaligheid primaire betekenis in de opvoeding toe.
3. Vertaalde Franse piëtistische werken
In omvang bezetten de origineel Franse werken de tweede plaats. Hier keren diverse
geschriften weer die in het tweede en het vijfde hoofdstuk van deze studie reeds zijn
besproken.
3.1. Basisgevens
Op dezelfde wijze als in de vorige paragrafen komen nu de Nederlandse vertalingen
van Franse piëtistische geschriften ter sprake. Tevens wordt iets over de - herkomst
van de - vertalers opgemerkt.
J. Taffin:
Van de Merck-teeckenen Der kinderen Gods, 1598, 1617 (A)
Grondich bericht vande Boetveerdicheyt des Levens, 1600, 1601, 1609, 1611, 1613,
1613,1614, 1619, 1620 (A)
J. de T Espine:
Een schoon Tractaet Om dadelijck Wech te nemen De Vreese des Doots, 1598 (A)
Wtnemende verclaringhe Van de ruste [...] des geestes, 1599, 1610, 1620 (A)
T. Beza:
Predicatien, Op de Historie der Passien, 1599 (B)
Predicatien, Over de Historie der [...] Verrijsenisse, 1599 (B)
Predicatien over de drie eerste Capittelen des hoogen Liedts, 1600 (B)
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S. Goulart:
XVIIL Tafereelen Van de Doot, 1602 (D)
R. Bouchard:
Den Vrede der Siele^ 1602 (D)
P. du Moulin:
Corte [...] onderwijsinghe om de siecken te vertroosten, 1607 (C)
Heraclitvs, 1609, 1615 (D)
Tlteophilvs, 1611,1615 (A)
De Heylighe Gheestelijcke Opweckinghe, 1615 (A)
Verscheyden Christelicke Tractaten, 1616 (A)
Verscheyden aendachtige en Godsalighe Tractaten, 1622 (A)
L. Daneau:
Tractaet van den eerlicken staet der Christenen in hare cleedinghe, 1617 (A)
3.2. Verwerking

Het totaal van de overgezette Franse piëtistische werken uit deze periode komt uit op
zestien titels. Hiervan waren er dertien nog nooit eerder in het Nederlands verschenen. Het volgende overzicht laat zien in welke jaren deze voor het eerst te voorschijn
kwamen:
1598:
1599:
1600:
1601:
1602:

1
2
1
0
2

1603:
1604:
1605:
1606:
1607:

6

0
0
0
0
1

1608:
1609:
1610:
1611:
1612:

1

0
1
0
1
0

1613: 0
1614: 0
1615: 1
1616: 1
1617: 1

2

3

1618:
1619:
1620:
1621:
1622:

0
0
0
0
1
1

De conclusie hieruit is dat er bij de vertalers rond de eeuwwisseling nog een redelijke
belangstelling voor dit genre bestond, maar dat deze vanaf 1603 zeer gering was.
Dat deze gevolgtrekking maar betrekkelijke waarde heeft, wordt zichtbaar in de hierna komende jaartabellen van de edities en van de pagina's.
1598:
1599:
1600:
1601:
1602:

2
3
2 .
1
2
10

1603:
1604:
1605:
1606:
1607:

0
0
0
0
1
1

1608:
1609:
1610:
1611:
1612:

0
2
1
2
0

1613: 2
1614: 1
1615: 3
1616: 1
1617: 2

1618: 0
1619: 1
1620: 2
1621: 0
1622: 1

5

9

4
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40

1598:
1599:
1600:
1601:
1602:
1603:
1604:
1605:
1606:
1607:
1608:
1609:
1610:
1611:
1612:
1613:
1614:
1615:
1616:
1617:
1618:
1619:
1620:
1621:
1622:

8°

12°

336
1724
866
840
406

112
832
728
864
1529
976

340

336
464
364

888
1704
192
12145

1356

De tabel van het piëtistisch gehalte laat het volgende beeld zien:
werken drukken
A:
B:
C:
D:

9
3
1
3
16

8°

12°
1260

4

10055
1492
112
486

29

12145

1356

21
3
1

4°

96

De vertaalde Franse geschriften waren in zeer hoge mate piëtistisch van aard.
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3.3. Plaatsen van uitgave
Het overgrote merendeel van deze drukken is te Amsterdam verschenen.
Te Middelburg kwamen uit: van Du Moulin: Corte [...] onderwijsinghe om de siecken te
vertroosten, 1607 en Heraclitvs, 1609; van Daneau, Tractaet van den eerlicken staet der
Christenen in hare cleedinghe, 1617. Den Haag was de uitgaveplaats van Taffin, Grondich bericht vande Boetveerdicheyt des Levens, 1611, 1619. In Rotterdam verschenen:
Bouchard, Den Vrede derSiele, 1602 en Taffin, Grondich bericht vande Boetveerdicheyt
des Levens, 1613. Van De 1' Espine kwamen uit: in 1598 te Franeker: Een schoon Tractaet Om dadelijck Wech te nemen De Vreese des Doots, en in 1610 te Arnhem: Willemende verclaringhe Van de ruste [...] des geestes. In Leiden zag in 1616 van Du Moulin
het licht: Verscheyden Christelicke Tractaten.
Buiten Holland en Zeeland zijn derhalve twee drukken verschenen: één te Franeker
en één te Arnhem.
3.4. Inhoudsomschrijving
J. Taffin, Van de Merck-teeckenen Der kinderen Gods
Dit werk heeft reeds onder II.3.3.1. een uitgebreide behandeling gevonden. Crucius
was de vertaler ervan.
J. Taffin, Grondich bericht vande Boetveerdicheyt des Levens
Ook dit geschrift werd reeds eerder, onder II.3.3A, in deze studie onder de loupe
genomen.
J. de T Espine, Een schoon Tractaet Om dadelijck Wech te nemen De Vreese des Doots1
Met dit geschrift wil De 1' Espine een onmatige vrees voor de dood wegnemen. In
Christus is de dood immers overwonnen. Men behoeft echter niet slechts de dood niet
te vrezen, maar men mag er ook naar verlangen. Via de dood wordt een gelovige
bevorderd van lijden tot heerlijkheid.
Het werk is door M. Zuerius in het Nederlands vertaald.
J. de 1' Espine, Wtnemende verclaringhe Van de ruste [...] des geestes
Onder II.3.4.1. is uitgebreid aandacht aan de inhoud van dit traktaat geschonken.
Deze vertaling is te danken aan Van der Haghen.
In 1610 werd Wtnemende verclaringhe uitgebreid met de vertaling van een ander geschrift van De 1'Espine, dat over de rechtvaardigheid handelt 2 .
T. Beza, Predicatien, Op de Historie derPassien
Een korte omschrijving van de inhoud van dit werk vindt men onder V.6.2.3.
T. Beza, Predicatien, Over de Historie der [...] Verrijsenisse
Ook aan de inhoud van deze prekenbundel zijn onder V.6.2. enige woorden gewijd4.

1.
2.
3.
4.

Z.v. het origineel: Hogu, 81-83,153-154.
Z.v. het origineel: Hogu, 85-88,156.
D.st., 444.
D.st., 445.
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T. Beza, Predicatien over de drie eerste Capittelen des hoogen Liedts
Evenals de twee voorafgaande geschriften vindt men dit boekwerk getypeerd bij de
behandeling van Meusevoets geschriften1. Deze zette de drie prekenbundels van Beza
over in het Nederlands.
S. Goulart, XVIII. Tafereelen Van de Doofi
Dit werk bestaat uit achttien meditaties over de noodzakelijkheid en de wijze van de
voorbereiding op de dood. Het aardse en het hemelse, het tijdelijke en het eeuwige
worden met schrille contrasten getekend. Aan het eind zijn gebeden en meditaties
betreffende hetzelfde onderwerp uit werken van andere auteurs opgenomen door de
vertaler W. Syvaertszoon 3 .
R. Bouchard, Den Vrede der Siele
Met zijn geschrift wil de schrijver de zekerheid van de zaligheid dienen. Via het geloof
en de werkingen van de Geest in de ziel en in het leven moet de gelovige komen tot de
zekerheid. A. Migoen 4 vertaalde dit werkje.
P. du Moulin, Corte [...] onderwijsinghe om de siecken te vertroosten5
Deze ziekentroost is bedoeld voor het pastoraat. Nadat eerst de nuttigheden van het
ziekbed onder woorden zijn gebracht, worden, naar gelang de uiterlijke en innerlijke
omstandigheden, concrete voorschriften voor het eerlijk behandelen en het vertroosten van de zieke gegeven alsmede verscheidene voorbeelden van gebeden. Deze vertaling is te danken aan J. Panneel.
P. du Moulin, Heraclitv&
Heraclitvsbzval een overdenking van de ijdelheid en de ellende van 's mensen leven.
Zoveel mogelijk aspecten ervan belichtend, laat Du Moulin de ijdelheid zien in de
natuur van de mens, in zijn werken en in zijn gedachten en begeerten. Wie dit alles
echt mag zien, zal op deze wijze worden afgebracht van de wereld en een verlangen
ontvangen naar het toekomende leven. Het werk sluit met twee flinke fragmenten uit
het oeuvre van Augustinus. Van de editie van 1615 is J. de la Haye de translateur.
P. du Moulin, Theophilvs1
Dit werk heeft tot onderwerp de liefde tot God. De auteur bespreekt vijf trappen van
deze liefde: liefde wegens het goede dat God geeft, liefde wegens God Zelf, liefde
waarbij men niets liefheeft dan om Gods wil, liefde waarbij men zichzelf haat om Gods
wil en hemelse liefde. Omdat slechts weinigen echte liefde tot God hebben, behandelt
Du Moulin vijf kenmerken ervan: uitblussing van de onkuise liefde, vrede van de ziel,
liefde tot de naaste, gedurige gemeenschap met God en ijver voor Gods eer. In de
derde plaats stelt hij als vijf hulpmiddelen om de liefde te ontsteken aan de orde:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

D.st., 445-446.
Z.v. het origineel: Jones, 607-608,
Z.o.h.: Smid[I], 366-367; [IV], 170.
Z.v.h.: Briels[IV], 366-371.
Z.v. het origineel: Rimbault, 147-149, 244 nr.36.
Z.v. het origineel: Rimbault, 48-52, 244 nr.38.
Z.v. het origineel: Rimbault, 52-54, 245 nr.79.
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voorbeeld van de ondeugden, keuze van goede vrienden, haat van de wereld, gebed,
gehoor en lezen van Gods Woord.
Ook dit geschrift is door J. de la Haye vertaald.
P. du Moulin, De Heylighe Gheestelijcke Opweckinghe1
Vanuit de constatering dat de kerk een wereldse leefwijze kent, roept de auteur in alle
bewogenheid en ernst op het aardse te verzaken en het hemelse te betrachten. De
Heere heeft niet slechts met Zijn oordelen, maar ook met Zijn geduld voor dat men
tot bekering komt. Deze laatste mag geen uitstel lijden. God wil naast het innerlijk ook
het uiterlijk van de mens, in de zin van diens belijdenis en levenswandel. Wanneer dit
iemand zijn maatschappelijke positie gaat kosten, is God machtig en gewillig hierin te
voorzien.
Dit werk staat op naam van de vertaler J. Viverius.
P. du Moulin, Verscheyden Christelicke Tractaten
Deze bundel bevat behalve de vier reeds besproken geschriften twee nieuwe werkjes.
Allereerst Den Christelicken dach2. Dit is een verzameling van 26 gebeden, waarvan er
23 successievelijk de loop van een dag betreffen, van het ontwaken tot het inslapen
toe. Steeds zijn allerlei zaken van het natuurlijke alledaagse leven aanleiding om bij
God te verzoeken om de vergeestelijking ervan.
Het tweede geschrift is Predicatie gedaen op een dach des H. Avontmaels. De tekst van
deze Avondmaalspreek is Lukas 2:28-30. De gemeenschap met Christus brengt tot een
verlangen om te worden ontbonden. Zo heerlijk is die gemeenschap.
P. de Moulin, Verscheyden aendachtige en Godsalighe Tractaten
Ook in deze bundel komen twee nieuwe titels voor.
In de eerste plaats is dit: De beproevinghe des gheloovighenl om sich te bereyden tot het
H. Avondtmaell ende om dat selve weerdichlijc ende met goeder conscientie te ghebruycken3. Dit geschrift is gewijd aan de voorbereiding op het Avondmaal in de zin van
zelfonderzoek. Hiertoe onderzoeke men zich op berouw, geloof en heiligmaking. Bij
het eerste functioneert de wet, bij het tweede het evangelie en bij de derde alle twee.
De wet wordt in beide gevallen gebod voor gebod nagegaan. Het geschrift eindigt met
een gebed bij het aangaan en een dankgebed na de bediening.
Het tweede werk betreft Een Voor-bereydinge tot vasten ende leetwesetfl. Dit is geschreven naar aanleiding van Genesis 18:20-33. In deze vasten-biddag-preek wordt
Du Moulin niet moede steeds een opsomming van heersende en roepende zonden te
geven, waarbij hij niet één maatschappelijke klasse overslaat. Van hieruit dringt hij
aan op verootmoediging en bekering. Beide werken zijn overgezet door P.I. Austrio-Sylvius.
L. Danaeu, Tractaet van den eerlicken staet der Christenen in hare cleedinghe
Zie voor d6 inhoudsomschrijving hiervan onder V.12.25.

1.
2.
3.
4.
5.

Z.v. het origineel: Rimbault, 245 nr.73.
Z.v. het origineel: Rimbault, 245 nr.70.
Z.v. het origineel: Rimbault, 245 nr.69.
Z.v. het origineel: Rimbault, 245 nr.66.
D.st.,491.
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3.5. Vertalers
Crucius was afkomstig uit Rysel en is 35 jaar lang Waals predikant van Haarlem geweest.
Zuerius was predikant te Bergen op Zoom en tevens de geestelijke vader van Udemans 1 . Zijn geboorteplaats was Antwerpen.
Van der Haghen was een Vlaams edelman.
Meusevoet, afkomstig uit Eeklo, is predikant geweest te Zevenhuizen en Schagen.
Syvaertszoon was ouderling in Amsterdam.
Migoen was remonstrantsgezind schoolmeester en tevens boekdrukker en -uitgever in
Rotterdam. Hij was in Londen of Antwerpen geboren. In ieder geval kwam zijn vader
Guillaume uit de Scheldestad.
J. Panneel, een zoon van de uit de Zuidelijke Nederlanden afkomstige M. Panneel,
aanschouwde in Norwich het levenslicht en werd predikant achtereenvolgens in
Grijpskerke, Calais, Ellewoutsdijk, Baarland en Axel.
De wieg van De la Haye stond in de Zuidelijke Nederlanden. Hij stond als Waals
predikant te Kampen en te 's-Gravenhage. Nog vóór zijn sterven in september 1618
werd hij wegens remonstrantse onrechtzinnigheid geschorst.
De medicus, apotheker en dichter Viverius werd te Gent geboren en is in Amsterdam
werkzaam geweest.
Austrio-Sylvius was predikant te Hoogkarspel, Wijdenes en Venhuizen. Zijn geboorteplaats was Zuiderwoude in Waterland.
De Swaefs wieg stond in Middelburg, alwaar hij schoolmeester werd. Zijn vader Hans
was afkomstig van Eeklo.
Van al deze overzetters is er slechts één van wie met zekerheid bekend is dat hij niet
direct of indirect afkomstig was uit de Zuidelijke Nederlanden: Austrio-Sylvius.
Drie vertalers zijn in Zeeland werkzaam geweest: Zuerius 2 , Panneel en De Swaef.
4. Vertaalde Duitse piëtistische werken
De laatste categorie die hier ter sprake wordt gebracht, is die van de vertalingen van
oorspronkelijk Duitse piëtistica. In omvang is zij het geringst.
4.1. Basisgegevens
O. Casmannus:
Den Oprechte Christen met name ende daet, 1608 (A)
Vade mecvniy 1609 (A)
Pvlvinar, 1611 (A)
N. Chytraeus:
Het Reys-gheldt, 1610 (D)
W. Zepper:
Postille, 1614 (D)
1.
2.

Meertens[I], 65-66.
Bergen op Zoom, waar Zuerius predikant was, behoorde in deze tijd kerkelijk tot Zeeland: Naudin ten Cate,
145-148.
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4.2. Verwerking

Omdat er in de periode tot 1623 geen herdrukken van deze geschriften bekend zijn,
valt de jaartabel van de drukken samen met die van de eerste uitgaven:
1598:
1599:
1600:
1601:
1602:

0
0
0
0
0

1603:
1604:
1605:
1606:
1607:

0

0
0
0
0
0

1608:
1609:
1610:
1611:
1612:

0

1
1
1
1
0
4

Er zijn vijf uitgaven, alle in de periode 1609-1614.
De omvang ziet er als volgt uit:
40
1598:
1599:
1600:
1601:
1602:
1603:
1604:
1605:
1606:
1607:
1608:
1609:
1610:
1611:
1612:
1613:
1614:
1615:
1616:
1617:
1618:
1619:
1620:
1621:
1622:

8°

480
200
476
390

1192

.

476

2262

12o

1613: 0
1614: 1
1615: 0
1616: 0
1617: 0

1618:
1619:
1620:
1621:
1622:
1

0
0
0
0
0
0
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Rest nog de tabel van het piëtistisch gehalte. Er blijken slechts twee categorieën te
zijn vertegenwoordigd: A en D. De laatste overvleugelt in omvang de eerste in behoorlijke mate. Dit houdt in dat het piëtistisch gehalte van de Vertaalde Duitse werken
nogal aan de lage kant is.
werken drukken
A:
B:
C:
D:

4°

8°

3

3

2

2

476

1192

5

5

476

2262

12°

1070

4.3. Plaatsen van uitgave
De vertaalde Duitse piëtistica zijn alle in Amsterdam uitgekomen.
4.4. Inhoudsomschrijving
O. Casmannus, Den Oprechte Christen met name ende daet
Aan dit geschrift zijn onder V.5.2. enige regels gewijd1.
O. Casmannus, Vade Mecvm2
Ook dit werk van Casmannus is een samenstel van fragmenten gehaald uit de Bijbel,
uit de geschriften van kerkvaders en uit die van latere stichtelijke auteurs. Naar de
inhoud is het werk een handboekje voor de godzaligheid in alle aspecten. Vade Mecvm
werd overgezet door J. Panneel.
0 . Casmannus, Pvlvinar
Voor de inhoud hiervan kan men eveneens onder V.5.2. terecht 3 .
N. Chytraeus, Het Reys-gheldt
Dit boek is eveneens een compilatie uit stichtelijke werken van auteurs uit heel de
kerkgeschiedenis en betreft het ene nodige in leven en sterven in al zijn gevarieerdheid. Het Reys-gheldt vloeide uit de vertalerspen van J. Viverius.
W. Zepper, Postille
Het gaat hier om een lijvige prekenbundel, waarin voor iedere zondag van het kerkelijk jaar twee tot vier preken zijn opgenomen. De vertaler was B. Gartz.
4.5. Vertalers
Manglerius was afkomstig uit Gent en bediende het Woord te Wittewierum,
Oost-Vlieland en Wormer.
1.
2.
3.

D.st., 438-439.
Z.v. het origineel: Mahnke[II], 190 nr.21.
D.st., 440.
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J. Panneel werd in Norwich geboren en stond als predikant in Grijpskerke, Calais,
Ellewoutsdijk, Baarland en Axel. Zijn vader M. Panneel was een Zuidnederlander.
De medicus, apotheker en dichter Viverius werd te Gent geboren en was in Amsterdam werkzaam.
Van Gartz is alleen bekend dat hij dienaar van het goddelijk Woord was.
De afkomst van de vertalers is in alle gevallen die bekend zijn, te vinden in de Zuidelijke Nederlanden.
5. Vergelijking
Nu volgen de jaartabellen van achtereenvolgens de eerste drukken, de verschillende
edities en de omvang, waarin de cijfers van de origineel Nederlandse piëtistica, van de
vertaalde Franse en Duitse piëtistische geschriften naast elkaar worden weergegeven
en bij elkaar worden opgeteld.
werken:
1598:
1599:
1600:
1601:
1602:
1603:
1604:
1605:
1606:
1607:
1608:
1609:
1610:
1611:
1612:
1613:
1614:
1615:
1616:
1617:
1618:
1619:
1620:
1621:
1622:

N

F

D

Totaal

1
2
1
1

1
2
1

2

3

1
2
2

1
1

1
1

2
2
1

1

1

1
5
4
4
1
10
11
11
56

1
1
1

1
13

5

1
3
4
1
4
2
1
1
1
6
5
4
1
10
11
12
74
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drukken:
1598:
1599:
1600:
1601:
1602:
1603:
1604:
1605:
1606:
1607:
1608:
1609:
1610:
1611:
1612:
1613:
1614:
1615:
1616:
1617:
1618:
1619:
1620:
1621:
1622:
onbekend:
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N

F

D

Totaal

2
3
2
1
1

2
3
2
1
3

2

1
2
2
3
2
1

1
2
1
2

1
1
1

2
1

1
6
12
5
2
10
14
14
1
76

1

3
1
2
1
2
1

29

5

1
3
5
2
6
2
3
2
4
7
14
5
3
12
14
15
1
110
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N
1598:
1599:
1600:
1601:
1602:
1603:
1604:
1605:
1606:
1607:
1608:
36
1609:
1610:
1611:
1612:
1613:
1614:
1615:
1616:
539
1617:
452
1618:
535
1619:
170
1620:
686
1621:
1018
1622:
1380
onbekend:
36
4852

F

D

8°
T

N

F

T

476

539
452
535
170
686
1018
1380
36
476 5328

64
120

832
728
864

N

F

D

T

336
1724
866
840
662

112
36

12o

D

336
1724
866
840
256 406

476

557

480
200

1272
390
740
340 1529
976 1192
256
696
416 340
1026
888
536 1704
2186
1312

112
544
1152
728
2526
740
1869
2168
256
696
756
1026
888
2240
2186
1312

9220 12145 2262 23627

167

167

336

336

336
464
364

336
894
364

192

192

933 1356

2289

430

Bovenstaande tabellen laten de volgende conclusies toe.
Qua werken en drukken nemen de oorspronkelijk Nederlandse geschriften ruim twee
derde van het totaal voor hun rekening. Voor wat de omvang betreft, is dit minder:
nog niet de helft. Gemiddeld hebben de origineel Nederlandse piëtistica in ieder geval
het meerderheidsaandeel.
De onderlinge verhouding tussen de Franse en de Duitse geschriften is bij de werken,
bij de drukken en bij de omvang respectievelijk 3:1, 6:1 en 5:1. De inbreng van de
vertalingen van Duitse werken in het geheel is minimaal: minder dan 10%. In feite
bestrijkt deze ook slechts de periode 1608-1614.
Zoals de volgende overzichten uitwijzen, is het piëtistisch gehalte van de translaten
van Franse werken het hoogst. Daarna volgt dat van de oorspronkelijk Nederlandse
geschriften en direct hierna dat van de overzettingen van Duitse piëtistica.
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A:

werken drukken
N:
F:
D:

B:
N:
F:
D:

C:
N:
F:
D:

N:
F:
D:

8°

12°

29
9
3

35
21
3

2441

4612
10055
1070

167
1260

41

59

2441

15737

1427

werken drukken

4°

8°

12°

3
3

3
3

40

1824
1492

6

6

40

3316

werken drukken

4°

8°

12°

10

663

696
112

336

11

663

808

336

werken drukken

4°

8°

12°

1708

2088
486
476

430
96
1192

8
1

9
D:

4°

16
3
2

1

28
4
2

21
34
2184
3766
526
Wanneer de drie soorten werken naar de inhoud worden vergeleken, valt het op dat
de doorwerking van de godzaligheid in maatschappij, politiek en Kerk in de oorspronkelijk Nederlandse traktaten een veel zwaarder accent ontvangt dan in de vertalingen.
Het theocratisch verlangen om de totale, concrete werkelijkheid radicaal onder het
beslag van Gods Woord, wil en wet te zien, is in de origineel Nederlandse piëtistica
luid hoorbaar. Meer dan eens zijn deze werken reacties op concrete politieke, kerkelijke en maatschappelijke gebeurtenissen en ontwikkelingen. Voorts bevatten deze
geschriften ook gedetailleerde raadgevingen die de actieve heiligmaking betreffen en
die vaak worden gekenmerkt door de methodiek van voorbereiding, gebruik en nabetrachting. Het gaat hier om de praktizering van de geestelijke middelen en om de
heiligmaking toegepast op speciale levensgebieden.
De vertalingen daarentegen zijn veel meer op het innerlijk geestelijk leven gericht. Dit
geldt vooral voor de translaten van Duitse werken en in mindere mate voor die van
Franse geschriften.
De vertaalde Duitse piëtistica zijn op één na compilaties. Hier wordt een grote inbreng van de kerkvaders zichtbaar.
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VII. BETEKENIS VAN DE VERTALINGEN
1. Aantal
Over de periode 1598-1622 bedraagt het aantal vertalingen van Engelse piëtistica zestig. Voor die tijd is dit een imposante hoeveelheid. Het getal zestig impliceert een
jaarlijks gemiddelde van 2,4.
Uitgesplitst naar de verschillende jaren van de verschijning van de eerste druk ziet het
overzicht, dat 59 nummers bevat omdat van één nummer, 25, het jaar van de eerste
druk onbekend is, er als volgt uit:
1598:
1599:
1600:
1601:
1602:

1
4
2
3
1

1603: 1
1604: 3
1605: 2
1606: 2
1607: 2

11

10

1608:
1609:
1610:
1611:
1612:

1
2
3
3
2

1613: 1
1614: 3
1615: 3
1616: 1
1617: 1

1618: 6
1619: 3
1620: 3
1621: 3
1622: 3

11

9

18

Eén blik maakt duidelijk dat de vertalingen redelijk gelijkmatig over de jaren zijn
verspreid. Er is niet één jaar bij dat er geen overzetting in eerste editie uitkwam. Wel
valt het op dat er na 1617 - het jaar van de beslissende omwenteling - gemiddeld
aanzienlijk meer vertalingen het licht zagen dan daarvóór.
Het numerieke beeld wordt scherper wanneer de edities in aanmerking worden genomen. De zestig translaten zijn in dit 25-jarige tijdvak goed voor 114 drukken. Dit mag
zeker voor die tijd enorm heten. Het jaarlijks gemiddelde ligt op 4,6. Verdeeld naar
de jaren ontstaat dit beeld - ook hier ontbreekt 25 - :
1598:
1599:
1600:
1601:
1602:

1
4
2
5
3
15

1603:
1604:
1605:
1606:
1607:

3
11
5
3
6
28

1608:
1609:
1610:
1611:
1612:

6
3
7
4
4
24

1613:
1614:
1615:
1616:
1617:

2
6
3
3
4
18

1618:
1619:
1620:
1621:
1622:

6
5
6
7
4
28

Vanaf het begin loopt de lijn opwaarts naar het topjaar 1604. Dit laatste is wellicht de
weerspiegeling van de verwachting die men koesterde van de in 1603 koning van Engeland geworden James. Vervolgens stabiliseren de aantallen zich gedurende acht jaren
op een hoog gemiddeld niveau. In de periode 1613-1617 zakt de lijn beduidend. De
volgende vijfjaren vertonen daarentegen het hoogste gemiddelde peil.
De zestig vertalingen hebben betrekking op 22 auteurs. Van deze 22 zijn er maar drie
van wie meer dan één nummer voorkomt.
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Twee nummers staan op naam van Dod, tien nummers behoren Cowper toe, terwijl
Perkins het met 29 nummers glansrijk wint. De drukken maken de onderlinge afstand
tussen deze drie nog iets groter: respectievelijk 2 -18 - 71.
Getalsmatig gaat het dan ook in feite slechts om twee auteurs: Perkins en Cowper. De
eerstgenoemde neemt op een na de helft van de vertalingen en ruim zestig procent van
de uitgaven voor zijn rekening, de tweede eenzesde deel van beide categorieën. Het is
dan ook niet verwonderlijk dat juist deze twee namen in de opdrachten worden genoemd als het gaat om het succes van de vertalingen. In de dedicatie van 9 (1616)
constateert Lamotius met voldoening dat zijn twee eerdere vertalingen van Cowper
zo'n aftrek hebben gevonden dat de uitgever tot herdruk ervan is overgegaan. In de
opdracht van 75(1619) vermeldt dezelfde translateur dat zijn vertalingen van Cowper
er zo goed zijn ingegaan dat diverse voortreffelijke personen hem meermalen hebben
gevraagd of er nog niet iets van Cowpers werken voorhanden was. De Vry schrijft
voorafin 47(1609) dat de geschriften van Perkins zeer begeerd zijn bij de liefhebbers
van de waarheid. Blijkens de uitlatingen van Meusevoet in de dedicaties van 44 en 46
behoorden tot die liefhebbers De Vry, Bogaert, Van Hille en Ruyl.
E. Teellinck heeft het in Philometor (1616) over de geschriften van Perkins en andere
Engelse scribenten, die dagelijks (!) in het Nederlands worden vertaald 1 . Dit is geen
overdreven uitlating van een vooringenomen liefhebber. Zelfs de voorman van de remonstranten, Wtenbogaert, schrijft in zijn Noodighe Antwoordt op der Contra-Remonstranten Tegen-vertooch (1617)2:
Wy sullen u een Man noemen daer ghy niet en hebt op te segghen/ naemelijck/ Perkinsum, den yverighen
voor-stander van uwe opinien/ die ghy so hebt doen duytsch spreecken dat hy in dese Landen bycaus soo wel
bekent is als in Enghelandt selve A

Een overtuigender bewijs van de schier ongekende populariteit van de talrijke vertalingen van geschriften van Perkins dan deze passage, vloeiende uit de pen van een
verklaard tegenstander, is niet denkbaar.
Hoe groot zijn de oplagen der vertalingen geweest? Elk concreet gegeven hieromtrent
ontbreekt. Toch is het redelijkerwijs wel mogelijk een waarschijnlijkheidsantwoord te
geven. Algemeen wordt aangenomen dat de gemiddelde oplage in de zestiende en
zeventiende eeuw schommelde tussen de 1000 en 1500 exemplaren 4 . De stichtelijke
aard van de vertalingen zal de uitgevers een breed en groot lezerspubliek hebben laten
verwachten. Van het begin af zullen de oplagen derhalve eerder aan de hoge dan aan
de lage kant hebben gelegen. Toen bleek dat de vertalingen een uitgeverssucces vormden - in de periode 1598-1607 verschenen er slechts twee nummers die vóór 1623 niet
werden herdrukt, terwijl er in dit tijdsbestek van acht nummers drie drukken uitkwamen - , zullen de uitgevers ongetwijfeld de grootte van de oplagen hieraan hebben
aangepast. Dit alles maakt de hypothese aannemelijk dat de oplagen uit 1500 exemplaren hebben bestaan. Veiligheidshalve wordt hier echter 1250 exemplaren als gemiddelde aangehouden. Dit betekent dat in de jaren 1598-1622 niet minder dan
142.500 exemplaren van de vertalingen van Engelse piëtistische geschriften onder het
Nederlandse volk werden verspreid.
1. [51].
2. CPKB, 2375.
3. 184.
4. Lankhorst, 44.
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2. Omvang
Na het aantal is de omvang van de vertalingen en de drukken ervan onmisbaar voor de
bepaling van de betekenis van dit genre. Hier volgt een overzicht van de in pagina's
uitgedrukte totalen per jaar, onderverdeeld naar de verschillende formaten en uitlopend op de algehele totalen.

4°

8°

1598:
1599:
1600:
1601:
1602:
1603:
1604:
1605:
1606:
1607:
1608:
1609:
1610:
1611:
1612:
1613:
1614:
1615:
1616:
1617:
1618:
1619:
1620:
1621:
1622:
onbekend:

184
272
332
72
326
368
860
1678
1874
656
1404
1252
376
1779
96
1480
88
1162
404
448
1538
2060
320
256
424
730
1204
392
752
1988
304
2032
32
1188
80
2392
26019
Onmiskenbaar vertoont het bovenstaande in het algemeen een stijgende lijn. De omvang neemt gedurig toe. Bovendien zijn de totalen imponerend.
Uitgesplitst naar de twee topauteurs zijn de getallen als volgt:

Cowper:
Perkins:

40

8°

1436
88

2812
15097

Deze cijfers bevestigen het op hun naam staande aandeel van respectievelijk eenzesde
en driezesde deel van het totaal.
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3. Aard

De cijfermatige totalen van de vertalingen, de drukken en de pagina's zijn op zichzelf
indrukwekkend, maar zeggen nog niet alles. Zeker, zij verdienen alle de kwalificatie
"piëtistisch", maar binnen deze benaming is er ruimte vanaf "zwak piëtistisch" tot
"geheel piëtistisch". De bovenstaande totalen krijgen meer reliëf wanneer zij worden
uitgesplitst in de reeds eerder gehanteerde categorieën A, B, C en D.
Toegepast op de translaten, de drukken en de bladzijden resulteert deze classificatie
in dit beeld:
vertalingen drukken
A:
B:
C:
D:

4°

8°

28
19
6
7

60
31
11
12

392
1556
96
348

9952
9206
2931
3930

60

114

2392

26019

De onderste helft van deze classificatietabel (C + D) vertegenwoordigt ruwweg een
vijfde van de totalen; D alleen komt niet verder dan ongeveer een negende. Dit betekent dat de totalen in het algemeen van een hoog piëtistisch gehalte zijn.
4. Doel
De dedicaties en de voorredes vormen de enige bron van de kennis aangaande het
doel dat de translateurs zich met hun vertalingen voor ogen hadden. Van de zestig
nummers zijn er 35 die een dedicatie of een voorrede afkomstig van de vertaler bezitten. Hiervan vallen er drie af wegens een - met het oog op het doel - nietszeggende
inhoud: 48, 52 en 53.
Van 26 nummers 1 wordt in meer of min nadrukkelijke bewoordingen gezegd dat zij
stichting beogen. In de dedicatie van 19 noemt Meusevoet als oogmerk van het geheel
van zijn translaten van de werken van Perkins en van andere Engelsen de stichting en
de onderwijzing van de Nederlandse natie. Deze stichting was niet alleen op het innerlijk geloofsleven gericht, maar evenzeer op het uiterlijk geloofsleven, toegespitst op
de bekering en de praktijk der godzaligheid. Met alle recht kunnen de vertalingen
derhalve worden aangemerkt als stichtelijke lectuur.
Wat bewoog de vertalers stichting te beogen? Welk motief hadden zij voor dit streven? In 1 klaagt Schuttenius dat de praktijk der godzaligheid weinig in tel is en dat er
daarentegen veel naamchristendom is waarbij wel het verstand, maar niet het hart is
betrokken. De Swaef constateert - tot zijn droefheid - in 2 dat de gezinscatechese niet
naar behoren wordt nagekomen. In 5 is het Wedaeus' verzuchting dat men zich tegenwoordig voor een goed christen uitgeeft, terwijl de bekering en de godzaligheid van
het leven worden nagelaten. Lamotius uit in 15 de klacht dat vele christenen zo aards1.

2, 5, 6, 7, 8, 9,12,14, 15,16,17,18,19, 21, 22, 23, 24, 26, 42, 45, 46, 54, 56, 57, 58 en 59. Z.v. de opdrachten
en de voorredes van deze nummers de behandeling van de geschriften der desbetreffende vertalers. Dit
geldt in het algemeen van deze gehele paragraaf.
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gezind zijn. In 22 maakt Spiljardus duidelijk dat het hem smart dat in de Nederlanden
weinigen, zelfs onder de zogenaamde christenen, deernis hebben met en zich betrokken weten bij de kerk in de verdrukking. Hij spreekt zelfs over een algemene ij verloosheid. In 45 mondt de lange klacht over het heersend naamchristendom uit in de vaststelling dat het aantal ware christenen gering is. Meusevoet spreekt in 46 zijn afkeer
uit over het afgrijselijke Libertinisme.
De uitgesproken kritische beoordeling van het geestelijk leven van die tijd bracht de
overzetters ertoe hun zinnen op stichting te zetten. Daarin zagen zij een geschikt middel om verbetering in de bestaande situatie aan te brengen.
De kritische opstelling was het uitgangspunt van het Piëtisme. Het is daarom geen
wonder dat de vertaalde geschriften stichting van overwegend piëtistische aard bevatten.
Na en naast de stichting was een tweede motief gelegen in de dogmatische twisten van
die dagen. De nummers 6, 24, 37, 44, 47 en 56 hebben een antiremonstrantse strekking. In dit kader wordt de nadruk gelegd op de eenheid in leer tussen de contraremonstranten en buitenlandse Kerken. In 24 wordt gesproken over de eenheid met vele
andere Gereformeerde Kerken in het buitenland, in 37 wordt hierbij speciaal Engeland genoemd, terwijl het in 47 uitsluitend over de leereenheid tussen de Engelse en
de Nederlandse Kerk gaat.
Dit tweede motief is op verschillende wijzen verbonden met het eerste. In 6 gaan
antiremonstrantisme en stichting hand in hand. In 5, 8 en 17 stellen respectievelijk
Wedaeus, Lamotius en Nienrode dat de strijdschriften en de twisten de mensen in
hoge mate van de godzaligheid en van de weg des levens afhouden. In de derde plaats
zijn 24 en 56 door respectievelijk Lamotius en Meusevoet bedoeld als weerleggingen
van de remonstrantse aantijging dat de leer van de zekerheid der verkiezing zorgeloze
mensen kweekt.
De ontwikkeling van het Piëtisme in de Nederlanden is derhalve door de in die tijd
heersende strijd op twee manieren in gunstige zin beïnvloed. Allereerst brachten de
steriliteit van de twisten en de dodelijke werking die ervan uitging op het geloofsleven,
mensen tot een honger en een dorst naar de godzaligheid en de praktijk daarvan.
Vervolgens vonden de contraremonstranten in de ethische dimensie van het Piëtisme
een passende ontzenuwing van de remonstrantse beschuldiging dat hun leer losheid
des levens in de hand zou werken.
Een derde motief was de bestrijding van de Rooms-katholieke Kerk. In drie nummers
speelt dit een voorname rol. Met 38a heeft Boot de dogmatische polemiek met Rome
voor, terwijl Panneel en Hexham in respectievelijk 26 en 58 verklaren de bestrijding
van het rijk van de antichrist te beogen.
Tot dusver is het doel inhoudelijk en zakelijk belicht, maar het kan ook persoonlijk
worden gezien. Wie wilden de vertalers met hun geschriften bereiken? In 8, 12, 14, 15
en 19 wordt gesproken over "de stichting van onze natie", in 2 en i7over "de stichting
der gemeente", en in 77, 24 en 47 over "eenvoudigen". Nummer 6 is niet slechts voor
alle gewone christenen, maar ook voor de predikanten bedoeld. Nummer 22 is aan
predikanten gedediceerd, 49 aan de theologische studenten en 59 aan de proponenten
alsmede aan de christelijke gemeenten.
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Met het overgrote deel der translaten wilden de vertalers de grote massa van de natie
en van de gemeenten, voor zover die kon lezen, bereiken. Dit past bij de vertaalarbeid
op zichzelf, bij de aard van de overzettingen en bij het hoofdmotief van de translateurs. In een paar gevallen was de bijzondere groep van de - aanstaande - predikanten
het doelwit.
5. Invloed
Gezien het al eerder geconstateerde feit dat de vertalingen een onderdeel vormen van
de invloed van het Puritanisme in het algemeen op het Nederlandse geestesleven, is
het niet te verwachten dat er veel concrete feiten betreffende de invloed van de vertalingen afzonderlijk zijn op te sporen, zeker niet als - zoals hier gebeurt - de te onderzoeken periode wc>rdt beperkt tot die van het verschijnen van de vertalingen. Des te
minder is dit aan te nemen omdat het hier volkslectuur betreft die stichtelijk van aard
is. Dit genre vindt immers meer weerklank in harten dan in geschriften.
Het chronologisch eerste invloedsspoor van deze Nederlandse vertalingen leidt - tegen alle logica in - naar het buitenland. In Duitsland blijken Nederlandse vertalingen
van geschriften van Perkins niet alleen te zijn gelezen, maar ook te zijn verwerkt. Zij
dienden daar als uitgangspunt voor de Duitse en de Latijnse vertalingen van de desbetreffende werken 1 ,
In 1603 verscheen te Hanau van Perkins: Myrothecivm: hoc est, De Natvra Diversisqve
Mortis Generibvs: Et De Ratione Bene, feliciterque moriendi, Tractatvs. Volgens de titelpagina lag aan deze Latijnse vertaling de Nederlandse overzetting ten grondslag,
namelijk 28. De hiervoor verantwoordelijke persoon was C. Berbandus.
Berbandus was uit Nederlandse ouders in Koningsbergen geboren, studeerde van
1582-1584 op kosten van de Arnhemse gemeente theologie in Genève, trouwde op
2-10-1586 in de Nederlandse gemeente te Frankenthal met een Nederlandse vrouw,
Johanna Geerarts, en is gedurende enige tijd predikant te Arnhem geweest. Behalve
van Duitse gemeenten was hij van 1600-1605 predikant van de Nederlandse gemeente
van Hanau 2 .
Er zagen in 1603 nog twee vertalingen van Perkins te Hanau het licht, beide van de
hand van J. Heupel 3 . De ene was een Latijnse vertaling: EuZoia: hoc est De Bene
Beateqve Vivendi Ratione Tractatvs. Het jaar daarop kwam een herdruk ervan uit. Aan
deze vertaling lag 36 ten grondslag. De tweede vertaling was een Duitse: Symbolvm:
Das ist, Gründtliche Vnd aufiführliche Erkldhrung defi Apostolischen Glaubens Be~
kantnus. Hieraan lag 37-7 ten grondslag.
In 1604 verscheen eveneens van de hand van vertaler Heupel te Hanau: W. Perkins,
Christliche Vnd Gründtliche Erklarunge, der zehen Gebott, Vnd Gebets desz Herren.
Voor deze vertaling gebruikte Heupel 37-11 en 37-111. In 1607 kwam van Heupel te
Hanau uit: W. Perkins, Gründliche Erklening (D)ErLehre von den H. Sacramenten, der
H.Tauff vnnd Abefidmals vnsers lieben Herrn Jesu Christi. Hiervoor maakte Heupel
gebruik van gedeelten uit 44 en 38-1.
1.
2.
3.

Z.v. het volgende: Öenzing[II], 1054-1055,1060,1072-1073.
Biundo, 27 nr.306; Van Hasselt, (242).
Z.o.h.: Benzing[II], 1055 nr.170.
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In dat zelfde jaar kwam de verzamelbundel van al de voorafgaande Duitse vertalingen
van Heupel te Hanau uit: W. Perkins, Catechismus Oder Summa Christlicher Lehre.
Waar Heupel als Duitser de kennis van de Nederlandse taal vandaan had, is niet na te
gaan. In de opdracht van Symbolvm geeft hij aan dat hij tot het vertalen van Perkins'
werken is gekomen op instigatie van de uitgever W. Antonius1. Had deze gehoord van
het uitgeverssucces in de Nederlanden met de vertaalde werken van Perkins en wilde
hij nu zijn geluk in Duitsland beproeven?
Wellicht heeft 31 gediend als basistekst van de door C. Niëllius 2 vervaardigde Franse
vertaling: W. Perkins, Consolation de la conscience troublée. Hoewel Sax een vindplaats hiervan opgeeft3, is het werkje nergens te vinden. Deze Franse vertaling moet
omstreeks 1600 zijn verschenen en was opgedragen aan de vluchtelingengemeenten
van Frankfort en Hanau4. Daar het onwaarschijnlijk is dat Niëllius de Engelse taal
machtig was, zal hij voor zijn vertaling de Nederlandse tekst hebben gebruikt.
In 1611 kwam van de hand van W. Teellinck Ontdeckinge des vermomden Balaams uit.
In dit anti-rooms-katholieke geschrift valt Teellinck bij zijn bestrijding van het celibaat terug op Perkins. Hij noemt dezelfde drie voordelen van het ongetrouwd zijn
boven het huwelijk alsmede dezelfde twee opzichten waarin het huwelijk beter is dan
de ongetrouwde staat als Perkins. Vergelijking leert dat dit gedeelte bij Teellinck geen
letterlijk citaat is van een Nederlandse vertaling van het desbetreffende geschrift van
Perkins, noch Teellincks eigen vertaling van de oorspronkelijke, Engelse tekst. Het is
Teellincks eigen parafrase, die overigens nauw aansluit bij de in 38b door Meusevoet
geleverde overzetting5. Dat Teellinck dit gedeelte van Perkins' geschrift in een Nederlandse vertaling voor zich had, blijkt uit de Nederlandse titel in zijn verwijzing aan
de kantlijn:
Siet Perkins in zijnen Ghereformeerden Catholick. van de Geloften A

Volgens de voorrede van Westermannus in latere drukken van zijn Christelycke
zee-vaertkv/am dit werk voor het eerst in 1611 uit. Helaas is van deze druk evenmin als
van de volgende oudste drukken een exemplaar bekend. Het oudste exemplaar is er
een van de zevende druk, uit 1630. In de voorrede hiervan vermeldt Westermannus dat
hij zijn oorspronkelijke geschrift reeds meermalen heeft uitgebreid. Het is derhalve
niet helemaal zeker dat het hier te signaleren invloedsspooor in de eerste druk van
Christelycke zee-vaert voorkwam. Gezien de oudste drukken van de desbetreffende
vertaling is dit echter wel waarschijnlijk.
In concreto gaat het om een verwijzing van Westermannus naar 37-h
De wel-gheleerde subtijle ende Godtsalighe Wilhelmus Perkinsius, verhaelt inde uytlegginge over de twaelf
articulen des geloofs fol.22. een vreeselijck Exempel cortelijck in Enghelandt gheschiedt/ dat als een/ die met
sijn metgesellen te byer gheweest waer/ t'huys gaen woude/van den anderen gebeden zy te willen vertoeven/
dewijle het Donderde ende Blixemde; dat d'ander gheantwoort heeft al geckende/ ende spottende met den
Donder ende Blixem/ het is niet anders als het doppen van een Boefischen kuyper op sijne tonnen. (O
grouwelijcke reden!)daerquam wat wilde/hy wilde gaen/ende dat hygaende/ontrent zijnde een halve Mijle
1. Benzing[II], 1055 nr.172.
2. Z.v.h.: Sax.
3. Sax, 10 n.6.
4. Sax, 10.
5. 96v.-97r.
6. 464.
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van't huys/ van den Donderslach ontrent den Gord-riem geslagen zy/ dat hy doot ter Aerden nederviel.1.

Heel duidelijk ligt aan dit fragment de tekst van 37-1 ten grondslag. Westermannus
heeft zich echter wel vergist bij de vermelding van het bladnummer. In 37a komt deze
passage voor op 25r.a en in 37b-c op 21v.a. Het ligt het meest voor de hand te denken
aan het laatste geval, waarbij dan aan 37b boven 37c de voorkeur moet worden gegeven, omdat de laatstgenoemde druk in hetzelfde jaar als de eerste druk van Christelycke zee-vaert verscheen.
Er bestaat een onafgemaakt en ongedateerd afschrift van een brief van de Zierikzeese
predikant Udemans aan Spiljardus, dienaar des goddelijken Woords te Gorinchem 2 .
Het is een reactie op diens schrijven van 29 maart. In de brief van Udemans gaat het
voornamelijk om de Zeeuwse sabbatopvatting. De schrijver beklaagt zich dat de classis Gorinchem met meerderheid van stemmen heeft besloten voor de aanstaande synode van Zuid-Holland een gravamen tegen de Zeeuwse sabbatvisie op te stellen.
Onmiskenbaar slaat dit op de synode van 1621, gehouden te Rotterdam van 20-30
juli 3 . Op grond hiervan is Udemans' epistel aan Spiljardus te dateren april-juni 1621.
In deze brief verdedigt Udemans de Zeeuwse - en ook zijn - sabbatbeschouwing met:
wy en leeren anders nyet/ dan t'gene d.perkinz leert in syne gulden keten: dat ick voorstelle in de practycke.

Bestudering van Udemans' behandeling van het vierde gebod in zijn Practycke (1612)
wijst uit dat Perkins' sabbatbeschouwing hier inderdaad aanwezig is, zij het dat Udemans die op zijn eigen wijze verwoordt en verwerkt. Toch is er één fragment waarin
Udemans' afhankelijkheid van Perkins met één oogopslag duidelijk wordt. Udemans
somt zes positieve geboden op die het vierde gebod inhoudt. De eerste vier hiervan
heeft hij in dezelfde volgorde aan Perkins ontleend:
376-378

37a-II9 22v.b-23r.a

I. Voor eerst moeten wy s'morghens vroech opstaen, om ons selven behoorlick te bereyden tot den
aenstaenden Gods-dienst met heylighe overlegghinghe vande heylighe Schriftuere/ ende met vierighe gebeden [...].
II. wy moeten de openbare versamelingen vande
Christelicke ghemeynte neerstich gade slaen, ende
maken daer te zijn wel in tijdts/ ghelijck den Hoopman Cornelius dede/ Act.10.24. Om Gods woordt
met aendacht ende eerbiedinghe te hooren/ om de
Sacramenten te gebruycken/ om onse ghebeden ende lofsanghen met de gantsche gemeynte Gode op
te offeren [...].
III. Naer dat de versamelinghe ghescheydcn is, soo
moeten wy voordts onsen tijt heylichlick besteden
in het overlegghen van t'ghene dat wy ghehoort
hebben uyt Gods woort/ ende dat passen op onse
eygene herten met bedenckingen ende Christelicke
gebeden/ ende voorts moeten wy gaen overleggen
de wonderlicke wercken Gods/ die hy doet inde regeringhe vande werelt ende de bewaringhe van sij-

1. Des morghens vroech op te staen/ om ons te bereyden tot heylichmakingh des aenstaenden Sabbaths. Dese heylichmakinge bestaet in besondere
gebeden/ ende in ondersoeckinghe onser eyghener
sonden. [...].
2. Ter ghesetter uren in de vergaderinghe der ghemeente teghenwoordich te wesen/ om aldaer eerbiedelijck ende aendachtelijck 't Woort Gods te
hooren dat gepredickt ende gelesen wort/ het
Avontmael des Heeren te ontfanghen/ ende openbaerlijck met de versamelinghe den naem des Heeren aen te roepen/ ende groodt te maecken. [...].
3. Wanneer de publike versamelinghen der ghemeente gescheyden zijn/ het overighe des Sabbaths
door te brenghen in bedenckinge des woorts Gods
ende zijner schepselen. Psal. 29. van 't begin/ tot het
eynde. Act. 17.11. [...] Wy moeten dan oock oeffenen de wercken der liefde: als den crancken besoecken/ den noodtdruftighen aelmisse gheven/ den
struyckelenden vermanen/ den twistighen tot versoeninghe brenghen [...].

1. 95.
2. VUB, hs. Udemansbundcl, 368.
3. APSZII, I, 21-22; vgl.: H.B. Visser, 91-92.
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ne Christelicke kercke. Soo deden die van Berrheen
Act.17.11. [...].
MI. Wy moeten oock de wercken der bermherticheyt op desen dach pleghen met eene by sondere
viericheyt, overmidts dat wy nu bequamer tijdt hebben dan op andere daghen. Daeromme moeten wy
de krancke gaen besoecken (niet alleene onse
bloedt-verwanten/ maer oock andere die in noodt
zijn) wy moeten de bedroefde troosten/ de onwetende onderwijsen/ de sondaers vermanen [...].

Er zijn twee mogelijkheden: of Udemans heeft de Engelse tekst voor zich gehad, of hij
ging uit van de Nederlandse vertaling. Uit de veilingcatalogus van zijn bibliotheek
blijkt dat hij niet over een Engelse uitgave van dit geschrift van Perkins beschikte,
maar wel over een Nederlandse:
73 Guil. Perkinsij verclaringe over het Symbolum/ de X.Geboden/ ende het gebedt des Heeren.1.

Dit maakt de keuze ten gunste van de vertaling het meest waarschijnlijk.
De volgende proeve van invloed leidt wederom over de grenzen van de Verenigde
Provinciën heen, en wel in dit geval naar de Zuidelijke Nederlanden. Toen de jezuïet
De Gouda het in 1612 noodzakelijk achtte een gedeelte van een van zijn strijdschriften
te wijden aan de weerlegging van wat Perkins leerde over het aanroepen van de heiligen, deed hij dit aan de hand van de Nederlandse vertaling van het desbetreffende
geschrift, namelijk 38b. De weerlegging beslaat de pagina's 71-87 van: J. de Gouda,
Den katholiicken heyligen-dienst, Antwerpen 1612. Het is blijkens de titelpagina gericht
Teghens Henricvm Boxhornivm, Ioannem Bogaert, Wilhelmvm Perkinsvm, Vincentivm Mevsevoet sijnen
vertaalder.

In 1615 zag te Breda het licht: Sommighe Regiden/ welcke aenwijsenl hoe men een
Christelick ende Godsalich leven leyden sal Ghetrocken uyt de Schriften van W. Perkins
ende Otho Casm. Het is een zeer klein uittreksel van de vertaalde geschriften van
Perkins en Casmannus. Helaas is er geen enkel gegeven over de samensteller.
De broer van W. Teellinck, Eeuwout Teellinck, doet in zijn eersteling Philometor
(1616), uiterst interessante mededelingen over de Nederlandse vertalingen van de
werken van Perkins en van andere Engelse stichtelijke auteurs. Philometor is een antiremonstrants geschriftje en bevat een tweespraak tussen Onesimus en Philemon, van
wie Onesimus de opvattingen van de schrijver vertolkt. Als Onesimus het in dit gesprek heeft over leraars in naburige landen die het woord der waarheid zonder enige
verandering daarin aan te brengen, recht snijden en grote vrucht van godzaligheid
voortbrengen, merkt hij op:
ende hare schriften connen nu en dan/ door den arbeydt van Godsalige mannen/ die de selve onse tale leeren
spreken/oock onder ons.

Philemon Teageert hierop met:
lek achte ghy spreeckt vande schriften Perkinsij, ende eenighe ander Enghelsche scribenten/ die daghelicx
in onse tale werden overgheset.

Onesimus gaat hierop in met:
Jae/ daer van spreke ick/ ende can ghetuyghen uyt mijn eyghen bevindinghe/ dat ick buyten het woort Gods/
noyt yet met meerder smake/ ende vrucht nebbe ghelesen/ dermaten dat my schier sedert die tijdt/ ghewalcht
1.

CBGU, [28-29].
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heeft van alle ander schriften/ soo vol Godtlicke ende stichtelicke leere/ ende aendieninghe des gheestes
hebbe ick de selve bevonden/ ende hebbe den Godtsalighen Musevoet, die de selve in onse Nederduytsche
sprake vertaelt heeft/ al-hoe-wel hy my van aenghesichte onbekent is/ dickwils van herten veel goets toe-ghewenscht/ om den sonderlinghen dienst die hy de Kercke Christi/ hier te lande/ daer mede ghedaen heeft/
want hem oock de Heere sonderlinghe boven andere daer toe begaeft heeft: maer het is te beclaghen/ dat
de selve soo weynich vande Leeraers werden ghelesen.

Philemon reageert hierop als volgt:
Wat de Predicanten doen/ en weet ick soo nauwe niet/ maer dat weet ick wel/ dat de selve zijn inde handen
van veel vrome litmaten/ die de selve neerstelick lesen/ al-hoe-wel de twist-schriften die heden ten dage
telckens wederom ende wederom uyt-comen/ vele verhinderinghen daer in brenghen.

Volgens Onesimus zijn de vertalingen niet zonder uitwerking:
Jae dit can ick ghetuyghen/ dat soo vele alsser de selve met aendacht lesen/ die werden veel-tijdts bevonden
in kennisse/yver ende Godsalicheydt boven andere verre uyt te steken*.

De wetenschap dat Onesimus voor E. Teellinck zelf staat en spreekt, voert op grond
van het voorgaande tot de gevolgtrekking dat het lezen van Nederlandse vertalingen
van Engelse piëtistische geschriften, met name van Perkins, op Eeuwout niet minder
dan een bekeringseffect heeft gehad. Deze had zijn piëtisme en ijveren voor een nadere reformatie derhalve in de middellijke weg aan de bedoelde vertalingen te danken.
Dit verklaart de grote aandacht die hij in zijn eerste pamflet aan dit soort lectuur met
inbegrip van Meusevoet schenkt.
In 1618 kwam Willem Teellincks behandeling van de religieuze vasten-biddag uit: Den
christeliicken leytsman. Hierin stelt hij dat men zijn leven moet leggen naast een lijst
van alle mogelijke zonden die tegen de Tien Geboden kunnen worden begaaan. Hij
vervolgt dan:
Wy sullen voor dit pas (dewijle wy als nu de moete niet en hebben/ daer over naerder ondersoeck te doen)
hier toe voor- stellen die bysondere sonden welcke Mr. Perkins op-rekent tegen elck Ghebodt/ in sijn Tractaetken van de BoetveerdicheytA

Het hierop volgende citaat neemt meer dan vier bladzijden3 in beslag en komt overeen
met de bladzijden 25-37 van 29.

E. Teellinck schreef in dat zelfde jaar 1618 Christelicke Clachte van Eenige Godsalighe
luyden over hare onvruchtbaerheydt in het ware Christelicke leven. Ende Haar Christelick
Verbondt daer tegens om de selve te beteren. Hij geeft hierin zes remedies tegen de
onvruchtbaarheid aan. Als derde middel noemt hij
het recht gebruyck van allerley geestelicke oeffeningen, die wy tot versterckinge van het geestelick leven/
meer dan ons lijfs nootdruft, van noode hebben te gebruycken^.

Zonder dat Teellinck dit zelf aangeeft, komt deze passage grotendeels woordelijk
overeen met de titel van 59, een vertaling van de hand van zijn broer Willem:
Het recht gebruyck van allerley christelicke oeffeningen ter godsalicheyt voordederendeA

Dat deze overeenkomst geen toevalligheid is, wordt duidelijk bij Eeuwouts behandeling van de vierde remedie, de meditatie. Bijna een gehele pagina ontleent hij, soms
woordelijk, aan het genoemde translaat, zonder zijn bron te vermelden:
1.
2.
3.
4.
5.

[50-51]. Met dit citaat rechtvaardigt M. du Bois in zijn Annotaücn zijn keuze van veel puriteinse auteurs:
Alblas[VI], 65.
44.
44-48.
86.
[21].
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59, [37-39]

Ende op dat selfs d'eenvoudichste onder ons stoffe
mochten hebben waer op te mediteren ende overleggen/ Soo sal de Christelicke wachte die wy over
onse eygene wegen houden/ hier toe mogen dienen/
om dagelicx yet daer uyt te bemercken waer op te
mediteren/ Gelijck mede het dagelicx hooren ende
lesen van Gods woort/ daer uyt wy t'elckens stoffe
connen nemen om yet Goddelicx te bedencken/
daer in volgende de voet-stappen van onsen Herder/ ende met namen verkiesende die dingen die
onlangs van den selven zijn verhandelt ende noch in
versche gedachtenisse connen zijn/ om daer op te
dencken. Maer op dat wy immers doch overvloedige stoffe mochten hebben/ soo sullen ons dese vier
dingen by gebreck van andere/ voor een Magazijn
ofte Pack-huys connen dienen/ daer uyt wy t'elckens
eenige materie connen kiesen/ die op onsen tegenwoordigen staet wel past/want daer in is rijcke stoffe voor allen/ als daer zijn: Eerst/ Gods heerlicke
eygenschappen ende wercken, soo in de natuyre als
in de genade gedaen, Van barmherticheyt/ ende
van oordeel/ soo tot ons/ als tot andere/ op dat wy
hem daer in mochten loven ende prijsen/ ende maken ons profijt daer mede tot onser stichtinge. Ten
tweeden/ De ampten die van ons vereyscht werden,
ende wy schuldich zijn/ Als wat God ende de natuyre vereyscht van de ouders tot de kinders/ van de
man tot de vrouwe/van den meester tot den knecht/
ende onderlinge/ ja wat de Religie selve vereyscht
van de mensche tot God/ tot sijn selven/ ende tot
sijnen even-naesten/ op dat wy bequaemheydt ende
sterckte daer door mochten becomen/ om te connen doen/ al dat onse schuldige plicht vereyscht.
Ten derden/ Onse eygene sonden ende verdorventheden, ja dagelicksche struyckelingen tegens alle de
geboden Gods/ om droefheyt over/ ende sterckte
tegens de selve te vercrijgen/ als daer zijn doodicheyt/ domheyt/ hooverdie/ ongeloove/ weireltsche
lusten/ geveynstheyt/ ende wat der gebreckelickheyt meer aen ons cleven/ ende in onse herten
schuylen. Ten vierden/ De swaricheden ende verdruckingen dié ons over 't hooft hangen, ende lichtelick connen over comen/ op dat wy bereyt mochten zijn om de selve wel te verdragen/ wanneer die
comen/ Waer aen/ alhoewel wy seer noode dencken/ja daer voor verschricken/ soo is het even- wel
gantsch oorbaar/ dat wy dickwils daer aen peynsen/
ende door geduyrige bepeynsinge/ ons de selve gemeen maken/ op dat hare aen-comste ons niet te
veel en verschricke/ Siet dit zijn schoone Bloem-hoven/ jae als wassende cruydt-hoofkens eens Apothekers, daer in de geloovige ziele wandelende/ gesonde ruyckelkens can plucken/ tot hare dagelicksche verquickinge.

Het tweede dat wy moeten betrachten om wel te
mediteren/ is/ dat wy stoffe ghereet hebben waer op
te dencken: Het is een vreemde saecke dat yemant
soude houdt ghebreck hebben in een bosch/ nochtans soo valt het soo dickwils uyt/ dat in soo groote
overvloedicheyt van dinghen/ het herte stoffe ghebreck heeft/ waerop te mediteren/ maer hier is de
beste hulpe voor de eenvoudighe/ dat sy volghen de
voetstappen hares herders/ verkiesende die dinghen welcke onlancx van haren Herder verhandelt
zijn geweest/ ende noch versch in hare memorien
zijn/ om daer op te dencken/ Ja ende alle/ soo eenvoudighe als meer verstandighe sullen wel doen/
dat sy letten op die 4. naervolghende alghemeene
hooftstucken/ waer uyt sy die materie sullen willen
kiesen (want daer is materie voor allen) welcke
daer best met hare teghenwoordighe staedt over
eeu comt/ dese zijn dan:
1. Gods heerlicke wercken, so in natuere, als in ghenade/ van barmherticheyt/ van oordeel/ tot onswaerts/ tot andere/ op dat wy hem daer in mochten
loven/ ende prijsen/ ende maecken ons proffijt
daermede tot onser stichtinghe/ hier nu so langhe
als daer yet inde weirelt is/ so en heeft het herte
gheen ghebreck te hebben van stoffe/ waerop te
dincken/ den Hemel/ de aerde/ de Helle is ter
handt/ Castijdinghen/ verlossingen sullen sich aenbieden/ ende men sal veel eer verwert werden/ door
de groote overvloedicheyt/ maer ghy resoluert
haest op yet sekers/ om het ter hant te nemen.
2. De ampten die van ons verheyscht werden, op dat
wy sterckte mochten becommen om de selve te
doen/ ende hier is oock groote overvloedicheyt der
dingen/ al wat de nature vereyscht vande ouders tot
de kinders/van de man tot het wijf/vanden meester
tot den dienaer? ende in teghendeel/ mach een bequame theme wesen voor onse herten/ om dat te
overlegghen/ jae al wat de religie selve vereyscht
van de mensche tot God/ tot zijn even naesten/ ende tot zijn selven/ so dat hier ooc de meeste swaricheyt sal wesen/ het bequaemste voor ons te kiesen/
ende de reste voor die tijt te laten varen.
3. Onse eyghen sonden ende verdorventheden om
droeffenis daer over ende sterckte daer tegen te
crijghen/ Och wat Christen herte sal hier niet stoffe
ghenoech vinden? Soo langhe als de ghedachtenisse van onse kintsheyt/ ende ionge jeucht versch is/
so langhe als den last van doodicheyt/ dommicheyt/
hooveerdicheyt/ ongeloove/ weireltsche lusten/
gheveynstheyt ons soo vast aencleeft/ so en can ons
geen materie gebreken waer op te dencken/ alleenlick hier is dit perijckel/ dat onse gheneghenheden
in dese overlegghinge niet verkeert en werde/ ende
beginnen lief te hebben ende sich te vermaken inde
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overlegghinghe der sonde/ in plaetse vande selve te
haten/ eude te verfoyen met droeffenisse.
4. De swaricheden ende verdruckinghen die ons
moghen overcomen, op dat wy daer teghen bereyt
moghen wesen om de selve wel te verdraghen/ ende
seker indien wy niet arme dwasen en waren/ even
hier souden wy werck ghenoech hebben/ maer wy
schromen daer van te dincken/ het welcke wy schromen eens te ghevoelen.
Dit dan zijn schoone bloemhoven/ waer in de ziele
mach wandelen ende ghesonde ruyckelkens plucken tot harer verquickinghe.

Als verderop in het geschrift de meditatie opnieuw ter sprake komt, neemt Teellinck
wederom zonder bronvermelding een gedeelte uit 59, iets aangevuld, bijna woordelijk
over:
59, [34]
106
want het is seker/ dat de alder-ombetoomste lusten
hier door sullen bedwongen worden/ ende die genaden die alderswaerst schijnen te wesen/ ende alderharst om te becomen/ daer door vercregen werden/Ja eenige Godsalige Mannen hebben dit stoutelick durven segghen/ ende het elck Christen beloven uyt haer eygen bevindinge/ ende op Gods waerheyt/ dat hy geen slave sal wesen tot eenige lust/ die
dickwils heylige overlegginge daer tegens wil gebruycken/ Dat hy oock niet swack sal zijn in eenige
genade/ indien hy sijn gedachten dickwils wil binden tot een ernstige overlegginghe vande selve ghenade/ ende door wat middelen de selve sy te becomen. Men mach wel veel hooren/ ende weynich toenemen/jae soo dorre blyven als een houdt, maer hy
sal voor seker een vette ziele gecrijgen/jae een ziele
die in wellust vet sal wesen/ die de selve aldus te
wercke stelt/ is God anders warachtich. Begraeft
het zaedt onder de aerde/ het sal groyen/ verteert
de spijse/ ende sy sal u voeden/ handelt het sweerdt/
ende hackt daer mede/ het sal quetsen/ also is het
mede met dese heylige overlegginge. Het woordt is
het zaet/ de spijse/ ende het sweerdt/ de heylige
overlegginge is het begraven/ verteeren ende handelen van dien. Laet het ons dan beproeven/ ende
de vrucht sullen wy sonder twijffel daer van genieten/ een vreetsame vrucht der gerechtigheyt.

Het bedwingt sekerlick de alder onbetoomste lusten/ ende werckt een vermeerderinge ende toewas
van die ghenaden/ die d'alderswaerst schijnen te
wesen/ ende hardst om te becommen/ ick dorve dit
stoutelick segghen/ ende het een yegelick Christen
beloven op mijn eyghen bevindinghe ende Gods
waerheyt/ dat hy gheen slaue sal wesen tot eenighen
lust/ indien hy dickwils zijn overlegginghe daer teghen wil gebruycken/ dat hy niet weeck sal wesen in
eenighe ghenade/ indien hy zijn ghedachten dickwils wil binden tot een ernstige overlegginghe vande selve genade/ men mach veel hooren 7 ende weynich toenemen/ maer hy sal voorseker een winner
wesen die aldus zijn siele te wercke stelt/ is God anders warachtich/ begraeft het saet onder de aerde/
ende het sal groeven/ verteert de spijse/ ende sy sal
u voeden/ handelt het sweert/ ende hackt daer mede/ ende het sal quetsen/ het woort is een sweert/
goet saet/ goede spijse/ ende de heylighe overlegginghe is het begraven/ het verteeren/ het handelen/ beproeft het O Christen/ ende gheniet de
vrucht.

Zelfs iemand als de voorman van de remonstranten, Wtenbogaert, citeert een van de
vertalingen. In zijn Tweede Deel Van de Noodighe Antwoorde op der Contra-Remonst.
Teghen-Vertooch (1618) 1 merkt hij op:
Een treffelick Leeraer van t'ghevoelen der Contra, seydt/ dat niemandt veerdiger is om sich de vertroostingen van Gods woordt toe te eygenen, als die, den welcken die niet toe en komen.,

waarbij hij aan de kantlijn verduidelijkt:
Cowper int 8 Cap. totten Rom. l.deel pag. 86. van de eerste editieA

Het betreft hier derhalve 8a.
1.
2.

CPKB, 2519.
162.
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Uit wat W. Teellinck verhaalt in het tweede traktaat van Den Volstandigen Christen,
waarvan de dedicatie als datum 16-6-1620 heeft, blijkt dat de door hem gemaakte
vertaling 45 in de maalstroom van de remonstrantse twisten is terechtgekomen en dat
dit translaat in het bijzonder door bepaalde doopsgezinden hevig is aangevochten:
Hier teghen nu en strijt niet 'tghene wy uyt een seker Boecxken van Mr. Perkins over-geset hebben (daer van
toch te male soo veel ghesegt wort) Dat namelijck/ duysent sonden, ja alle de sonden van de werelt, niet
machtich en zyn, de verkiesinge Gods omme te stooten: Item/ Dat God de Heere syne kinderen niet en
verdoemt, om harer sonden wille, als sy eens tot syne kinderen zyn aenghenomen, &c. Gelijck doch die
redenen tot dien eynde den volcke van onse wederparthien/ ende sonderlinge van eenige Wederdoopers hier
onder ons/ werden in de hant ghedraghen/ als off wy van sulck ghevoelen waren/ dat het gheene noot en
heeft/ hoe dat een kint Gods oock leve/ als hy nu slechts tot een kint Gods is aen-ghenomen: Want wy
betuyghen heylichlijck voor den Heere/ dat die passagie gheensins van ons is over-gheset gheweest/ met die
meyninge/ om daer door te verstaen te geven/ dat het geenen noot en heeft/ hoe dat de kinderen Gods oock
leven/ die slechts een-mael tot kinderen Gods zijn aen-genomen; noch oock niet om te leeren/ dat die ghene/
die nu een-mael tot kinderen Gods zijn aen-ghenomen/ wel souden connen comen te vervallen tot alle de
sonden van de werelt: wy houden ja het tegendeel/ ende ghelooven heylichlijck/ dat sy alsoo niet en sullen
sondighen/soo Johannes leert/1 Johan.3.9. ende betuygen daerom vryelijck/ dat soo yemant quame te leven
na alle grouwelen der godloose/ dat hy in sijne sonde soude sterven/ dat hy even daer aen soude bekent
werden/ noyt een ware kint Gods gheweest te zijn: soo en is dan de voor-gemelde passagie tot dien eynde/
van ons niet over-gheset: Maer waer toe dan/ sal yemant seggen? Alleene om den waren kinderen Gods/ die
nu der sonden vyant zijn/ ende sich der Godsalicheyt bevlijtighen/ ende doch grootelijcx over hare sonden
verslagen/ ende verschrickt zijn/ te troosten ende te verquicken. Het en dient dan niet om een deure t'openen/ tot navolghende sonden/ maer alleene om die ghene/ die van hare sonden bekeert zijn/ te troosten over
die sonden/ die sy wel oyt begaen hebben/ ende dat dat oock de sin ende meyninge is van den Autheur des
Boecx/blijckt on-weder-sprekelijcken uyt het gheheele beleyt van het selve Boecxken/ 'twelcke van het begin
tot den eynde toe vol is/ van seer schoone ende lieffelijcke aen-leydingen tot de practijcke der Godsalicheyt/
ende alle goede wercken. Wy bidden u/ seer lieve ende beminde Leser/ doet toch eens de moeyte van het
selve Boecxken sonder voor-oordeel heel uyt te lesen/ ende ick versekere u/ ghy sult daer in so veel soete
ende stichtelijcke dinghen vinden/ dat ghy met my sult moeten bekennen/ dat waerlijcx het ooghe-merck van
het gantsche Boecxken/ anders niet en is/ dan om een ware Christen/ in het Christelijcke leven/ ende in den
troost des geestes te verstercken. Het is oock getrocken uyt de schriften van twee seer treffelijcke Martelaren
Gods/ Mr. Tindal, ende Mr. Bradfort, die de waerheyt Gods met haren bloede beseghelt hebben/ ende sich
daer voor hebben laten dooden: soo verde zijn die heylighe Mannen van daer gheweest/ dat sy met de
voor-ghemelde leere souden voor-gehadt hebben/ yemant een voet te geven tot roeckeloosheyt des levens/
dat sy selve/ die doch die leere hielden/ liever verkoosen hebben in het vier te gaen/ dan te gaen in de sonde.1.

In Bueren-Cout, waarvan de opdracht is gedateerd 20-8-1620, brengt W. Teellinck 45
opnieuw ter sprake. Bueren-Cout bestaat uit tien samenspraken, waarvan de vierde
gaat tussen Izaak, die de mening van de auteur vertolkt, en N. In deze samenspraak,
die handelt over het hard behandelen van de vrouw, verdedigt N. het slaan door hem
van zijn vrouw onder andere door te verwijzen naar 45:
ick hebbe oock gelesen in een t'samenspraecke van den staet van een Christen mensche ghestelt door Mr.
Perkius (die ghy veel pleeght te achten) dat ja de man zijn vrouwe wel mach smijten en slaen/ als het soo te
passé comt.

De reactie van Izaak luidt:
Ick hebbe noch voor desen dat eens hooren seggen/ dat het daer in soude gheschreven staen: maer het is een
grof mis verstant/ het en staet so in het boecxken niet.

N. vliegt hierop in met:
Wat en soudet daer niet staen/ ick sal het u stracx noch gaen lesen/ want ick hebbe het hier in huys: siet daer
soo stater P. 66. Indien ghy een Vader zijt, so moet ghy doen het ampt eens Vaders, ende regieren dijne
kinderen, ofte anders so verdoemt ghy u selven, ghy moetse alle onder u ghehoorsaemheyt brenghen, met
sachticheyt, ofte met hardicheyt, ghy moet ghehoorsaemheyt ontfanghen van u wijf, van u dienaers, van die
1. 62-63.
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onder u ghestelt zijn, indiense u niet willen gehoorsamen uyt liefde, ghy moet kijven, smijten, en castijden:
so verde als de Wet Gods, ende de Wet des landts het wil toelaten.

Dit wordt door Izaak weerlegd:
Maer Buerman zijt ghy oock so dom/ dat ghy u laet voorstaen/ dat Mr. Perkius daer drijft/ dat een man zijn
wijf wel mach smijten: hoe merckt ghy niet dat hy daer spreeckt van verscheyden persoonen/ als namelijck
van wijf/van dienstboden/ en van kinderen; en dat hy oock so navolgens spreeckt van verscheyden middelen/
om hun in ghehoorsaemheyt te houden/ namelijck van bekijven/ smijten en castijden/ welcke verscheyden
middelen na de verscheyden gelegentheyt der personen/ daer hy van spreeckt oock verscheydentlijck moeten
aengheleyt werden/want daer ymmers wel uytdruckelijcken byghevoecht wert/ dat die middelen alle moeten
aengheleyt werden/ so verde voort als de Wet Gods/ en de wet des lants het wil toelaten: maer nu aengesien
dat de wet Gods niet toe en laet/ datmen zijn wijf smijten soude/ so wy hier boven hebben aengewesen; so
en mach die middel van te smijten op het wijf niet gepast werden/ maer op die gene alleene daer over de Wet
Gods dat toelaet.1.

In Bileam, uit 1621, identificeert E. Teellinck Luther met de engel uit Openbaring
14:6-7:
de heldere stemme des Engels, die midden onder den Hemel vloogh, (daer by bequamelijck de voorgemelde
Lutherus kan verstaen werden)-.

Waar haalt Teellinck deze identificatie vandaan? Noch Bullinger, noch Taffin, noch
Brightman vermelden de naam van de Duitse hervormer in hun uitleg van de desbetreffende verzen uit het laatste Bijbelboek. Wie dat wel doet, is de Schotse puritein
Napier. Bij zijn historische exegese van vers 6 geeft hij aan:
Dese Israeliten me vele Heydenen/ tot noch to heymelijck in dese seste eeuwe onderdes Paus Tyrannie van
Gode beschermt zijnde. So verweckte Godt nu inde sevende eeuwe/ ontrent den Jare Christi/ duysent vijfhondert ende eenenveertich opentlijck zijne eerste dienaren Lutherum, Calvinum, Melancthonem, ende
andere om opentlijck wt te Predicken^.

De Nederlandse vertaling van Napiers Openbaringverklaring, 26, zag driemaal te
Middelburg het licht. Wat ligt er meer voor de hand dan dat deze de bron is van
Teellincks identificatie?
In 1621 verscheen het eerste opvoedkundige handboek dat was bestemd voor ouders
van de hand van J, de Swaef: De Geestelycke Queeckerije/ Vande ionge Planten des
Heeren. Op een gegeven moment stelt De Swaef in dit werk dat ouders bij het kiezen
van een beroep voor hun kind moeten letten op diens bekwaamheid. Hij voegt eraan
toe:
Hiervan heeft den Godtsalighen/ en hoogh gheleerden W. Perkinsius, in zyn tractaet vande beroepinge der
Menschen/ aldus geschreven"*.

Er volgt dan een drie bladzijden tellend 5 citaat uit 416.
Als De Swaef het verderop in dit geschrift over de voor het huwelijk verboden graden
van bloed- en aanverwantschap heeft, schrijft hij:
die hiervan bericht begeert/ die lese Perkinsium, vande Christelycke huys-houdinghe?.

Hij doelt hier op 54-T8.

1. 35-36.
2. 67.
3. 131.
4. 154.
5. 154-157.
6. 52-55.
7. 164.
8. 6r.b-12r.a.
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Soms maakten mensen deel uit van de lezerskring der vertalingen die men er allerminst zou verwachten. Zo las de Amsterdamse libertijnse burgemeester C.P. Hooft 1
(1547-1626) blijkens zijn eigen aantekening 4&. Zeer waarschijnlijk heeft deze het
werk zelf in bezit gehad.
De gevonden concrete invloedssporen wettigen de volgende conclusies:
I. De aantoonbare invloed van de vertalingen is stukken groter dan redelijkerwijze
mocht worden verwacht. In de periode tot 1623 wordt in geschriften viermaal
naar vertalingen verwezen en tweemaal een groot citaat uit de translaten gegeven.
Voorts werd een excerpt van de overzetting der werken van Perkins en Casmannus in omloop gebracht. Bovendien komt W. Teellinck tweemaal uitvoerig op de
door hem geleverde vertaling 45 terug. Hieruit komt naar voren dat deze overzetting het mikpunt is geworden van remonstrantse en doperse kritiek en dat een
passage daaruit ten onrechte door sommigen uit het gewone volk wordt gebruikt
ter verdediging van het hard bejegenen van de vrouw.
Het lezen van de vertalingen had op E. Teellinck een soort bekeringseffect, waardoor deze zich op allerlei manieren is gaan inzetten voor de bevordering van de
praktijk der godzaligheid. In zijn werken ontleent hij diverse keren, zonder overigens zijn bron te noemen, gedeelten aan de vertalingen.
Udemans gaat in zijn sabbatsopvatting terug op Perkins, zonder deze met name
te noemen in zijn desbetreffende geschrift.
Zelfs een libertijn als Hooft blijkt een enkele vertaling te hebben gelezen.
De vertalingen werden tot in het buitenland toe gelezen. De weerlegging van de
jezuïet De Gouda van een onderdeel van Perkins' inzichten geeft aan dat de Nederlandse vertalingen van Perkins' werken ook in de Zuidelijke Nederlanden
door het gewone volk werden gelezen. In Duitsland was dit eveneens het geval.
Daar waren zij nog veel invloedrijker omdat zij door Berbandus en Heupel werden gebruikt als basistekst voor hun vertalingen in het Latijn en in het Duits. Zo
verschenen er niet minder dan twee Latijnse translaten met in het geheel drie
drukken en drie Duitse overzettingen met in het totaal vier drukken waaraan de
Nederlandse tekst ten grondslag lag. Al deze uitgaven verschenen te Hanau. De
Nederlandse vertalingen hebben derhalve een niet-gering aandeel gehad in het
binnenbrengen van Perkins' puriteinse gedachten in het Duitse en zelfs internationale gereformeerde Protestantisme.
II. Bij de door de translaten uitgeoefende beïnvloeding gaat het in de gevallen dat
de auteur wordt genoemd, steeds om Perkins en één keer om Cowper. Zonder
bronvermelding zijn behalve Perkins Whately en Napier in het geding. E. Teellinck tenslotte vermeldt in zijn autobiografische passage naast Perkins - niet met
name genoemde - andere Engelse scribenten.
III. De vertalingen waren voor het overgrote deel van invloed op het gewone volk. Als
vertalingen waren zij ook hiervoor bestemd. Toch gingen de translaten aan enkele
hoger ontwikkelden en hoger geplaatsten niet ongemerkt voorbij. De Swaef was
schoolmeester. De vertalers in Duitsland, Berbandus en Heupel, alsmede

1. Z.v.h.: Enno van Gelder.
2. Enno van Gelder, 239; volgens Evenhuis gold dit ook voor een ander translaat van Meusevoet: II, 373.
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W. Teellinck, Westermannus, Udemans en Wtenbogaert, waren predikant. De
Gouda was rooms-katholiek theoloog. E. Teellinck, die persoonlijk erg veel aan
de vertalingen had te danken, was een van de belangrijkste ambtenaren in Zeeland. Hooft was burgemeester van Amsterdam.
IV. Hoewel er slechts zeven van de 114 drukken in Zeeland zijn uitgekomen 1 , hebben
de vertalingen in de Nederlanden met name in de provincie Zeeland invloed uitgeoefend, en wel in het bijzonder op de representanten van de Nadere Reformatie. De Nederlandse namen betreffen in meerderheid immers Zeeuwen, die zonder uitzondering tot de eerste vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie
kunnen worden gerekend: W. Teellinck, E. Teellinck, De Swaef en Udemans.
V. De aard en de inhoud van de invloed vertonen variëteit. Allereerst zijn er invloedssporen die hun plaats hebben in de polemiek. Voor de strijd met de
Rooms-katholieke Kerk gaat dit op voor W. Teellincks verwijzing in Balaam betreffende het celibaat, voor De Gouda's bijdrage aangaande het aanroepen van
de heiligen en voor E. Teellincks historische identificatie in Bileam van de engel
uit Openbaring 14:6-7. In Den Volstandigen Christen geeft W. Teellinck te kennen
dat een paar passages uit zijn vertaling 45, betrekking hebbende op de volharding
der heiligen, hevig zijn aangevallen door remonstranten en doopsgezinden. E.
Teellincks autobiografische passage staat in het antiremonstrants gerichte Philometor. Het gaat daar om de combinatie van de rechte leer en de praktijk der
godzaligheid. Wtenbogaérts citaat is gericht tegen de contraremonstranten en
betreft de toeëigening van de evangelische beloften.
De meeste van de aantoonbare invloeden zijn min of meer piëtistisch geaard. In
Duitsland lag Berbandus' werk op het gebied van de welstervenskunst en Heupels
werk op de terreinen van de wellevenskunst, van de Apostolische Geloofsbelijdenis, van de Tien Geboden, van het Onze Vader en van de sacramenten. De ontlening bij Westermannus heeft Gods straf op spot tot inhoud. De invloed bij Udemans heeft betrekking op de sabbatbeschouwing. Het excerpt uit 1615 bestrijkt
zowel het uitwendige als het inwendige piëtisme. Bij de passage uit Philometor
van E. Teellinck is de praktijk der godzaligheid in het geding, bij de zinsneden uit
zijn Christelicke Clachte gaat het over de christelijke oefeningen in het algemeen
en over de meditatie in het bijzonder. Het citaat in W. Teellincks Den christeliicken leytsman behelst een lijst van alle mogelijke zonden begaan tegen elk van de
Tien Geboden. Dit staat in het kader van het zelfonderzoek. In de passage uit Den
Volstandigen Christen van W. Teellinck gaat het om de praktijk der godzaligheid.
In Bueren-Coutvan dezelfde auteur wordt het slaan van de vrouw afgewezen. De
invloed die bij Wtenbogaert zichtbaar wordt, betreft de toeëigening van de beloften. De Swaef verwijst in zijn pedagogiek naar Perkins als het kiezen van een
beroep door de ouders voor hun kind ter sprake komt en citeert dezelfde schrijver als hij handelt over de voor het huwelijk verboden graden van bloed- en aanverwantschap.
Uit het voorgaande blijkt dat de uitwerking van de vertalingen precies de door de
translateurs beoogde doeleinden dekt.
VI. De vele polemische geschriften die in de remonstrantse twisten uitkwamen, bel.

D.st., 166.
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lemmerden de doorwerking van de op de praktijk der godzaligheid gerichte vertalingen. In deze zin uit E. Teellinck zich in Philometor.
6. Relatie tot de overige piëtistica
Het eerste dat nu de aandacht vraagt, is de getalsmatige vergelijking van de vertalingen der Engelse werken met de overige piëtistische geschriften. Hiertoe worden de
tabellen van VI.5. naast die van VII.1-3. gezet.
werken:
1598:
1599;
1600:
1601:
1602:
1603:
1604:
1605:
1606:
1607:
1608:
1609:
1610:
1611:
1612:
1613:
1614:
1615:
1616:
1617:
1618:
1619:
1620:
1621:
1622:
onbekend:

N

F

D

Subtotaal

1
2
1

E
1

2
1

Totaal
1

4
2
3

1

2

3

1
1
3
2
2

1
2
2

1
1

1

1

1

1

1
2
2
1

1
4
1
4
2

2
3
3
2
1

1
5
4
4
1
10
11
11

2

3

1
1
1

1

1
1
6
5
4
1
10
11
12

1
3

3
1
1
6
3
3
3
3
1

56

13

5

74

60

2
6
3
3
4
1
3
2
2
3
4
6
4
7
4
2
4
4
7
6
10
4
13
14
15
1
134

576
drukken:
1598:
1599:
1600:
1601:
1602:
1603:
1604:
1605:
1606:
1607:
1608:
1609:
1610:
1611:
1612:
1613:
1614:
1615:
1616:
1617:
1618:
1619:
1620:
1621:
1622:
onbekend:
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N

F

1

2
3
2
1
2

D

1
2
2
3
2
1

2
1
2
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1
1

2
1

1
6
12
5
2
10
14
14
1

1
1

1

3
1
2
1
2
1

Subtotaal

E

Totaal

2
3
2
1
3

1
4
2

3
7
4
6
6
3
11
5
3
7
9
8
9
10
6
5
8
7
10
18
11
8
18
21
19
2

1
3
.5
2
6
2
3
2
4
7
14
5
3
12
14
15

5
3
3
11
5
3
6
6
3
7
4
4
2
6
3
3
4
6
5
6
7
4
1

29

5

110

1
114

224
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4°:
1598:
1599:
1600:
1601:
1602:
1603:
1604:
1605:
1606:
1607:
1608:
1609:
1610:
1611:
1612:
1613:
1614:
1615:
1616:
1617:
1618:
1619:
1620:
1621:
1622:
onbekend:

N

F

D

36

Subtotaal

577
E

Totaal

332

332

36
476

36

476
96
88
404

539
452
535
170
686
1018
1380
36
4852

539
452
535
170
686
1018
1380
36
476

5328

320
424
392
304
32
2392

476
96
88
404

859
876
535
562
686
1322
1412
36
7720

578
8<>:
1598:
1599:
1600:
1601:
1602:
1603:
1604:
1605:
1606:
1607:
1608:
1609:
1610:
1611:
1612:
1613:
1614:
1615:
1616:
1617:
1618:
1619:
1620:
1621:
1622:
Onbekend:
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N

F

256

336
1724
866
840
406

D

112
64
120
1272
740
340
256
696
416
1026
536
2186
1312

9220

832
728
864
1529
976

480
200
390

1192

340
888
1704

12145

2262

Subtotaal

E

Totaal

336
1724
866
840
662

184
272
72
326
368
860
1678
1874
656
1404
1252
376
1779
1480
1162
448
1538
2060
256
730
1204
752
1988
2032
1188
80

520
1996
938
1166
1030
860
1678
1874
656
1516
1796
1528
2507
3906
1902
2317
3706
2316
952
1486
2230
1640
4228
4218
2500
80

26019

49646

112
544
1152
728
2526
740
1869
2168
256
696
756
1026
888
2240
2186
1312

23627
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12°:
1598:
1599:
1600:
1601:
1602:
1603:
1604:
1605:
1606:
1607:
1608:
1609:
1610:
1611:
1612:
1613:
1614:
1615:
1616:
1617:
1618:
1619:
1620:
1621:
1622:

N

F

D

Subtotaal

579
E

Totaal

167

167

167

336

336

336

336
464
364

336
894
364

336
894
364

192

192

192

430

933

1356

2289

2289
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A:

werken drukken

4°

8°

12°

N:
F:
D:

29
9
3

35
21
3

2441

4612
10055
1070

167
1260

41
28

59
60

2441
392

15737
9952

1427

E:

69

119

2833

25689

1427

werken drukken

4°

8°

12°

B:
N:
F:
D:
E:

C:
N:
F:
D:

E:

D:

3
3

3
3

40

1824
1492

6
19

6
31

40
1556

3316
9206

25

37

1596

12522

werken drukken

4°

8°

12°

8
1

10
1

663

696
112

336

9
6

11
11

663
96

808
2931

336

15

22

759

3739

336

werken drukken

4°

8°

12°
430
96

N:
F:
D:

16
3
2

28
4
2

1708
476

2088
486
1192

21
7

34
12

2184
348

3766
3930

526

E:

28

46

2532

7696

526
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De eerste jaartabel, die de eerste uitgave van de werken betreft, laat zien dat de Engelse lijn over de hele periode slechts met veertien traktaten de mindere is van de Nederlandse, Franse en Duitse lijnen te zamen. Bovendien is het zo dat de Engelse inbreng tot 1616 overheersend is. Eerst in het genoemde jaar voltrekt zich de ommekeer. In de laatste driejaar van de periode helt de schaal wel heel ver in het voordeel
van de overige piëtistica over. Dit alles is bijna uitsluitend te danken aan de zich sinds
1616 ontladende stortvloed van de Nederlandse piëtistische geschriften.
De tweede jaartabel, die de aantallen edities geeft, varieert sterk met de eerste. De
genoemde omkeer in 1616 keert hier weer, maar nu wint de Engelse lijn over het
geheel van de periode het toch van de resterende piëtistica. Relatief blijft het Nederlandse aandeel ver achter op dat van de Engelse inbreng. Verhielden die zich in de
eerste tabel als 11:12, nu is dit 15:23.
Bij het overzicht van de quarto-uitgaven wordt duidelijk dat de overgezette Engelse
geschriften slechts de helft van de rest - in feite de Nederlandse inbreng - uitmaakt en
dat het Franse aandeel wordt gemist. Het beeld van de octavo-uitgaven laat daarentegen een klein overwicht van het Engelse aandeel zien, waarbij opvalt dat binnen de
rest de Franse inbreng de Nederlandse en Duitse te zamen overvleugelt en dat in het
algemeen in de periode 1598-1602 het Franse aandeel sterk overheerst. In de tabel van
de duodecimo-uitgaven zijn zowel de vertaalde Engelse als de overgezette Duitse geschriften totaal afwezig en wint het Franse aandeel het ruimschoots van de Nederlandse inbreng. De vergelijking van het eindcijfer van de tabellen leert dat het overgrote deel van de piëtistische drukken in het overzicht van de octavo-uitgaven voorkomt: respectievelijk 7720 - 49646 - 2289.
De uitkomst van de tabellen van het piëtistisch gehalte is dat dit van de Engelse inbreng hoger ligt dan dat van de rest te zamen. Het piëtistisch gehalte van het Engelse
aandeel steekt ver uit boven dat van de Nederlandse en de Duitse inbreng, maar blijft
onder dat van het Franse aandeel. Het laatstgenoemde is derhalve relatief het meest
piëtistisch.
De conclusie van het voorgaande is dat de betekenis van de in het Nederlands vertaalde Engelse piëtistische geschriften gedurende de periode 1598-1622 die van de overige piëtistica te zamen evenaardt en misschien zelfs heel licht overtreft.
Tenslotte moet hier de vraag naar het eigene en het exclusieve van de inhoud der in
het Nederlands vertaalde Engelse piëtistische werken worden gesteld. Hebben deze
inderdaad iets eigens vergeleken met de overige piëtistica? Bevatten zij elementen die
elders niet worden aangetroffen?
Een positief antwoord op deze vragen ligt niet zo voor de hand. Het Piëtisme was
immers een internationaal verschijnsel, dat overal was bepaald door de gemeenschappelijke traditie van de kerkvaders en de middeleeuwers enerzijds en door een tekortschietend reformatieproces anderzijds.
Toch blijkt het puritanisme van de hier behandelde vertalingen iets eigens te hebben,
dat in de andere translaten wordt gemist. Het kan in het algemeen met twee begrippen
onder woorden worden gebracht: descriptie en prescriptie. Als het gaat om het innerlijk geestelijk leven worden de geestelijke zielsprocessen en bevindingen nergens zo
uitvoerig en psychologisch beschreven als in het Puritanisme. Deze ver doorgevoerde
descriptie van de gangen van het bevindelijk leven is analytisch van aard. Een typisch
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puriteinse vrucht van deze handelwijze is het bekeringsschema, waarin op gesystematiseerde manier een bekeringsweg wordt getekend.
Is de descriptie van toepassing op het innerlijk geestelijk leven, de prescriptie slaat op
de uiterlijke praktijk der godzaligheid. Nergens wordt er zo concreet en nauwkeurig
regels gegeven voor de heiliging als in het Puritanisme. Tot in de kleinste bijzonderheden wordt het juiste gebruik van de geestelijke middelen voorgeschreven, zoals Bijbellezen, gebed, meditatie, sabbatheiliging, Avondmaalsviering en vasten. Deze voorschriften worden gekenmerkt door de vaste methodiek van voorbereiding, gebruik en
nabetrachting. De het Puritanisme eigen methodische trek speelt ook een belangrijke
rol bij de religieuze ordening van het persoonlijk en het gezinsleven in de loop van
iedere dag. Vooral de godsdienstoefening in het gezin met al de verschillende onderdelen vindt men nergens zo gedetailleerd en methodisch voorgeschreven als hier.
Een andere grote trek die de vertalingen van Engelse piëtistica onderscheidt van die
van andere, is de enorme mate waarin de menselijke verantwoordelijkheid en werkzaamheid worden benadrukt. De aansporingen en de bevelen in deze richting zijn
legio. Inhoudelijk betreffen zij niet slechts het gebruik van de middelen en andere
vormen van de heiligmaking, maar ook de ervaringen en de gangen van het bevindelijk
zieleleven.
Kleine specifiek puriteinse elementen zijn: de eigen geestelijke stand aan godzaligen
bekend maken, het sabbatgebod is moreel, het toekomstig herstel van de Joodse natie, het onderscheid tussen Gods rechter- en linkerhand, de ware gelovigen ontvangen
allerlei scheldnamen, zondenlijsten maken, Christus' nederdaling ter helle ziet op
Zijn liggen in het graf, de consciëntie is een onderdeel van de schepping. Als typisch
puriteinse uitdrukkingen kunnen worden genoteerd: "de marktdag van de ziel", "de
wacht over het leven houden", "een bijna-christen", "de tale Kanaans" en "het soliloquium".
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VIII. INVLOED VAN HET PURITANISME OP DE NEDERLANDEN
1, Puriteinen in de Nederlanden
In het eerste kwart van de zeventiende eeuw woonden tienduizenden Engelsen en
Schotten in de Nederlanden 1 .
Globaal kunnen zij in vier groepen worden verdeeld: militairen, handelaren en arbeiders, religieuze vluchtelingen en studenten. Van hen waren de militairen en hun gezinnen verreweg het grootst in aantal. Telden deze buitenlandse troepen in 1585 zo'n
zesduizend man, in 1621 was dit aantal opgelopen tot dertienduizend manschappen.
De in aantal tweede groep was die van de handelaars en de arbeiders. De Verenigde
Provinciën vormden in die tijd de economische wereldmacht. Als zodanig oefenden
zij een enorme aantrekkingskracht uit op buitenlandse arbeiders en kooplieden.
Bovendien waren de Nederlanden voor Engeland de invalspoort van het vasteland.
Vanaf 1582 waren hier de Merchant Adventurers gevestigd, een Engelse exportmaatschappij in kleding, die zo machtig was dat zij bijna de helft van de Londense export
onder haar controle had.
De derde groep, die soms samen viel met de tweede, bestond uit de vluchtelingen die
om des geloofs en gewetens wille hun vaderland hadden verlaten. De tegenstanders
van de Engelse en Schotse Staatskerk wie de grond van hun eigen land te heet onder
de voeten werd, vonden in de Nederlanden een gastvrij onderdak.
Verreweg de kleinste groep werd gevormd door studenten.
Waar en indien mogelijk stichtten de Britten en de Schotten kerkelijke gemeenten; in
1630 bestonden er zo'n vijfentwintig of dertig. Het merendeel hiervan was puriteinsgezind. Dit houdt in dat een flink gedeelte, zo niet de meerderheid van de kerkelijk
meelevende Engelsen en Schotten de puriteinse inzichten en idealen was toegedaan.
Voor de derde groep geldt dit in hoge mate. Het primair ecclesiologisch puritanisme
van de geloofsvluchtelingen was sterk piëtistisch geaard.
De tweede groep was overwegend puriteinsgezind. Dit geldt met name voor de Merchant Adventurers. Ook in de grootste groep, die van de militairen, had het Puritanisme diepe wortels. Vanzelfsprekend betrof dit alleen het kerkelijk meelevende deel
van hen. Vooral onder de officieren bevonden zich veel puriteinen.
Onder de studenten zullen eveneens puriteinen hebben gezeten. De figuur van Amesius, van 1619-1622 te Leiden en vanaf 1622 te Franeker, oefende aantrekkingskracht
op hen uit. Hun aantal was echter niet groot.
Het kan niet anders of er is invloed van deze talrijke puriteinen in de Nederlanden
uitgegaan op het gebied van de godsdienst en met name op dat van de vroomheid.
Helaas is er tot op heden weinig concreets bekend. Het in andere opzichten voortreffelijke werk van Sprunger faalt op dit punt volledig.
De man die wellicht het meest heeft betekend, was Amesius. Door zijn onderwijs aan
1.

Z.v. het volgende: Sprunger[II], i.h.b.: 1-12,233,264-265; Stearns, 53-54.
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de universiteiten van Leiden en Franeker had hij een unieke mogelijkheid Nederlandse studenten vertrouwd te maken met de puriteinse opvattingen 1 . In ieder geval is dit
gebeurd met C. Huygens senior 2 .
In dit verband moeten ook worden genoemd de militairen Hexham, die de vertaler
was van 58, en Montgommeri, aan wie Schuttenius 1 opdroeg, alsmede de uitgevers
Brewster 3 en Waters 4 , die respectievelijk 19 tn 58a op de boekenmarkt brachten.
Naarmate de eeuw vordert, gaan de feiten meer spreken 5 .
2. Nederlanders in Engeland en Schotland
De biografieën van de vertalers hebben uitgewezen dat een korter of langer verblijf in
Engeland van grote zo niet doorslaggevende betekenis was. Men maakte op deze wijze
van heel nabij kennis met het Puritanisme, raakte onder de bekoring ervan en werd
geestelijk blijvend gestempeld.
Een korter verblijf hield meestal een studieperiode in. Dit gaat op voor de vertalers
Schuttenius, Teellinck en Wedaeus. Schuttenius vertaalde als gevolg van zijn verblijf
in Engeland 7, Teellinck kwam in Engeland in een puriteinse sfeer tot bekering en tot
de roeping tot het ambt, en Wedaeus hield zich in het puriteinse academiecentrum
Cambridge op.
Cats bracht in 1603 met het oog op zijn gezondheid een hele zomer in Engeland door.
Daar zat hij in Cambridge onder het gehoor van Perkins 6 .
J. van Reigersberch bezocht in het kader van zijn ontwikkeling van augustus 1596 januari 1598 Engelse en Schotse universiteiten 7 . Meertens stelt de vraag of hier bij
Van Reigersberch misschien de begeerte achter zat om zich persoonlijk op de hoogte
te gaan stellen van het Puritanisme 8 .
Bij een langer verblijf moet worden gedacht aan de Nederlandse vluchtelingengemeenten in Engeland. Dat drie kwart van de vertalingen op naam staat van vertalers
die afkomstig waren uit of lange tijd hadden vertoefd in die vluchtelingengemeenten,
is een overtuigende aanwijzing dat het Engelse Puritanisme deze gemeenten niet onberoerd liet 9 . Een andere uiting hiervan is het lofdicht dat een ouderling van de Nederlandse gemeente te Norwich, Cruso, voor 35 schreef. Voorts staat het eerste origineel Nederlandse werk van piëtistische aard dat in de periode 1598-1622 verscheen,
op naam van een predikant van de Nederlandse gemeente van Londen, Regius. Van
hem is ook een tweede soortgelijk geschrift10. De waardering en de verwachting van
W. Teellinck van de Londense vluchtelingengemeente wijzen eveneens in de richting
van puriteinse invloed op die gemeente 11 . Tenslotte kunnen hier de acta van de collo1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Vgl.: d.st., 497-498.
Bachrach, 24-25.
Z.v.h.: Harris/Jones.
Z.o.h.: Sprunger[II], 183, 308; Hallema, 74.
Vgl.: d.st., 473-474,476,478-480,486, 630-631.
Meertens[III], 247, 288.
Meertens[IV], 2.
Meertens[IV], 5-6.
D.st., 527-528.
D.st., 534,538-539.
D.st., 504-505.
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quia der Nederlandse gemeenten in Engeland worden genoemd. Zowel in 1609 als in
1615 werd op deze vergaderingen besloten de gemeenteleden op te roepen tot een
strengere sabbatheiliging, met name met het oog op de bruilofsfeesten op de dag des
Heeren. Deze besluiten zouden los van het Puritanisme kunnen worden gezien, ware
het niet dat in de acta van 1615 met zoveel woorden wordt aangegeven dat de ergernis
van de Engelsen over de sabbatsontheiliging door de Nederlanders de directe aanleiding tot het besluit vormde 1 .
3. Puriteinse geschriften
Er is in de Nederlanden rechtstreeks invloed uitgegaan van puriteinse geschriften,
hetzij in het Engels, hetzij in het Latijn gesteld. Deze beïnvloeding werd vergemakkelijkt door het feit dat er in de Nederlanden drukkers/uitgevers werkzaam waren die
zich toelegden op de vervaardiging en de verspreiding van puriteinse geschriften.
De belangrijkste van hen was de in Middelburg gevestigde drukker van de Staten van
Zeeland, Schilders 2 . Behalve een groot aantal andersoortige werken, waaronder enkele belangrijke, gaf hij veel puriteinse geschriften uit. Hieronder bevond zich een
aanzienlijk aantal werken van de Middelburgse Engelse predikanten Fenner, H. Jacob en Forbes.
Een tweede drukker in de Nederlanden die puriteinse geschriften vervaardigde, was
de in Leiden werkzame drukker van de Pilgrim Fathers, Brewster. Als derde kan Waters worden genoemd, die zijn activiteiten in Dordrecht ontplooide.
Behalve boeken uit deze drukkerijen werden er in de bibliotheken van met de kennis
van het Engels toegeruste Nederlanders nog veel meer puriteinse werken gevonden
die in het buitenland en met name in Engeland waren uitgegeven. Alles bij elkaar
zullen er duizenden, zo niet tienduizenden puriteinse geschriften in Nederlandse bibliotheken aanwezig zijn geweest. Voor de periode van deze studie zal het op duizenden moeten worden gehouden.
Uit de veilingcatalogus van de bibliotheek van Voetius blijkt dat deze zo'n dertig Latijnse en zo'n 270 Engelse geschriften met een puriteinse inhoud bezat. De veilingcatalogus van de bibliotheek van Udemans laat twintig Latijnse en 57 Engelse puriteinse
werken zien. Dit soort boeken kwam ook in de bibliotheken voor van mannen die niet
direct tot de Nadere Reformatie kunnen worden gerekend, zij het in mindere mate. C.
Huygens senior was de eigenaar van: W. Perkins, Discourse of Consciense, Cambridge
1596, van The Doctrine of the Bible, or Rules and Discipline by way of Questions and
Answers, 1606, en van: J. Dod/R. Cleaver, A Plaine and Familiar esposition of the 13th
and 14th Proverbs ofSolomon, 16153.
Baudartius zal wel meer puriteinse werken in zijn bezit hebben gehad dan Huygens.
In zijn autobiografie deelt hij immers mee:
Dit jaervan 1615 hebbe ick oock uijt het Schots-Engels getranslateert Wilh. Couperi Christelijcke t' samensprekingen tusschen Godt, ende de bedroefde Siele A

1.
2.
3.
4.

WMV, 124, 206-207; vgl.: 217-218.
Z.v.h.: Dover Wilson; Aarssen.
Bachrach, 25-26.
Broek Roelofs, 222.
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Baudartius was derhalve niet alleen de Engelse taal machtig, maar hij was ook zo
gepakt door de piëtistisch-mystieke inhoud van het bovengenoemde geschriftje dat hij
het in het Nederlands overzette.
De enige vertaler die zich in de periode van deze studie bezig heeft gehouden met
geschriften van Cowper, is Lamotius. Baudartius was intiem bevriend met Lamotius.
Naar alle waarschijnlijkheid vormt Baudartius' vriendschap met Lamotius dan ook de
verklarende achtergrond van zijn vertaling van het bovengenoemde traktaatje van
Cowper. Een exemplaar hiervan is tot op heden niet boven water gekomen. Dit is dan
ook de reden dat deze vertaling niet in de bibliografie is opgenomen en dat Baudartius
niet onder de vertalers is behandeld. Enerzijds doet de vermelding van de vertaling in
Baudartius' autobiografie vermoeden dat het translaat in druk is uitgekomen, anderzijds dwingt het ontbreken van ieder gegeven betreffende de uitgave tot uiterste voorzichtigheid en terughoudendheid.
Van de hand van J. Boreel kwam in 1599 de Latijnse vertaling van de Daniël-commentaar van de puritein H. Broughton uit: Commentarius in Danielem, primum Anglice
scriptus ab Hughone Broughthono, nunc Latinitate donatus1. Ongetwijfeld zal deze invloedrijke en zeer geleerde Zeeuwse staatsman in zijn befaamde bibliotheek verscheidene puritanistica hebben gehad.
Het spreekt zonder meer vanzelf dat de vertalers grote aantallen puriteinse werken
hebben bezeten. Een uitzondering hierop zou Nienrode kunnen zijn. Hij verklaart dat
hij het origineel van de door hem geleverde vertaling van de Utrechtse drukker Van
Herwijck heeft gekregen. De veronderstelling is aannemelijk dat ook drukkers en uitgevers particulier het een en ander aan puritanistica bezaten.
Strengholt heeft een brief voor het voetlicht gehaald waarin iets substantieels staat
over het puriteinse boekenbezit van een van de latere vertalers en over de wijze waarop deze eraan kwam 2 . Het betreft Andries de Hu(y)bert, die zich als vertaler verschuilt achter de initialen A.D.H. Deze schreef op 27-1-1622 vanuit Den Haag een
brief aan C. Huygens junior, die in die tijd in Londen verbleef. Het begin van dit
schrijven luidt als volgt:
lek bidde V.E. de moyte te neemen van voor my aldaer te koopen dese navolgende boucken. Eerst Paul
Baine op de laeste versen van 't seste cap. Ephes. ick en weet niet hoe eygentlyck de naem is van dat bouck.
Willets Hexapla in Eodum, ende syn harmonia op het eerste ende twede bouck Samuels. The annales off
England by John Stow, ende soo daer yet meer onlancx wtgecomen is in Theologia dat wtnemende is, ende
bysonderlyck van Mr. Baine voorseyt, wiens boucken ick al hebbe, (wtgenomen 't bouck hier boven geschreven) tot voor twee iaren wtgegaen.

De Hubert, die secretaris van het Hof van Holland was, blijkt bijzonder geïnteresseerd te zijn in puriteinse geschriften, waarbij hij een voorliefde voor de werken van
Baynes aan de dag legt. Hij moet op zijn minst tientallen van deze boeken in zijn kast
hebben gehad. Het is in dit verband niet onbelangrijk te vermelden dat De Hubert in
1630 met een zuster van E. en W. Teellinck in het huwelijk trad 3 .
Tevens wordt een van de wegen waarop De Hubert - en anderen - aan deze werken
kwam, duidelijk. Bevriende personen die tijdelijk in Engeland verbleven, kochten ze
daar en zorgden voor het transport over zee. Huygens schreef in een brief aan zijn
1.
2.
3.

GZ,15;NNBW,VI,166.
Strengholt[II], 56-68.
Strenghoit[II], 63-64.
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ouders, gedateerd 10/11-5-1622, vanuit Londen dat hij de door De Hubert gevraagde
boeken had meegegeven aan een vriend, Burlamacchi, die deel uitmaakte van een
Engels diplomatiek gezelschap dat via de Nederlanden naar de Palts ging1.
Wellicht zullen niet alleen in de boekenkast van de geletterden, maar ook in die van
minder geleerde personen Engelse puriteinse geschriften aan te treffen zijn geweest.
Zo veronderstelt Van Putte, de biograaf van H. Dullaert, met betrekking tot diens
vader Kornelis:
Mogelijk bevonden zich zelfs onder de boeken die hij zijn kinderen naliet, Nederlandse èn Engelse puriteins-piëtistische werken A

4. Invloedssporen
Wanneer W. Teellinck er in Philopatris (1608) op aandringt dat de landelijke overheden met het oog op de gewone, dagelijkse gezinsgebeden een apart gebed aangaande
de vredesonderhandelingen laten drukken, verdedigt hij dit met:
Dit is niet nieus/ noch ongehoort/ maer dickmaels ghepleecht op occasie van soo ghewichtighe staets
saecken/ in het Conincrijcke van EnghelandtA

In de opdracht van 59 geeft dezelfde persoon te kennen dat de puriteinse leefwijze
zoals hij die zelf in Banbury heeft beleefd, een diepe en onuitwisbare indruk op hem
heeft gemaakt. De elementen die hij met name noemt, zijn: de religieuze vormgeving
van het leven van iedere dag, de godsdienstoefening in het gezin, de zondagsviering,
het samenspreken over geestelijke zaken en het vasten. Voorbeeldig is voor hem ook
wat hieraan van de kant van de puriteinse predikanten ten grondslag ligt: een voor
ieder begrijpelijke prediking, onderverdeeld in leringen en nuttigheden, en een veelvuldig bezoekwerk. Tenslotte beveelt Teellinck de proponenten, aan wie hij 59 opdraagt, dringend Theologia Sacravzn Fenner aan, waarin veel betreffende de praktijk
van de theologie wordt aangetroffen. Hij erkent er zelf veel aan te hebben gehad.
Udemans' Hooglied-verklaring Corte Ende duydelijcke verclaringe over het Hooge-liedt
Salomo (1616) stoelt volgens een uitlating van de auteur in zijn dedicatie op werken
van diverse andere theologen. Hij noemt met name:
Bernardus, Willeramus Abbas, Franciscus Lamberti van Avenjon, Ioannes Mercerus, Theodorus Beza,
Emm. Tremellius ende Fr. Iunius, Guill. Tomson, Dud. Fennerus, Thomas Brightman, Georg Gyffard, Willem Gouge, Ioannes Duyve, los. Hall.

Meer dan de helft van het aantal bronnen stamt uit het Puritanisme.
In de verklaring zelf ontbreken de verwijzingen naar de bronnen. Op één punt is de
puriteinse beïnvloeding echter reeds bekend. Udemans leest in Hooglied 8:1 4 het verlangen van de oudtestamentische, Joodse kerk naar de bekering der heidenen 5 . Van
der Linde heeft goede verwachting dat deze uitleg origineel is 6 . Hall blijkt hem echter
reeds te hebben 7 .
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

BCH, I, 97.
1,15.
18.
In de Statenvertaling is dit 8:8. Udemans volgt de Latijnse Bijbeluitgave van Tremellius en Junius, vgl.:
StrengholtfHI], 18.
423-424.
[XIII], 209-210.
Contemplationes Sionis, 1642, 869a.

588

VIII. Invloed van het Puritanisme op de Nederlanden

In de pamfletten van E. Teellinck is meer dan één belangrijke doorwerking van het
Puritanisme te signaleren. In zijn anti-remonstrantsgerichte eersteling Philometor
(1616) verwijst hij naar koningin Elizabeth wanneer hij stelt dat het rijk van Christus
niet strijdig behoeft te zijn met een aards koninkrijk:
Hoochloffelicker memorien de Coninginne Elizabeth, wiens ghedachtenisse blijft inden segen, en heeft
vande Ghemeynte Christi/ 'twelck sijn rijck is/ alsoo niet gheoordeelt/ noch oock eenichsins ghedacht/ als sy
de verstroyde/ ende verjaechde gheloovighe uyt Nederlandt, ende van allen landen in haer rijck ontfinck
ende herberchde; dat sy in haer rijck/ een ander rijck liet oprechten/ 'twelck teghen haer rijck soude staen/
al-hoe-wel sy de selve hare openbare vergaderinghe liet houden/ volghens hare bysondere Kerckelicke
ordre/ die niet allesins met die van Enghelandt over een quam: ende het is oock soo verre van daer gheweest/
dat haer rijck daer door eenighe swaricheydt is overcomen/ dat hare Majesteyt selfs/ neffens het ghemeen
ghevoelen/ het daer voor gehouden heeft/ dat sulcx is gheweest haers throons bevestinghe.1.

Het is met het oog op hetzelfde Engeland wanneer hij even verderop opmerkt:
dat een souvereyne Overheydt/ daer alle macht ende heerschappie van een landt ofte rijcke tot een hooft
ghetrocken is/ ende vergadert in een persoon/ die sich allesins als een oprecht litmaet vande Ghemeynte
Christi draecht/ ende alle weghe voor de selve als voor sijnen oogen-appel sorcht/ wetende dat dit is sijns
throons bevestinghe, dat de Ghemeynte Christi onder sijn heerschappie wel ghedye/ sich met Kerckelicke
saken wat meer dan recht uyt bemoeye/ soude noch eenichsins van de Gemeynte/ de lieve Bruyt Christi/
verdraechlic zijn^.

Hoe komt Teellinck ertoe juist de Engelse verhouding tussen Kerk en Staat als een
zwaarwegend argument in zijn bestrijding van de remonstrantse inzichten in te voeren? Een ander gedeelte uit dit geschrift geeft de oplossing. Het is Teellincks autobiografische passage, die reeds eerder in deze studie ter sprake is gekomen. Hij geeft
hierin te kennen dat de puriteinse predikanten het bewijs ervan zijn dat de gereformeerde leer niet behoeft te worden veranderd om de godzaligheid te bevorderen. Hun
geschriften staan bij hem - op de Bijbel na - het hoogst aangeschreven 3 .
In Querela patriae (1617) slingert E. Teellinck de remonstranten een felle aanklacht
in het gezicht en wijst hij voor de daarin aangebrachte exegese naar Perkins:
Met den Godloosen/ die den Heere Christum Cruycigenden/ maeckt ghy een vergiftigen dranck van Edick/
met Myrrhe. Mare. 15,23. Matth. 27,34. Om der Magistraten, herssenen te ontstellen/ ende/ om hen haer
ghevoelen/ ende memorie te benemen. Parkins. in Simb. Apost. Fol. 23A

Van Teellincks wegens het Puritanisme speciale aandacht voor Engeland getuigt ook
een passage in zijn antiremonstrantse Anderde Clachte (1617) waarin hij oproept de
heilzame raad van de Engelse Koning niet te versmaden 5 .
W. Teellinck geeft in de voorrede van Huys-boecxken (1618) bijna woordelijk hetzelfde relaas van zijn verblijf in Banbury als in 59 voorkomt, met dit verschil dat het in
Huys-boecxken is uitgebreid met de twee oorzaken van die puriteinse sfeer die aan de
kant van de huisvaders liggen: de strenge sabbatviering en het nauwe toezicht op de
gezinsleden zowel voor wat de aardse als de geestelijke zaken betreft.
Bij de behandeling van de laatste trap van de staat van Christus' vernedering geeft
Teellinck als een van de twee verklaringsmogelijkheden Perkins' opvatting, zonder
diens naam overigens te vermelden 6 .
1. [28-29].
2. [31].
3. [50-51].
4. 14.
5. 53.
6. 694.
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Boheemsch gelvyt (1620) van E. Teellinck laat zien dat deze zijn toekomstvisie geheel
ontleent aan de puritein Brightman, die door hem wordt betiteld als "een geleerd en
godzalig man". Met aan de kantlijn de verwijzing
Brigtman in Apocalypsi Apocalypseos

sluit Teellinck zich aan bij Brightmans mening dat in de zeventiende eeuw achtereenvolgens zullen plaatsvinden: de val van Rome met inbegrip van de beëindiging van de
rooms-katholieke afgodendienst, de vernietiging van het Turkse rijk en de bekering
der Joden 1 . Met instemming geeft Teellinck verderop Brightmans visie weer dat er
voorafgaande aan de genoemde toekomstige gebeurtenissen zware plagen over de
gereformeerde christenheid zullen komen. De beginselen hiervan verbindt Teellinck
met eigentijdse ontwikkelingen 2 .
In Een hardt bode (1621) komt E. Teellinck op het laatstgenoemde terug, waarbij hij
zonder vermelding van Brightmans naam diens Openbaring-commentaar noemt. Nu
verbindt hij het met de gebeurtenissen in Bohemen 3 .
Ook W. Teellinck geeft blijk van een door zijn voorliefde voor het Puritanisme gevoede speciale aandacht voor Engeland. In het kader van de bespreking en de verdediging van de kinderdoop merkt hij in Het tweede Deel van het Huys-boecxken (1621) op:
Wy weten dat in onse eeuwe/ een groot-machtich Christen Coninck/ die noch leeft/ ghecroont is gheweest/
als hy noch een kint in de wieghe was. Het kindt en verstondt die crooninghe niet/ sy en was nochtans niet
ydel over hem/ maer van grooten nutte/ ende bevestichde hem het Coninck-rijcke^.

Dit kan maar op één persoon slaan: koning James I van Engeland, die daarvóór koning
James VI van Schotland was. Verderop in zijn betoog bevestigt Teellinck dit vermoeden:
ende in onse eeuwe aen den Coninc van Schotlant/ die in de wieghe ghekroont wert^.

Wanneer Teellinck in Zions basvyne (1621) het erover heeft dat de Heere vaak tot een
bijzonder werk bekwaam maakt in de weg van het lijden, geeft hij als voorbeeld koningin Elizabeth:
Heeft niet Elysabeth S.M. Coninginne van Enghelant/ eerst gevanghen gheweest/ en in ghevaer des doots/
eer sy noch verhoocht wert/ en wat een moeder in Israël is sy daer na gheworden? dat nu noch aller warer
Christen herten ontvoncken/ die slechts aen haer peynsen A

In Noord-sterre (1621) schrijft W. Teellinck betreffende de onderlinge stichting in het
allerheiligste geloof:
Soo hebben wy oock dit selve sien ghepractijckeerrt in eenige plaetsen/ met soo grooten vrucht/ en vreuchde 7 .

Zonder twijfel slaat dit op zijn tijd in Engeland en met name in Banbury.
Rest nog erop te wijzen dat een man als Perkins veelvuldig in de remonstrantse en
contraremonstrantse polemiek voorkomt. Zo werd zijn De Praedestinationis modo et
ordine et de amplitudine gratiae divinae Christiana et perspicua disceptatio door Armi1. 12-15.
2. 20-21.
3. 9-10.
4. 236.
5. 273.
6. 76b-77a.
7. 220 [ = 320].
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nius met diens Examen modestum libelli, quem D. Guielmus Perkinsius apprime doctus
TJieologus, edidit ante aliquot annos (1612) bestreden. Van Arminius' geschrift verscheen in 1617 een Nederlandse vertaling.
Dit soort sporen kan hier gevoeglijk buiten beschouwing worden gelaten.
Samengevat: de geschriften van uitgesproken vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie als W. en E, Teellinck en Udemans vertonen weliswaar niet veelvuldige,
maar wel onmiskenbare sporen van puriteinse beïnvloeding en - bij de beide Teellincks - van hieruit voortvloeiende speciale aandacht voor Engeland. Inhoudelijk betreft de doorwerking: de godsdienstoefening in het gezin, de religieuze vormgeving
van het leven van iedere dag, de zondagviering, het samenspreken over geestelijke
zaken, het vasten, een eenvoudige prediking met leringen en nuttigheden, het veelvuldig ambtelijk bezoekwerk, de Hooglied-interpretatie, de opvatting over Christus' nederdaling ter helle 1 , de toekomstverwachting met als belangrijke onderdelen: zware
plagen over de gereformeerde christenheid, de val van Rome, de vernietiging van het
Turkse rijk en de bekering van de Joden.
Perkins wordt in het onderhavige tijdvak ook wel door auteurs geciteerd die niets of
niet veel met de Nadere Reformatie van doen hadden. Aangezien deze citaten of verwijzingen hun plaats hadden binnen de toenmalige dogmatische twisten, doen zij hier
niet ter zake. Dat er in de geschriften van de beide Teellincks puriteinse doorwerking
is gesignaleerd, was gezien de voor Willem allesbepalende en voor Eeuwout diepingrijpende betekenis van het Puritanisme van tevoren te verwachten. Anders staat het
met Udemans. Diens levensloop is vrij van puriteinse invloeden. Meertens neemt dan
ook geen Engelse beïnvloeding bij Udemans aan 2 . De Boer is nog stelliger: van Engelse invloed is bij Udemans evenals bij Taffin nog niets te bespeuren 3 . Het gevondene
laat daarentegen zien dat Udemans wel degelijk voor wat zijn sabbatbeschouwing 4 en
Hooglied-verklaring betreft, in aanzienlijke mate teruggaat op het Puritanisme.
5. Verborgen doorwerking in het Nederlandse Piëtisme
Er moet - zeker in deze tijd - mee worden gerekend dat de verborgen doorwerking
van het Puritanisme in het Nederlandse Piëtisme aanzienlijk groter is dan de vermelde
invloed. Het zou dan ook van nalatigheid getuigen als een inhoudelijk onderzoek van
de piëtistische geschriften van Nederlandse origine op dit punt achterwege zou blijven. Het zal niemand verbazen dat dit onderzoek slechts in grote lijnen kan verlopen.
In de periode van deze studie kwamen van Regius, een Nederlands predikant te Londen, twee geschriften uit, beide van piëtistische aard. Hierin komen diverse zaken
voor die aari het Puritanisme doen denken. Allereerst de titel van het tweede traktaatje van Dry Uytnemende ende schoone Tractaetkens, namelijk Vande Conscientie. In

1.
2.
3.
4.

Ook de Ouddorpse predikant N. Rushius hing Perkins' opvatting aan. Dat hij hier niet is behandeld, komt
omdat hij geen Nederlander, maar een Engelsman was. Z.v.h.: DN, XLVIII, 118-128; Sprunger[II], reg.
[I], 105. Van Berkel volgt Meertens hierin: [I], 33.
100.
D.st., 566-567; vgl.: 628.
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de tweede plaats de volgende themata: het gebed voor de bekering van de Joden1, de
mondchristenen2 en het gezin als een gemeente des Heeren3.
Van de hand van W. Teellinck zagen in de bewuste periode 27 geschriften het licht.
Voor het overgrote merendeel zijn het stichtelijke traktaten. Een zestal hiervan ademen geheel een puriteinse sfeer. Over de gezinscatechese handelen de twee delen van
Huys-boecxken. In Den christeliicken leytsman wordt de theorie en de praktijk van de
vasten-biddag uiteengezet. Het Geestelijck Cieraet van Christi Bruylofts-kinderen behandelt op uitgebreide wijze het Heilig Avondmaal in het schema voorbereiding viering - nabetrachting. De praktijk der godzaligheid is het onderwerp van Noord-sterre. De sabbatbeschouwing en -praktijk vinden hun weergave in De rust-tydt.
Als puriteinse motieven die steeds in Teellincks boeken terugkomen, kunnen worden
genoemd: de vasten-biddag, de geestelijke zorg voor elkaar, de bijzondere aandacht
voor het Avondmaal, de religieuze vormgeving van het dagelijks leven, de voorname
rol die aan de middelen wordt toegekend, de sabbatvisie en -praktijk, de bepalende
factor van de onderscheiding naar geestelijke staat en stand in zowel het pastoraat als
de prediking, de naamdragende christenen, de godsdienstoefening in gezinsverband,
een sterke nadruk op de menselijke activiteit, het zelfonderzoek, de kenmerken, de
consciëntie, de conditie van bekering en geloof, de heilige samenspraak, de praktijk
der godzaligheid, het schema voorbereiding - viering - nabetrachting, een accent op
de menselijke belofte bij de sacramenten, het in een verbond treden met God, het
vasten, de reformatie van de misbruiken, de ware gelovigen ontvangen allerlei scheldnamen.
Wat minder frequent aanwezige Engelse invloeden zijn: de toekomstige bekering van
de Joden4, de tale Kanaans5, een bekeringsschema met als beheersende structuur: wet
en evangelie6, een bekeringsweg7, de stichtelijke bijeenkomsten8, de zendingsliefde9,
de bijna-christen10, de raad van godzaligen zoeken11, het exempel van de godzaligen12, de naarstige wacht over het leven houden13, de bekendmaking van de geestelijke stand aan godzaligen14, de schielijke gebeden15, de aanduiding van de zondag als
de zondendag16, het opstaan en het naar bed gaan in geestelijk licht bezien17, de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Corte verclaringe, 11.
Corte verclaringe, 87; Dry [...] Tractaetkens, 122.
Corte verclaringe, 128.
Timotheus, 43-44; Ontdeckinge des vermomden Balaams, 570; Evbvlvs, 25; Zions basvyne, [2]; Ecce Homo,
[XXIII].
Ontdeckinge des vermomden Balaams, 320; Huys-boecxken, 807; Kole Van den Altaer, 84.
Evbvlvs, 160-164.
Den Ouden/ ende goeden wech! tot het Nieuwe leven, 15-24.
Noord-sterre, 319-322.
Huys-boecxken, 657-658; Ecce Homo, [III-XXXII].
Proefsteen, [VII].
Hemelsche Openinge, 82b.
Noord-sterre, 145-151; Balsem Gileads, 66a-67b, 212a-214b; Kole Van den Altaer, 6; Adam, 179a.
Den christeliicken leytsman, 193-194; Noord-sterre, 361-388; De rust-tydt, 159a-163b.
Noord-sterre, 436-441.
De rust-tydt, 127a; Lusthof, III.
Bueren-Cout, 31; De rust-tydt, 2a, 71b; Balsem Gileads, 168a.
Liefden-dwanck, 69; De rust-tydt, 145a-149b; Lusthof, 10-13, 50; Adam, 199a.
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typering van het gezin als "een kleine kerk" 1 , een bevindingsbeschrijving2, een zondenregister in het kader van het zelfonderzoek 3 , van een formuliergebed naar een vrij
gebed 4 , de voorbereiding tot het geloof5, een kind van God op zijn slechtst en een
werelds mens op zijn best 6 en het schema verklaring - leer - nuttigheden 7 . Twee uitdrukkingen zijn als vertaling aan het Engels ontleend: "de marktdag der ziel" 8 en "het
vrije offer der genade" 9 .
In 1659 verschenen twee drukken van Adam rechtschapen, wanschapen, herschapen.
De reden dat dit werk ondanks het genoemde jaartal hier de aandacht ontvangt, is dat
de tekst van het geschrift in de ene druk aan het eind is gedateerd met 1621. Febr. 11.
Teellinck maakt, wanneer hij het in dit boek over het verstand en de consciëntie heeft,
gebruik van beeldspraak die hij heeft ontleend aan Perkins' geschrift A treatise of
conscience. Allereerst noemt Teellinck het verstand den Voerman1®. Vervolgens typeert hij de consciëntie aldus - hiernaast wordt de Nederlandse vertaling van de Engelse passage gezet - :
304b
So is sy dan gelijk een gansch wackeren veerdigen
Notaris/ die altijts zijn penne inde handt heeft/ en
in zijn Protocol spoedelijck aenteyckent/ al wat hem
ghedicteert wert.

27,14
mach sy bequamelijck gheleken worden by een Register/ ofte Notarius die steeds deg penne in de
handt heeft om aen te teeckenen/ ende in ghedachtenisse te houden alles wat daer gheseyt ofte ghedaen is.

Tevens schrijft Teellinck over de consciëntie:
311b

27, 16

So sit dan de consciëntie in't midden van den mensche als een kleyne God

Jae sy is ghelijck eenen cleenen Godt/ sittende in't
midden van sMenschen herte.

Bovendien heeft Teellinck het in dit geschrift over "het Lagerhuis" en "het Hogerhuis
van het parlement van de kleine wereld" 11 en typeert hij de wil als "een absolute en
soevereine vorstin in de kleine wereld" 12 . Onmiskenbaar vormden de Engelse staatkundige verhoudingen de achtergrond van deze uitdrukkingen.
Tenslotte kan erop worden gewezen dat diverse titels van Teellincks werken een opvallende overeenkomst met die van puriteinse geschriften vertonen. Dit geldt voor:
Balsem Gileads, Kole Van denAltaertn
Lvst-hofö.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Huys-boecxken, [XIX].
Huys-boecxken, 151-155, 250-253; Den christeliicken leytsman, 86-97,109-133.
Een Getrou bericht, 3-8; Philopatris, 13-15.
Lusthof, IV.
Den christeliicken leytsman, 86.
Den volstandigen Christen, II, 46.
De clachte Pavlt, Liefden-dwancfq Trevr-schrift.
Derust-tydt, 10, 22b, 37a, 41a, 57a, 101a, 112b, 226b, 244b, 245, 277b.
Noord-sterre, 454.
244b; vgl.: 27, 7.
253a.
269b.
Van der Haar[II], 365, 373-375.
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Udemans schreef in de periode tot en met 1622 in het geheel zes werken; Twee ervan
vallen af, omdat zij dogmatische polemiek met de doopsgezinden bevatten. Vanzelf
zijn er in de resterende vier geschriften veel algemeen piëtistische elementen aan te
wijzen. Het is niet onmogelijk dat ook hier het Puritanisme op de achtergrond een rol
speelt - zeker niet gezien in het licht van Udemans' boekenbezit - , maar iedere nadere
precisering is hier enkel gissing. Zaken die meer in de richting van Engeland wijzen,
zijn: het vasten 1 , het oordeel van godvruchtige personen 2 , het schema voorbereiding betrachting - nabetrachting 3 , het sabbatgebod is moreel 4 , de sabbatheiliging 5 , de heilige samenspraak 6 , de menselijke belofte bij de Doop en het Avondmaal 7 , het huisgezin 8 , de gezinsgodsdienst 9 , de typering van het gezin als "een kleine gemeente" 10 ,
mondchristenen 11 , de condities van de beloften 12 . Echt puriteinse beïnvloeding wordt
zichtbaar in het thema van het gebed voor de bekering van de Joden 1 3 en in de uitdrukkingen: "de tale Kanaans" 14 en "de naarstige wacht over het leven" 15 .
De drie werken van Westermannus uit het bedoelde tijdvak hebben alle een piëtistische inhoud. Er zijn hierin enkele elementen te bespeuren die aan het Puritanisme
doen denken: de zondag is een zondige dag 16 , de christelijke samensprekingen 17 , de
typering van de scheepsbemanning als "een kleine gemeente" 18 en de uitvoerige en afzonderlijke pastorale behandeling van iemand met een zwak geloof19.
In het ene, piëtistische geschrift van A. Corneliszoon uit de periode 1598-1622 komt
een enkel puriteinse trek naar voren: de bede om de bekering van de Joden 20 .
Van E. Teellinck kwamen vóór 1623 zeventien geschriften uit. Op een enkele uitzondering na zijn deze alle gericht öf tegen de remonstranten öf tegen de Rooms-katholieke Kerk en zijn zij gegoten in de vorm van een pamflet. Desondanks zijn verscheidene puriteinse elementen en uitdrukkingen te signaleren. In de richting van Engeland
wijzen de in Teellincks werken voorkomende bruidsterminologie en de aanduidingen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Christelycke bedenckingen, 32, 64; Practycke, 294, 306-311,559,568; Geestelick Compas, 150-151, 268-271.
Christelycke bedenckingen, 52-53; Practycke, 572; Geestelick Compas, 67, 69.
Practycke, 298-299; Geestelick Compas, 60-237.
Practycke, 365-374.
Geestelick Compas, 100-108,140-148,202-207.
Christelycke bedenckingen, 49-50; Practycke, 134, 259, 294, 299, 340-342, 356, 391, 701; Corte [...] verclaringe
over het Hooge-liedt, 126,145,168-169,174, 210, 235, 269; Geestelick Compas, 127-133.
Practycke, 311; Geestelick Compas, 193.
Geestelick Compas, 230-236.
Practycke, 210-213, 219-220,569-570.
Practycke, 211; Geestelick Compas, 233.
Corte [...] verclaringe over het Hooge-liedt, 124, 256.
Practycke, 257-258, 260.
Corte [...] verclaringe over het Hooge-liedt, 438-440.
Christelicke bedenckingen, 49 Practycke, 332; Corte [...] verclaringe over het Hooge-liedt, 239, 259; Geestelick
Compas, 130.
Christelycke bedenckingen, 31.
Christelycke zee-vaert, 46.
Christelycke zee-vaert, 147, 328.
Christelycke zee-vaert, 147.
Spieghel Der [...] Ghenesinghe der Kracken, 253-263.
Christeliicke Betrachtingen, 1636, 75-76.
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"de reformatie van de zeden" alsmede "de naam- of mondchristenen". De volgende
elementen hebben welhaast zeker een puriteinse oorsprong: de sprake Kanaans1, de
toekomstige bekering van de Joden2, de wacht over het leven houden3, het bekend
maken van de geestelijke stand aan godzaligen4, de nadruk op een strenge sabbatviering5, de voorbereiding op de viering van de rustdag6, de typering van de zondag als
"de marktdag van de ziel"7, het in een verbond met God treden8, het accentueren van
het vasten9, de godsdienstoefening in het gezin 10 en de typering van het gezin als "een
kleine gemeente" 11 . Bovendien zijn Mizpa en Vyer ende Wolck-Calomne in hun hoofdthema's, respectievelijk de vasten-biddag en de religieuze ordening van het dagelijks
leven, typisch puriteins.
Zowel van J. van den Houte als van De Swaef is uit het bedoelde tijdperk slechts één
werk bekend. Van den Houte schreef Salomo (1620), waarmee hij beoogde hen die
zich in hun eenvoudigheid aan de kant van de remonstranten ophielden, te bewegen
terug te keren naar de Kerk. Hierin is slechts één elementje dat puriteins aandoet: de
sprake Kanaans12.
Het pedagogisch handboek van De Swaef vertoont meer puriteinse trekken. Allereerst is er de hoofdinhoud: dè christelijke, godzalige opvoeding. In de tweede plaats
hecht De Swaef zeer grote waarde aan de gezinscatechese13. In de derde plaats typeert ook hij het gezin als "een kleine gemeente"14, terwijl hij verscheidene keren het
doen en laten van godzaligen als voorbeeldig kenschetst15. Groenendijk concludeert
met betrekking tot dit hoofdwerk van De Swaef dat op bijna iedere bladzijde puriteinse invloed valt waar te nemen16. Zo ook als het gaat om de hierin voorkomende, acht
pagina's tellende 17 instructie in de praktijk van de gezinscatechese, die De Swaef ontleent aan
een seecker gheschreven boeck/ 't welck genoech bewijst dat zynen schryver vry een geleert ende Godsaligh
man moet zyn. Daerom sal het selve hier in stellen het luyt aldus: tal/138.1**.

Volgens Groenendijk lijkt De Swaef hier gebruik te maken van een van 1613 daterende tekst over de catechese van de puritein R. Bernard19.
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Derde Klachte, 81; Christelicke Clachte, 77; Vyer ende Wolck-Calomne, 123.
Philometor, [54]; Querela ecclesiae, 12; Boheemsch gelvyt, 13-17; Vyer ende Wolck-Calomne, 54.
Christelicke Clachte, 83-86.
Christelicke Clachte, 95-96.
Philometor, [56]; Vyer ende Wolck-Calomne, 184-194.
Christelicke Clachte, 80.
Christelicke Clachte, 43, 87; Babyion, 22.
Cleophas, 9; Christelicke Clachte, 44, 76, 80; Vyer ende Wolck-Calomne, 33.
Philometor, [54]; Christelicke Clachte, 78-83.
Bileam, 60-61.
De crevpele bode, 15; Svlamith, 45.
[21].
84-102.
38.
41, 99,110.
[XVIII], 172.
89-96.
89.
[XVIII], 173. Z.v. het desbetreffende werk van Bernard: STC, 1964.
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De natuurfilosoof I. Beeckman 1 werd in 1588 te Middelburg geboren, bracht de eerste
en langste periode van zijn leven, 1588-1618, in Zeeland door, gaf van 1620-1627 les
aan de Latijnse school te Rotterdam en was de laatste periode van zijn leven,
1627-1637, rector van de Latijnse school van Dordrecht. Een van zijn favoriete theologische auteurs was W» Teellinck, die hij "zijn geestelijke leidsman" noemt 2 .
Beeckmans biograaf laat zien dat het gezin waaruit Beeckman kwam, religieus was
gestempeld door het Engelse Puritanisme en dat de theologische achtergrond van het
mechanistische wereldbeeld van Beeckman ook door het Puritanisme werd uitgemaakt, met name op het punt van de onttovering van de wereld 3 .
Bij Beeckman wordt duidelijk dat de puriteinse invloed in de Nederlanden verder
heeft gereikt dan de gebieden van de vroomheid en de theologie.
6. Invloed op de Dordtse Synode
Onder de buitenlandse afgevaardigden naar de Nationale Synode van Dordrecht bevonden zich ook vijf gedelegeerden van de Anglicaanse Staatskerk. Aangezien het
piëtistische Puritanisme ook rijkelijk binnen de Kerk van Engeland was vertegenwoordigd, is het geen onzinnige zaak de bijdrage van de Engelse afgevaardigden op
hun piëtistische inhoud te onderzoeken.
Inderdaad komen in het Engelse oordeel over de vijf artikelen van de remonstranten
twee fragmenten voor die piëtistisch van aard zijn en waarin het zich onderscheidt van
de oordelen der andere buitenlandse gedelegeerden. Bij hun beoordeling van het
derde en vierde artikel stellen de Engelse afgevaardigden dat aan de toepassing van
de rechtvaardigmaking verscheidene inwendige werkingen voorafgaan, die door de
kracht van het Woord en van de Geest worden verwekt in de harten dergenen die nog
niet zijn wedergeboren. Deze werkingen zijn: het gevoel van de zonde, de vrees voor
de straf, een droefheid, de begeerte naar verlossing en enige hoop op vergeving. Voor
de prediking betekent dit dat eerst de wet en vervolgens het evangelie moet worden
verkondigd. De voorgaande inwendige werkingen kunnen door de schuld van de oproerige wil des mensen worden verstikt en ten enenmale worden tenietgedaan 4 .
In hun oordeel over het vijfde artikel leggen de Engelsen er de nadruk op dat de
tekenen van het geloof, die door de ervaring worden bevonden en door de eigen
consciëntie van de mens in het bijzonder worden overwogen, soms in twijfel worden
getrokken. Het getuigenis van de Geest vergaat nimmermeer, maar de vrucht en het
gevoel ervan wijken soms wel 5 .
Te midden van de binnenlandse afgevaardigden naar de Synode waren er verscheidenen die niet alleen piëtistischgezind waren, maar ook als zodanig puriteins waren
beïnvloed. De persoon die in dit opzicht de meeste invloed op de Synode heeft gehad,
was Amesius. Door de Staten-Generaal was hij benoemd tot adviseur van de praeses

1.
2.
3.
4.
5.

Z.v.h.: Van Berkel[I].
Van Berkel[IV], 64.
Van Berkel[I], 19-21, 239-245.
ANSD, II, 146a-148a.
ANSD, II, 227.
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der Synode, Bogerman. Hoewel geen synodelid in de eigenlijke zin des woords, heeft
Amesius een niet-geringe invloed gehad 1 . En als er iemand een piëtistisch puritein
was, dan Amesius.
Voorts waren Voetius en Udemans leden in de ware zin des woords. De laatstgenoemde was zelfs vice-voorzitter. Beiden hadden puriteinse opvattingen.
Voor wat de besluiten van de Synode zelf betreft, dient allereerst te worden gewezen
op de zeventiende zitting, waar werd uitgesproken dat de catechisatie van de jeugd op
drie manieren moest plaatsvinden. De eerste hiervan was in de huizen van de ouders 2 .
Hoewel de puriteinse opvatting van de godsdienstoefening in het verband van het
gezin in het algemeen en van de gezinscatechisatie in het bijzonder zeker niet het
totaal van de verklarende achtergrond van dit besluit omvat, vormt zij er wel een wezenlijk bestanddeel van.
Op de achttiende tot en met de twintigste zitting kwam de opleiding van de theologische studenten aan de orde. Van doorslaggevend gewicht bleek hierbij te zijn het
advies van de Zeeuwen over deze kwestie. Dit advies draagt een puriteins stempel.
Het dringt aan op toezicht op de levenswandel van de toekomstige dienaren des
Woords. Al te grote vrijheid heeft velen aan de academies bedorven.
Er wordt gewezen op het nut ervan dat de candidaten na hun praeparatoir examen
met de predikanten meegaan op pastoraal bezoek, om zo het geleerde in de praktijk
te gaan brengen. Zij kunnen op deze wijze met name het een en ander met de predikanten doorspreken over de verschillende gewetensgevallen. De slot alinea bevat als
puriteinse moraal:
Eyndelicken/ ghemerckt men dus lange int examineren voor de promotie/ alleene acht heeft ghenomen op
de leere/ of sy/ namelick gesont inde leere waren/ t welcke wy bekennen het voornaemste te zijn: so
machmen nochtans wel beraetslagen of het oock niet nut sy een examen aengaende de practijcke in te stellen/ daer in sy ondervraeght worden/ of sy ooc vast houden aen dat woort dat naer der Godsaligheyt is/ ende
bequaem zijn om de Christelicke Tucht-leere voor te dragen/ om de seden der menschen in allerley soorte
van deugden te onderwijsen. Want de mensche Gods behoort volmaectelick tot alle goede wercken onderwesen/ ende niet alleenlick tot leeringhe ende bestraffinge/ maer oock tot verbeteringe ende onderwij singhe
die inde gerechticheydt is/ bereyt te zijn. Tot wekken eynde te wenschen ware/ dat inde collegien ende
Academiën den jongelingen de Theologia practica, geleert wierde/ ende van verscheydene ghelegentheden
der conscientien onderricht A

In de bewoording van het aan het voorgaande advies ten grondslag liggende Zeeuwse
gravamen, dat als eerste door Udemans werd ondertekend, komt de puriteinse achtergrond goed uit. Er wordt namelijk gesproken over "de praktijk der godzaligheid" 4 .
Een ander Zeeuws gravamen luidt:
Dewyle de onderhoudinge des Sabbaths is een bysonder middel van de voortplantinge van het rechte gelooue ende waere Godtsalicheyt, wert goetgeuonden datmen dit in Synodo Nationali sal voorstellen om daer
op te crygen eenige gemeene order bij de Hoochmogende Heeren Staten Generael ende soo sulcks niet en
can werden geobtineert, sullen onse gedeputeerde gelast syn voor te slaen eenige kerckelycke middelen om
onse medebroeders in andere Provintien daertoe te vermanen ende helpen bevoorderen A

1.
2.
3.
4.
5.

Visscher, 44-50.
ANSD,I,49b-50a.
ANSD, 1,54b.
H.H. Kuyper, 442-443.
H.H. Kuyper, 441.
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Deze formulering wijst uit dat de Zeeuwen zich ervan bewust waren een op dit punt
afwijkende mening vergeleken met de andere provincies erop na te houden. Het is niet
toevallig dat Zeeland een strenger standpunt in dezen innam en dat het de enige provincie is waar een aanzienlijke doorwerking van het Puritanisme is te constateren.
De behandeling van de sabbatsontheiliging bracht op de Synode niet slechts het verschil van inzicht aan het licht, maar zou mogelijk ook tot een grote twist aanleiding
hebben gegeven, ware het niet dat men de zaak op dat moment wist te neutraliseren
en op te schuiven tot de volgende - nooit gehouden - nationale synode1.
Het eerste geluid dat in Dordt over de sabbatkwestie klonk, was de klacht van de
Engelse afgevaardigden over de ergernis die de stad Dordrecht gaf door de verregaande verwaarlozing van de dag des Heeren. De klacht mondde positief uit in het
verzoek aan de Synode er bij de magistraat op aan te dringen niet toe te laten dat op
Gods dag verkoop op de markt plaatshad en dat de winkels geopend waren2. Over
puriteinse uitingen in Dordt gesproken!

1.
2.

H.H. Kuyper, 171-172,180-186; H.B. Visser, 60-71.
H.B. Visser, 62.
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IX. ONTSTAAN EN BEGINFASE VAN HET NEDERLANDSE
PIETISME
1. Voedingsbodem
Nadat in het voorafgaande van deze studie allerlei feiten zijn aangedragen en fragmentarische conclusies zijn getrokken, zal in dit hoofdstuk worden getracht het ontstaan en de beginfase van het Nederlandse Piëtisme - tot 1623 - te reconstrueren.
Een geestesstroming ontstaat nimmer uit het niets. Er is altijd sprake van een verbondenheid met het verleden. Dit geldt voor het ontstaan, maar ook voor de groei van een
stroming. Het succes van een complex van inzichten is niet alleen afhankelijk van de
eigen vitaliteit van de visies, maar evenzeer van de mate waarin zij aansluiten op de
geesteswereld die reeds voorhanden is.
Het Nederlandse Piëtisme van na de Reformatie is ondenkbaar zonder de doorwerking van de middeleeuwse devotie en Mystiek. De piëtisten hebben allerlei devotionele elementen en modellen uit de Middeleeuwen overgenomen. Bovendien hebben
de middeleeuwse devotie en Mystiek een klimaat doen ontstaan waarin het Piëtisme
zich krachtig kon ontwikkelen en een aanzienlijke aanhang wist te verwerven.
Te vaak werd - en wordt soms nog - de breuk tussen Rome en Reformatie als zo
radicaal en vergaand beschouwd dat het Protestantisme op alle fronten een totale
vernieuwing zou betekenen. Iedere hervorming veronderstelt echter paradoxalerwijs
continuïteit. Ook van de Reformatie geldt dat er meer continuïteit is geweest dan
gewoonlijk werd en wordt aangenomen. De scheidingslijnen van de Hervorming lagen
op de vlakken van de dogmatiek, de kerkregering en de eredienst, maar veel minder
op het gebied van de vroomheid. Hier liepen veel onderdelen van de devotie die in het
Reformatieconflict niet leergevoelig waren, als lijnen ononderbroken door. Om het in
een andere beeldspraak weer te geven: veel inhoudelijke en methodische aspecten van
de middeleeuwse devotie komen onder het breukvlak Rome - Reformatie door in het
Piëtisme weer aan de oppervlakte 1 .
De kwestie van de mystieke of devotionele inslag van de Nederlandse volksaard 2
wordt hier met opzet buiten beschouwing gelaten. De reden hiervan is dat een grondige psychologisch-fenomenologische studie wel eens zou kunnen aantonen dat de Nederlandse volksaard als verklaring voor het bestaan van devotionele en mystieke bewegingen in de Nederlanden in tweeërlei opzicht een nietszeggend argument is. Allereerst omdat zou kunnen blijken dat de Nederlandse volksaard als een eenheid niet
bestaat en zeker niet bestond. De Zeeuwse volksaard verschilt aanmerkelijk van de
Groningse, terwijl de Brabantse weer niet met de twee genoemde is te vergelijken. In
de tweede plaats is de Nederlandse volksaard als verklaring voor de vroomheidsbewegingen wellicht ongegrond omdat deze volksaard wel eens even devotioneel en mystiek van inslag zou kunnen blijken te zijn als de Engelse, Duitse, Franse, Spaanse en
Russische.
1.
2.

D.st., 23, i.h.b. n.6.
De Boer, 47 n.64.
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1.1. Middeleeuwse devotie en Mystiek
Er is in Europa geen tijdvak geweest waarin de devotie en de Mystiek een grotere
plaats in het geestesleven hebben ingenomen dan de Middeleeuwen. Namen als Bernardus, Eckhard, Suso, Tauler en Ruusbroec zeggen genoeg. Voor wat de Nederlanden betreft, komt hier de Moderne Devotie bij. Deze beweging kenmerkte zich door
haar praktische spiritualiteit. Haar doelstelling was de innerlijke en uiterlijke heiliging van het dagelijks leven, die zij wilde bereiken in de weg van een ascetisch leven
en een gevoelige vroomheid. De Moderne Devotie heeft een spoor getrokken in het
Nederlandse geestesleven. Een belangrijk aandeel hierin heeft Thomas a Kempis gehad, die zich met zijn Imitatio Christi wereldnaam maakte 1 .
Als componenten van de door de middeleeuwse devotie en Mystiek gevormde voedingsbodem voor het Nederlandse Piëtisme kunnen worden genoemd: de verzaking
van de wereld 2 ; de afsterving van het vlees; de trappen waarlangs het gevallen Adamskind opklimt tot zijn oorspronkelijke staat; de weg tot het volkomen leven in gemeenschap met God; de vereniging van de ziel met Christus 3 ; de bestrijding van de zedelijke en kerkelijke misstanden 4 ; God ziet meer naar het beginsel van de daad dan naar
de daad zelf5; de geestelijke ervaringen en aanvechtingen 6 ; de ootmoed en de nederigheid 7 ; de lijdzaamheid 8 ; de liefde tot God en tot de naaste 9 ; het dagelijks lezen van
goede lectuur, de dagelijkse meditatie en het dagelijks gebed 10 ; de extase en de mystiek 11 ; tegen overdaad 12 ; de bruidsmystiek 13 ; het zelfonderzoek 14 ; de vier uitersten 15 ;
het conventikeldom 16 ; de persoonlijke vroomheid en de onmiddellijke gemeenschap
met God 17 ; het vermijden van werelds gezelschap en goddeloze gesprekken 18 ; in de
wereld maar niet van de wereld 19 ; het opschrijven van treffende passages die men
leest, ten einde ze later te overdenken 20 ; centrale plaats voor de heiliging 21 ; zelfcontrole 22 .

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Z.o. diens auteurschap van dit werk: Janowski, 32-33.
Moll, II-2, 359; Janowski, 33.
Moll, II-2, 359.
Moll, II-2, 361; Janowski, 11,16.
Moll, II-4, 207.
Moll, IM, 211.
Moll, II-4,213; Janowski, 19; Weiier, 165.
Moll, II-4, 214-215.
Moll, II-4,215-216; Post, 330-331.
Moll, II-4, 217-223; Post, 322-324, 327; Janowski, 20-21, 28-32; Weiier, 165.
Moll, II-2, 364.
Moll, II-2,365.
Moll, II-2,367; Post, 333; Janowski, 31.
Moll, II-2, 369; Post, 324; Janowski, 20-21.
Moll, II-2, 384; Post, 322.
Kühler, 30-31.
Post, 23.
Post, 63-64.
Post, 64; Weiier, 176.
Moll, II-4,217; Post, 323; Janowski, 20.
Janowski, 11.
Weiier, 165,174.
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Het denkbeeld dat de middeleeuwse vroomheid met inbegrip van vooral de Moderne
Devotie voor een voedingsbodem voor het Nederlandse Piëtisme heeft gezorgd, wordt
door de levensgeschiedenissen en de geschriften van vertegenwoordigers van de
laatstgenoemde stroming bevestigd 1 .
Bij Nederlandse piëtisten stond Imitatiovan Thomas a Kempis zeer hoog genoteerd 2 .
Dit werk was voor de oude Cats zeer geliefde lectuur 3 . W. Teellinck sluit zich in zijn
geschriften en met name in Sleutel der devotie in zeer veel opzichten - tot in de woordkeus toe - aan bij het geschrift van Thomas a Kempis 4 . Dit was voor Teellinck - op het
Engelse Puritanisme na - de belangrijkste bron. Voor Voetius was Imitatio na de
Bijbel het meest goddelijke boek 5 . Ook door Van Lodenstein 6 , W. a Brakel en T. de
Lantman 7 werd het werk hoog gewaardeerd.
Bernardus heeft voor wat de Hooglied-interpretatie en de mystiek betreft directe invloed uitgeoefend op Voetius, T. a Brakel, Witsius en Hellenbroek 8 . J. Visscherus, F.
Ridderus, S. Saldenus, S. Simonides, S. Oomius, Voetius en Hoornbeeck noemen en
citeren in hun werken Bernardus voortdurend 9 . De toon van J. van Lodensteins woorden komt soms dichter bij de hogere mystiek van Bernardus dan bij de meer praktische mystiek van de moderne devoten 10 .
Voorts beroept Van Lodenstein zich voor zijn opvatting over de mystiek op onder
anderen Tauler en Gerson 11 . Simonides haalt in zijn werken herhaaldelijk Bernardus, Gerson en T. a Kempis aan 12 . De laatstgenoemde wordt met Bernardus eveneens
door Witsius vele malen geciteerd 13 .
1.2. Kerkvaders
Aangezien de invloed van de kerkvaders een belangrijk aspect van de middeleeuwse
vroomheid vormt 14 , gaan de wortels van het Piëtisme derhalve naar de patres terug.
Een onderzoek van de geschriften der piëtisten leert dat er behalve een indirecte - via
de middeleeuwse devotie - eveneens een rechtstreekse inbreng van de kerkvaders op
het punt van de vroomheid is te constateren 15 . Groenendijk merkt in zijn artikelenserie over de huwelijksleer van Wittewrongel op:
dat diverse uitspraken van puriteinen en van Wittewrongel analoog bij scribenten uit de zgn. "oude kerk"
zijn te vinden. Auteurs als Augustinus en Chrysostomus worden door hen trouwens veelvuldig geciteerd.1^.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

VgL: Vekeman[II], 707a.
Bij buitenlandse piëtisten was dit eveneens het geval: Wright, 242-245; Huntley, 28-30; Hambrick-Stowe, 28.
Ten Berge, 168.
Boot, 152-154.
Groenendijk[IV], 123; vgl.: Duker, 1,105; III, 51-53.
De Boer, 47-48; vgl.: Proost, 144.
Exalto[III], 106.
Boot: resp. 155-163,163-172,192-203 en 228-237; vgl. voor Voetius: Groenendijk[IV], 122-123.
Van der Haar[VI], 94; [IX].
Boot, 183 n.38.
Proost, 144; De Boer, 48.
Exalto[III],55.
Graafland[I], 164 n.6.
Vgl. b.v.: Post, 314,317,323; Weiier, 165.
Vgl. met betrekking tot buitenlandse piëtisten: White[I], 76-77; Wright, 242-243; Huntley, 26; Hambrick-Stowe, 26-28.
16. Groenendijk[IX], 57; vgl.: 59,61.
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Voorts is bekend dat Augustinus vaak door Udemans wordt aangehaald 1 en herhaaldelijk als mysticus door Simonides wordt geciteerd 2 . Ook Saldenus haalt Augustinus
aan 3 . Voor S. Oomius 4 vormden de patres een belangrijke bron 5 , evenals voor Visscherus 6 .
In dit kader behoren de namen van Cyprianus en Ambrosius te vallen. Van beiden
verscheen in 1597 devotioneel werk in Nederlandse vertaling. Het gaat om Een Heerlick Sermoen/ ofte Predicatie Cyprianil bisschop van Carthagol beroerende de Sterflicheyf. De genoemde preek van Cyprianus neemt echter slechts een derde van het
werkje in beslag, terwijl twee derde wordt gevormd door een geschriftje van Ambrosius: Van het goet des Doots. Het geheel staat op de vertalersnaam van T.R.B. Deze
zelfde - onbekende - persoon was verantwoordelijk voor de Nederlandse overzetting
van een volledig piëtistisch geschrift van De 1' Espine: Een troostelijcke Onderwijsinghe der Siecken, eveneens uit 1597. Er is echter meer.
Iets wat de bibliografen tot nu toe is ontgaan, is dat het genoemde werk van De 1'
Espine niet afzonderlijk - ook al is het afzonderlijk gepagineerd en komt het enig
bekende exemplaar afzonderlijk voor - , maar in combinatie met twee andere geschriften is uitgegeven. Op de laatste pagina van Een troostelijcke Onderwijsinghe der
Siecken is immers te lezen:
Errata/ gheschiet int drucken van deze boecxkens. Int boecxken van Leven ende Doot. [...] Int boecxken
vande sterflyckheyt/ ende int boecxken van het goet des doots. [...] Int boecxken van de troostelycke onderwijsinge der Siecken.

Er is maar één conclusie mogelijk: deze werkjes zijn gezamenlijk gedrukt en uitgegeven.
Om welke boekjes gaat het nu precies? De identiteit van het eerstgenoemde boekje
heb ik bij gebrek aan een exemplaar niet met zekerheid kunnen achterhalen. Het is
echter waarschijnlijk dat het hierbij gaat om een vertaling van Discours de la vie et de
la mort van de hand van P. Duplessis-Mornay 8 .
Over de identiteit van het als tweede genoemde werkje behoeft geen onduidelijkheid
te bestaan. Het boecxken vande sterflyckheyt is de preek van Cyprianus en het boecxken
van het goet des doots is het genoemde geschriftje van Ambrosius. Twee kerkvaders
met een piëtistisch geschrift van De 1' Espine in één uitgave: een sprekend bewijs van
het patristisch aandeel in het Piëtisme.
Deze uitgave toont tevens aan dat de inbreng van de kerkvaders zich in het Nederlandse Piëtisme op het gebied van de stervenskunst heeft doen gelden. Nader onderzoek zal moeten aantonen op welke andere onderdelen de patristische invloed eveneens valt waar te nemen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Vergunst, 35; Van der Haar[III], 228; vgl.: Brienen[I], 91 n.36.
Exalto[III],55.
Van den End, 88.
Z.v.h.: Van Gent[II].
VanderHaar[V],119.
Van der Haar[VI], 94.
Moes/Burger, II, 285-286.
Z.v.h. en het genoemde geschrift: Patry, i.h.b. 282-284.
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2. Devotioneel gehalte van de niet-gereformeerde Hervorming in de Nederlanden
Het is in het kader van deze studie onmisbaar om binnen de Reformatie in de Nederlanden onderscheid te maken tussen gereformeerd en niet-gereformeerd. Binnen de
opzet van dit werk is het Piëtisme immers beperkt tot het Gereformeerde Protestantisme. De Hervorming in de Nederlanden omvatte echter veel meer verschijnselen,
stromingen en bewegingen dan de genoemde. Ook binnen de niet-gereformeerde Reformatierichtingen deden zich een geloofsbeleving en een vroomheid voor die - soms
veel - overeenkomsten vertoonden met het Piëtisme. Ongetwijfeld kan hier aan de
gemeenschappelijke onder- en achtergrond van de middeleeuwse devotie en van de
patristische spiritualiteit worden gedacht.
De vraag dringt zich op: hebben de spiritualiteit en de vroomheid van de niet-gereformeerde stromingen en bewegingen in het Nederlandse Hervormingsproces een rol
gespeeld bij het ontstaan en de eerste groei van het Piëtisme?
In een tweede opzicht is de vraag naar het devotionele gehalte van de niet-gereformeerde Hervorming in de Nederlanden nog onontkoombaarder. Er is voor zowel de
Zuidelijke als de Noordelijke Nederlanden een tijd geweest dat de inzichten van de
Reformatie goede ingang vonden zonder dat er van gereformeerde hervormden kan
worden gesproken.
C.C.G. Visser ontkent in zijn dissertatie over Luthers geschriften in de Nederlanden
zelfs het bestaan van bepaalde stromingen in het algemeen binnen de Nederlandse
Hervorming van de eerste helft der zestiende eeuw:
Ons onderzoek naar de aanwezigheid van Luther's geschriften in ons land toont ons geen lutheranisme naast
of tegenover andere stromingen. Daarom is het ook onjuist om, zoals Lindeboom doet, bij de confessionele
ontwikkelingvan de reformatie te spreken van aandelen van resp. lutheranisme, anabaptisme, nationaal-gereformeerden en calvinisme. We moeten eerder uitgaan van een sterke evangelische beweging in het begin
van de 16e eeuw, die zich in alle landen voortplantte en die straks zich zou gaan differentiëren naar verschillende kanten.1.

Tegen deze visie is als een groot bezwaar in te brengen dat de wederdopers van meet
af een min of meer afzonderlijke positie hebben ingenomen. Ten aanzien van de overige Hervormingsgezinden in de eerste helft van de zestiende eeuw kan echter naar
mijn mening het inzicht van C.C.G. Visser gehandhaafd blijven. Overigens is het goed
om op dit punt onderscheid te maken tussen de Zuidelijke en de Noordelijke Nederlanden. In de Zuidelijke Nederlanden begon het gereformeerde Protestantisme zich
in zijn calvinistische gestalte tegen het midden van de zestiende eeuw af te tekenen.
De Noordelijke Nederlanden volgden op een tijdafstand van zo'n twintig jaar. In die
tussentijd wist het Calvinisme in de diverse buitenlandse vluchtelingengemeenten aan
kracht te winnen.
Het Nederlandse Piëtisme kan niet los worden gezien van de spiritualiteit der hieraan
voorafgaande evangelische stroming noch van de vroomheid der zich eveneens eerder
openbarende doperse beweging.

1.

181-182; vgl.: Morsink, 120-121. In dit citaat is bedoeld: Lindeboom[II].
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2.1. Evangelische stroming
In 1531 verscheen van de door het Humanisme gevormde W. Gnapheus Een troost
ende Spiegel dersiecken ende derghenen die in lijden zijn1. In dit geschrift komt - zowel
ten aanzien van het genre als voor wat de inhoud betreft - de middeleeuwse devotie
naar voren in een nieuw, reformatorisch-bijbels gewaad.
In 1534 zag het licht: Een profitelijck ende troostelick Boecxken, vanden Ghelooue ende
Hoope, wat dat oprechte Gheloue is. Ende welckeghenade dye mensche doer dat Gheloue mach vercrijgen. Ende hoe schadelick dat ongheloue is. Noch een Boexcken van die
Liefde die God tot ons heft, ende wat die Liefde werct, ende hoe schadelijck die Liefde
des werlts is, Allen menschen [...] seer troostelick [...] Met noch een devote Contemplatie
van dye Bruyt Christi, ende is zeer leerlick ende profijtelick voer allen gueden [...] Christen
menschen2. De geestesrichting die hieruit spreekt, wordt voldoende met het volgende
citaat van Pijper onder woorden gebracht:
Zij kan worden gekenschetst als de richting van de "moderne devotie" of als die van de Nederlandsche
mystieken der vijftiende eeuw, doorgetrokken op het gebied der Reformatie. [...] In dit schoone, diep religieuze en innig stichtelijke geschrift ontmoeten Thomas van Kempen en Luther elkanderA

Het is opvallend dat er in het begin van de zeventiende eeuw veel belangstelling voor
dit geschrift bestond. Zowel in 1603 als in 1614 verschenen er herdrukken van 4 .
In 1545 kwam van C. van der Heyden uit: Corte Instruccyel ende onderwijs! hoe een
ieghelic mensche met God/ ende zynen even naestenl schuldigh es/ ende behoord te
leven5. Hierin wordt in navolging van het middeleeuwse godsdienstonderwijs een uitleg gegeven van de Tien Geboden, de Twaalf Artikelen en het Onze Vader. De behandeling hiervan wordt gekenmerkt door een innige vroomheid, een diepte en een zuiverheid van het godsdienstig gevoel.
De titel van het volgende boekje spreekt voor zichzelf: Een corte onderwijsinge wter
Heyligher schriftueren, hoe wy onse vianden, die duuel, die werelt, ende ons eygen
vleesch, als Christelijcke crijscheluyden ende Ridders wederstaen sullen. Noch een vertroostinge in allen lijden, ende van het rechte cruce der goeder menschen. Item noch een
onderwijsinge, den steruenden mensche seer troostelijck. Met noch een schoon geestelijc
refereyn6.
J. Anastasius Veluanus ofwel J. Versteghe wordt door zijn biograaf Morsink een bevindelijk theoloog uit de vroege Reformatie genoemd. Morsink baseert dit vooral op
diens Kort Bericht in allen principalen punten des Christen geloues [...] vnde is des
haluen gênant der Leken Wechwyser, 1554.
In navolging van Melanchthon kent Anastasius een uitgesproken heilsordelijke verhouding tussen wet en evangelie. Er moet een degelijke zondekennis wezen die leidt
tot het geloof en de rechtvaardigmaking. Anastasius legt doorlopend een zwaar accent
op een emotionele zondekennis. Zonder het terminologisch zo uit te drukken onder1.
2.
3.
4.
5.
6.

BRN, 1,137-249.
BRN, IV, 507-592.
BRN, IV, 510.
BRN, IV, 519 n.2.
BRN, IV, 1-77.
BRN, IX, 615-639.
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scheidt hij tussen een historisch en een zaligmakend geloof. Geregeld roept hij op tot
een diepgaand zelfonderzoek. De eschatologie is bij hem persoonlijk gericht. Hij stimuleert het houden van gezelschappen op zondag ten einde over Gods Woord te spreken en berispt zondagsontheiliging. Door een slechte leer en door een slecht leven
brengen zogenaamde evangelischen anderen in verleiding weer rooms te worden of
over te gaan tot het Anabaptisme. Anastasius legt grote nadruk op de heiligmaking en
de goede werken. Hij heeft het ijdel roemen van zogenaamde evangelischen leren
kennen die met een beroep op de vrije genade in de zonde blijven. Als zieleherder
komt hij bekommerden te hulp 1 .
Anastasius' geschrift is herhaaldelijk herdrukt: 1555, 1591, 1594, 1597, 1605, 1610,
1631 en 16322.
In 1559 verscheen: C. Cooltuyn, Dat Euangeli der Armen3. Met dit geschrift bedoelt de
auteur hen te troosten en te bemoedigen die gebukt gaan onder leed en beproevingen, in het bijzonder hen die op het ziekbed liggen. Naar de vorm is het werk een
samenspraak.
Eenjaar later kwam van H. Brassius, die als Emdens predikant door Cooltuyn in 1559
is opgevolgd, postuum uit: Van den heylighen Cruyce sommighe schoone troostelicke
sermoenen. Hierin wordt betoogd dat God met de tegenslagen de bekering van de
mens voorheeft.
Rond de eeuwwisseling zijn deze stichtelijke preken diverse keren herdrukt: 1592,
1598,1616.
De naam van Erasmus 4 mag in dit verband niet onvermeld blijven. Deze bijbelse humanist van Nederlandse afkomst stond een individualistische, moralistisch gekleurde
lekenvroomheid voor. Het aantal drukken van de Nederlandse vertalingen van zijn
geschriften waarin hij het deugdzame, vrome leven propageert, wijst erop dat hij in dit
opzicht ook in de evangelische stroming van betekenis is geweest 5 . Het is niet mogelijk
in dit verband hier verder op in te gaan.
De evangelische stroming hield bij het aanbreken van de tweede helft der zestiende
eeuw allerminst op. Weliswaar ging er toen zichtbaar dogmatische differentiatie optreden, maar er bleef een aanzienlijke groep hervormden in de Nederlanden die zich
in de opkomende richtingen niet konden vinden en een ondogmatischer weg wensten
te gaan. Vanzelfsprekend bestond in deze kringen grote aandacht voor de persoonlijke vroomheid.
Er kan hier worden gewezen op een man als H. Duifhuis 6 . Deze legde sterk de nadruk
op de noodzaak van de bekering, waarbij het hem primair om de inwendige mens ging.
De nieuwe mens werd door hem aangespoord om rein te leven in de navolging van
Christus 7 .
1. Morsink, 29-62.
2. Morsink, 105-106.
3. BRN, IX, 187-480.
4. Z.v.h.: Augustijn.
5. S.W. Bijl.
6. Z.v.h.: Wiarda.
7. Ten Boom, 102-103.
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De figuur van D. van Amsweer 1 is een illustratieve exponent van de evangelische stroming omstreeks de eeuwwisseling. Zijn biograaf Steenbeek typeert hem als volgt:
Uit heel Van Amsweers werk wordt duidelijk, dat hij veel meer een vir religiosus dan dogmaticus, meer een
ethicus dan een theologus was. Veelzeggend is het, dat zijn uitgaven, die het meeste aan theologie bevatten,
vertalingen zijn. In dat gedeelte van zijn eigen werk, dat hier het dichtst bij aansluit, staat de stichting en de
praktijk der godzaligheid geheel op de voorgrond A

In de tachtiger jaren schreef Van Amsweer veel Troost ende Vermaenschriften, waarin
zijn gevoelvolle vroomheid sterk naar voren komen. Dit gebeurt eveneens in zijn eerste publikaties, die van 1584 dateren. Als eerste geschrift kwam uit: Spieghel derAenvechtinghen des Sathans unde waere proeve des Gheloofs: daer in ons de strijdt des
vleesches tegen den Geest die alle Christen in tyde van Cruyce unde tegenspoet in sick
gevoelen levendich wordt voor oogen gestelt. In dit werk komt de nauwe verbondenheid
van de evangelische vroomheid in de Nederlanden met de middeleeuwse devotie helder uit. Spieghelis namelijk een zeer vrije bewerking van Savonarola's meditatie over
de eerste verzen van Psalm 31.
Als tweede werkje van D. van Amsweer verscheen: Proeve des Ghelovens van de ware
Salichmaeckende erkentenisse Christi. Hierin dringt de auteur met het oog op de laatste dagen, die naar zijn mening zijn aangebroken, aan op het geestelijk zelfonderzoek.
Van Amsweers laatste traktaatje in 1584 was Ein trouhertige unde droevighe Vermaninghe an de verstroyde Wtgewekene unde gemeyne Ingesetene der Vrieszschen Ommelanden. Dit is een bewogen oproep om tot inkeer te komen en Christus aan te nemen
voordat het te laat is 3 .
Aan Van Amsweer is te zien dat de evangelische vroomheid niet alleen in de middeleeuwse devotie in het algemeen, maar ook in de Moderne Devotie in het bijzonder
wortelde. Op Van Amsweer is namelijk een beslissende invloed uitgegaan van het
onderwijs van R. Praedinius. De laatstgenoemde had een relatie met de Moderne
Devotie en vooral met T. a Kempis, die bij Van Amsweer sporen heeft nagelaten 4 .
2.2. Lutheranisme
De thematiek van veel werken van Luther laat zien dat bij hem veel meer als bijvoorbeeld bij Calvijn de middeleeuwse devotie en spiritualiteit zijn verwerkt in het allesbepalende kader van zijn reformatorische ontdekking 5 . Van meet af vonden zijn geschriften ingang in de Nederlanden, hetzij in de geleerdentaal, hetzij in de volkstaal.
Vele in het Nederlands vertaalde geschriften bevatten een stichtelijke en vrome inhoud 6 .
Melanchthon heeft voor het ontstaan van het Nederlandse Piëtisme een niet te verwaarlozen betekenis gehad. Deze invloed moet worden gezocht in zijn visie op de
verhouding van wet en evangelie. Zijns inziens is er sprake van een chronologische,
heilsordelijke volgorde. Via Anastasius, maar bovenal via de uitermate invloedrijke
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Z.v.h.: Steenbeek.
158.
Steenbeek, 29-35.
Steenbeek, 156; vgl.: 11.
Vgl.: Beck[I], 44-59.
C.C.G. Visser; i.h.b. 28-108,169-171; Kühler, 37; vgl.: d.st., 72.
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Heidelbergse Catechismus heeft zich deze opvatting van velen in de Nederlanden
meester gemaakt.
Tegen het eind van de zestiende eeuw kwam van de Dresdense predikant P. Glaser in
Nederlandse vertaling uit: 40. Aenvechtinghen des Duyvels daer door hy ons geerne aen
t' Ghebedt verhinderen oft daerinne twijffelachtich maken soude ende hoemen hem daer
tegen met Gods woordt sal gemoeten, 1596. Dit werk bevat beschrijvingen van geestelijke beleveningen. De auteur plaatst de rechte Christenen tegenover de mont Christenen1. Het kenmerkt de geestelijke ligging van Glaser dat hij Tauler citeert 2 .
In het begin van de zeventiende eeuw verschenen twee lutherse geschriften in Nederlandse vertaling, die beide - gezien de ettelijke herdrukken - van betekenis voor de
Nederlandse vroomheid en niet in het minst voor het Piëtisme waren.
In de eerste plaats gaat het hier om Christelycke ghebeden van J. Habermann 3 . Uit de
tijd vóór 1623 zijn twee drukken bekend: 1604 en 1610.
In de tweede plaats betreft het Handt-boecxken Vande Voorbereyding ter Doot, 1613,
van M. Moller 4 .
2.3. Anabaptisme
Zoals reeds eerder is opgemerkt, kan het Anabaptisme worden beschouwd als een van
het begin af min of meer afzonderlijke stroming binnen de Hervorming in de Nederlanden 5 . De wederdopers zijn van zeer grote betekenis geweest voor het Hervormingsproces. Numeriek vormden zij de grootste groep, totdat zij door de calvinisten
werden overvleugeld. Daarna wisten zij zich als een belangrijke minderheidsgroep te
stabiliseren.
Afgezien van de door de in de Nederlanden invloedrijke 6 apocalypticus M. Hoffman
op gang gebrachte en door mannen als J. Matthijszoon en Jan van Leiden in revolutionaire richting uitgewerkte geestdrijverige ontsporing, die met het fiasco van Munster
in 1535 eindigde, heeft het Anabaptisme veel wezenstrekken 7 gemeen met het latere
Piëtisme. Het geloof is persoonlijk gericht, waarbij het gevoel en de religieuze belevingswereld een zeer belangrijke plaats innemen. Er is een sterke gerichtheid op het
innerlijk, vergezeld van mystieke trekken, die leiden tot een van de wereld afgetrokken leefwijze. De heiliging ontvangt zoveel nadruk dat ze tot volmaaktheidsdrijven vervalt. Men wil heilige gemeenten van enkel wedergeborenen. De vrucht hiervan
is een uiterst rigoureuze tuchtoefening.
Zonder dat hiermee alles wordt verklaard, kan het Anabaptisme historisch worden
beschouwd als een vorm van de devotionele en mystieke spiritualiteit der late Middeleeuwen, zoals die in de zestiende eeuw boven kwam drijven8.
1. [55].
2. [82].
3. Z.v.h. en zijn boekje: Beck[I], 270-276; Avenarius, 312-319; Mout.
4. Z.v.h. en zijn boekje: Beck[I], 258-268; [II], 48-49.
5. Met nadruk schrijf ik: min of meer afzonderlijke stroming. S. Cramer merkt naar aanleiding van J. Simonszoon op: Natuurlijk zou hij niet de éénige in zijn tijd zijn geweest, die even goed straks zich bij de Hervormden
kon aansluiten als Doopsgezind blijven:. BRN, II, 258 n.1.
6. Van der Zijpp, 32.
7. Zie hiervoor: Krahn.
8. Vgl.: Krahn, 21 e.v.; Kühler, 24-32.

IX. Ontstaan en beginfase van het Nederlandse Piëtisme

607

Een uiterst intrigerende vraag is: had de teruggang van het Anabaptisme te maken
met de opkomst van het Piëtisme in de Nederlanden? Of anders gesteld: waren er in
de tweede helft van de zestiende eeuw op aanzienlijke schaal overgangen van wederdopers naar de Nederlandse Kerk? Een antwoord op deze vraag kan slechts tastenderwijs worden gezocht. Incidenteel kwamen er ongetwijfeld overgangen voor, maar
voor meer dan deze bewering bestaat tot nu toe geen grond. Beter is het te poneren
dat de ondergrond van het Anabaptisme en het Piëtisme in grote trekken dezelfde
was, maar dat de onderlinge verhouding uiterst kritisch was. Hier kan worden gedacht aan de stelling van Groenendijk:
dat het gereformeerde piëtisme mede een antwoord is geweest op het verwijt van de zijde der dopers, dat de
gereformeerde leer niet leidde tot heiliging van het leven der belijders van die leer, dat de gemeente vol
"vlekken en rimpels" bleef.*.

2.4. Spiritualisme
Wanneer in kort bestek het Spiritualisme aan de orde wordt gesteld, moet direct alle
nadruk erop vallen dat er van het Spiritualisme als een eenheid geen sprake kan zijn.
In feite was deze beweging een vergaarbak van allerlei onderling verschillende spiritualistische groeperingen. Er waren er die sterk moralistisch geaard waren. Bij andere
kringen ging dit moralisme gepaard met een rationalistisch getinte spiritualiteit. Dit
was bij voorbeeld bij iemand als D.V. Coornhert 2 het geval, wiens spiritualisme zelfs
in grote mate intellectualistische trekken vertoont. Er waren ook groepen die hun
element in de mystiek vonden. Voorts bestonden allerlei mengvormen 3 .
De gemeenschappelijke noemer van het Spiritualisme is het accent op de werkingen
van de Geest in het hart en het leven van de mens. Het gaat om het geestelijke en het
innerlijke, waarmee het zedelijk handelen als vrucht onlosmakelijk is verbonden. Er
leeft een sterke afkeer van uiterlijkheid; vandaar een onkerkelijke instelling.
De betekenis van de spiritualistische groeperingen mag niet gering worden geacht. De
laatste tijd wordt door het wetenschappelijk onderzoek veel aandacht gevraagd voor
de geschiedenis en de betekenis van het Huis der Liefde 4 . Voorts is er reeds gewezen
op de invloed van S. Franck 5 en C. Schwenckfeld 6 in de Nederlanden. De laat-middeleeuwse Mystiek blijkt van enorm belang voor het Spiritualisme te zijn geweest 7 .
De kloof tussen tussen de spiritualistische groeperingen en het Piëtisme was zo diep
en zo breed dat er geen sprake kan zijn van beïnvloeding. Ik ben het daarom ook in
het geheel niet eens met Stoeffler wanneer hij een relatie ziet tussen de spiritualiteit
van Coornhert en zijn volgelingen enerzijds en het Piëtisme anderzijds 8 . Het feit dat
Coornhert totaal afwezig is in de citaten en de verwijzingen in de piëtistische geschrif-

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

[IV], 117; vgl.: Steenbeek, 29.
Z.v.h.: Lindeboom[I], 264-274; Bonger.
Vgl.: Bergsma, 106-110.
Z.v. deze beweging: De la Fontaine Verwey[III]; Hamilton.
Z.v.h.: Peuckert. Z.v. zijn invloed: B. Becker[I]; [II], 187; Wijnman, 150-151; De la Fontaine Verwey[III],
223-224; Kramer; Trapman.
Bergsma.
B. Becker[II].
118-121.
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ten, spreekt boekdelen. Wanneer bij wijze van uitzondering zijn naam toch een keer
valt, is dit louter in negatieve zin1.
2.5. Arminianisme
Wie werken van E. Poppius heeft gelezen, weet dat deze niet alleen een overtuigd
remonstrant, maar ook een vurig voorvechter van het ingekeerde leven en van de
praktijk der godzaligheid was. Zijn verwijt aan de contraremonstranten was dat hun
leer fnuikend voor de praktijk der godzaligheid was. In de periode van deze studie
verscheen van zijn hand: De Enge Poorte, 1616.
Dit geschrift van Poppius bracht in dat zelfde jaar 1616 D.R. Camphuysen 2 tot een
geestelijke doorbraak en tot rust. Toen Camphuysen het las, ging hij metterdaad de
godzaligheid beoefenen en hete tranen schreien. In één woord: hij maakte een "piëtistische" bekering mee 3 . Vooral zijn vele gedichten zijn doortrokken van een bevindelijke en devote sfeer.
De twee genoemde personen zijn met hun vroomheid bepaald geen uitzonderingen
onder de remonstranten geweest. Het zou te ver gaan te stellen dat alle volgelingen
van Arminius hiermee behept zijn geweest. Dat dit echter opgaat voor een hele groep
van hen, is aan geen twijfel onderhevig. Nauwkeurig onderzoek naar de vroomheid van
de remonstranten zou wel eens verrassende resultaten kunnen opleveren, niet het
minst voor wat het beeld van de godsdienstgeschillen betreft.
Uit deze studie wordt in ieder geval duidelijk dat verscheidene arminiaansgezinden
een "piëtistische" interesse aan de dag legden, waarmee zij in het "contraremonstrantse" kamp terechtkwamen. Zo vertaalde Boot een geschrift van Perkins en zette
de remonstrantsgezinde Haagse predikant J. de la Haye twee boekjes van de contraremonstrantsgezinde Du Moulin over. De Rotterdamse boekdrukker en -uitgever
Migoen 4 , die de richting der arminianen was toegedaan, was de vertaler van een
werkje van de niet-remonstrantsgezinde Bouchard en tevens de uitgever van 23.
Datheen zal men allerminst van "remonstrantse" neigingen kunnen betichten. Toch
bezorgde de remonstrantse Rotterdamse predikant F. van Lansbergen in 1613 de uitgave van diens Peerle der Christelycker vertroostinghe. Van Lansbergen had reeds eerder blijk gegeven van zijn "piëtistisch" gevoelen. In 1607 was van zijn hand verschenen
Verklaringhe Fr. Lansbergii over den XXXpsalm. Drie jaar eerder stond op zijn naam
Christelycke overdenckinghe des doots, tot beteringhe des levens. Hiervan verscheen in
1617 reeds een derde druk, bij de remonstrant M. Bastiaenszoon 5 te Rotterdam.
Over en weer is er derhalve grensverkeer geweest als het ging om piëtisme. De gemeenschappelijke voorliefde voor de praktijk der godzaligheid was sterker dan de
dogmatische tegenstellingen.
Zolang er geen fundamenteel onderzoek is verricht, moet de vraag naar de achterg r o n d e n ) van het arminiaanse "Piëtisme" heel voorzichtig en voorlopig worden beantwoord. Hiervoor komt de door de middeleeuwse devotie gekweekte voedingsbo1.
2.
3.
4.
5.

Op't Hof[XI], 96.
Z.v.h.: Van den Doel.
Van den Doel, 33-38.
Z.v.h.: Briels[IV], 366-371; [II], 134.
Z.v.h.: Briels[IV], 167-170.
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dem in het algemeen en de spiritualiteit van mannen als Anastasius 1 en Coornhert in
het bijzonder in aanmerking. Bij mannen als Van Lansbergen en Migoen kan worden
gedacht aan Engeland, omdat beiden daar in een Nederlandse vluchtelingengemeente
hun jeugd doorbrachten, en aan het vroomheidstype van een figuur als Duifhuis, die
in Rotterdam het zestiende-eeuws geestelijk leven had gestempeld 2 .
3. Devotioneel gehalte van het gereformeerde Protestantisme
Voor het grootste gedeelte vond de brede evangelische stroming haar geïnstitutionaliseerde voortzetting in de Gereformeerde Kerk. In de eerste tijd van het bestaan van
deze Kerk was de inbreng van Erasmus goed merkbaar en waren vele voormannen
georiënteerd op Zwingli3; tevens liet de invloed van andere hervormers zoals vooral
Bullinger 4 zich gelden. In toenemende mate ontwikkelde echter het Calvinisme zich
met name door de sinds 1577 massale toevloed van Zuidnederlandse vluchtelingen 5
tot de heersende stroming binnen de Nederlandse Kerk.
Het Calvinisme wordt vanzelfsprekend in de eerste plaats bepaald door de opvattingen van de Geneefse reformator zelf. Door Van den Linde wordt de nadruk erop
gelegd dat het Nederlandse Piëtisme niet los kan worden gezien van Calvijn, ja sterker
nog, dat deze de geestelijke vader hiervan is 6 . De door Bernardus en de Moderne
Devotie beïnvloede theologie van Calvijn7 is pastoraal van aard 8 en kent vele openingen naar het Piëtisme. Maar dit niet alleen. Op diverse punten vertoont zij aanzetten
tot het piëtistische gemeengoed.
De mystieke vereniging van de gelovigen met Christus vormt een van de hoofdbestanddelen van Calvijns leer.
Calvijn hecht grote waarde en geeft veel aandacht aan het toepassende werk van de
Heilige Geest in de mens. Hier is te noemen het getuigenis van de Heilige Geest voor
wat de waarheid van de Heilige Schrift en voor wat de heilszekerheid betreft.
Verder kent de Geneefse reformator een belangrijke plaats toe aan de ervaring van
de gelovigen 9 . Het geloof is onverbrekelijk verbonden met de ervaring. De innerlijke
beleving van het hart, gewerkt door de Heilige Geest, behoort tot het wezenlijke van
het geloven en staat borg voor de waarachtigheid en de zekerheid van het geloof. Zo
zijn de beloften niet gewis, tenzij ze door een vast vertrouwen van de consciëntie worden aangegrepen. In dit verband heeft Calvijns spreken over kenmerken van het ware
geloof en over het zelfonderzoek hiernaar zijn plaats. Wel beschouwd is hiermee de
eerste stap op de weg naar de mystieke en praktische sluitrede gezet 10 .
1. Morsink, 105-111.
2. Ten Boom, 110. Duifhuis is veel meer te verbinden met de remonstrantse vroomheid dan met de Nadere
Reformatie in de personen van W. a Brakel, Koelman en Van der Groe, zoals Ten Boom doet: 221.
3. Z.v.h.: Gabler.
4. Van't Hooft.
5. Briels[VII], 27-30; [VIII], 262-263.
6. Z.v. dit en het volgende: Van der Linde[I], 217-218; [IV], 9-10; [V], 185, [VI], 190; [VIII], 17-18; [X], 174;
[XI], 16; [XIV], 102-107; [XVII], 80-81; [XVIII], 195-196; Oosterom, 85; P. Koeman, 305.
7. Reuter[II], 9-20, 28-37; Balke[IV], 55.
8. Van der Linde[VIII], 18-30.
9. Obendiek, Balke[III].
10. Graafland[III]; [XIV], 15 n.14, 34,42; Krusche, 251; Balke[III], 29.
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De geestelijke ervaring onderstreept en bevestigt het Woord van God, ja meer nog, zij
treedt in dienst van de verklaring der Heilige Schrift en fungeert als een hermeneutische sleutel 1 .
In het kader van de verhouding tussen de wet en het evangelie wordt aan de eerste een
voorbereidende werking toegekend 2 . God past de genade toe in de weg van de volstrekte verootmoediging van de mens, waarbij deze volmondig erkent alleen Gods
toorn en de eeuwige verdoemenis waardig te zijn. Deze verootmoediging is een blijvend gegeven in het leven van een christen 3 . Voorts komen bij Calvijn aanzetten tot
een heilsorde voor 4 .
Calvijn waardeert enerzijds de werkelijheid als schepping Gods. In de natuur komen
de macht, de wijsheid en de heerlijkheid van de drieënige God openbaar 5 . Anderzijds
spreekt Calvijn in dualistisch aandoende bewoordingen over het lichaam van de mens
als "een madenzak". Aan de ene kant is hij vervuld met het vuur van de theocratie en
wil hij alle levensgebieden onder het gezag van het. Woord van God brengen. Als een
echte theocraat komt hij op voor de vrijheid van de kerk ten opzichte van de overheid.
Aan de andere kant is er echter bij hem een afkerende houding ten aanzien van de
wereld om hem heen te vinden. Deze reserve uit zich in een hang tot het ingekeerde
leven en in een negatief geformuleerde beoordeling van het christelijke leven: het
kruisdragen en de zelfverloochening6. In samenhang hiermee is de overdenking van
het toekomstige leven een dominerende factor van het christelijke leven, namelijk als
de eerste en de laatste zin hiervan 7 .
Calvijn legt een sterk accent op de uit de rechtvaardigmaking opbloeiende heiliging
en op de tucht. In zijn voortdurende strijd met de libertijnen komt hij tot een strenge
praktische uitwerking van beide 8 .
Tenslotte moet Calvijns geloofsrealisme worden genoemd. De kerk is en blijft het
lichaam van Christus. Dit verhindert echter niet dat er in de praktijk meer kaf dan
koren wordt gevonden. Van degenen die onder het Woord verkeren, is er een op de
tien die er iets van proeft en smaakt, en slechts een op de honderd die tot het laatste
toe volhardt. Zeer vaak spreekt Calvijn over "weinigen of zeer weinigen die het ware
geloof kennen" 9 . Hij onderscheidt binnen de gemeente de historisch en geveinsd gelovigen van de wedergeborenen 10 .
De relatie Calvijn - Nederlands Piëtisme vindt bevestiging in de verschijning in 1597
van Een schoon boecxken van het Christelic Leven de welcken is/ als een berichtinghel
ende korte onderwysinghe nut voor alle Christenen/ om den loop haeres leuens te bestieren/ inde waere gehoorsaemheyt Gods/ na dewille onses Heeren Jesu Christfl1. Burger
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Van't Spijker[I], 249-251; Balke[III], 22; Graafland[XIV], 16, 22.
Helm, 61-70.
Graafland[XIV], 32.
Graafland[IX]; [XIV], 15 n.14.
Vgl.: Balke[II].
VanderLinde[VIII];[IX].
Kolfhaus, 539-565.
Plomp; Balke[IJ.
Van der Haar[I], 37-42; Graafland[XIV], 19. De term "geloofsrealisme" verdient de voorkeur boven de door
laatstgenoemde gebezigde uitdrukking "pessimistische kijk op de kerk".
10. Graafland[XIV], 15 n.14.
11. Moes/Burger, IV, 393-394.
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noemt dit geschrift een stichtelijk werkje, maar laat de identiteit van de auteur volledig
buiten beschouwing 1 . Nader onderzoek leerde mij dat het hier de tekst betreft van de
capita zes tot en met tien van het derde boek van Calvijns hoofdwerk in de vertaling
van J. Dyrkinus 2 . De titel is naar die van een Franse soortgelijke uitgave uit 15503.
Het is opvallend dat in 1597 tevens een uittreksel van het genoemde onderdeel van
Calvijns oeuvre verscheen als eerste component van het onder II.3.5. behandelde Heylighe Philosophie.
Gezien de aard van het betreffende gedeelte van Institucie, dat door Van der Linde
wordt getypeerd als "mystiek en ingekeerd" 4 , sluiten de twee genoemde uitgaven precies aan bij het in 1597 opkomende Nederlandse Piëtisme. Zelfs kunnen zij als uitingen van dit Piëtisme worden gezien.
Toch is het opmerkelijk dat Calvijn weinig wordt geciteerd door zestiende- en zeventiende-eeuwse Nederlandse calvinistische theologen en dat hun dogmatieken geen
diepe verbondenheid met Calvijns Institucie vertonen. Naar mijn mening treft Van der
Linde de roos als hij in dit verband de slotvraag stelt:
Hat Beza, der kommende Mann, Calvin so bald vergessen lassen?^.

Bij Beza zijn de piëtistische openingen die Calvijns theologie eigen zijn, uitgewerkt tot
eerste uitingen van Piëtisme.
Ter zake van de geloofszekerheid wordt de aandacht afgewend van de geloofsdaad
naar de geloofswerkingen 6 . In het algemeen krijgt de gelovige met zijn gevoelens bij
Beza veel meer aandacht dan bij Calvijn7.
De wet wordt veel explicieter vóór het geloof geplaatst: de verbrijzeling door de wet
is een voorafgaande voorwaarde voor het geloof8. Hiermee hangt samen dat de belofte
en de aanbieding van het heil bij Beza voorwaardelijk zijn: zij gelden slechts voor hen
die geloven en zich bekeren.
Op het punt van de toekomst van Israël is Beza op grond van Romeinen 11 veel stelliger dan zijn voorganger.
Beza's preken worden gekenmerkt door een zeer kritische houding ten opzichte van
de levensuitingen der inwoners van Genève. In deze kritiek betrekt hij zonder onderscheid alle sociale lagen van de bevolking. Hij constateert zowel in de staat als in de
Kerk verval vergeleken met de begintijd van de Reformatie 9 .
Kendall heeft aangetoond dat de oorsprong van de puriteinse theologie bij Beza en
niet zozeer bij Calvijn wordt gevonden 10 . Het is Beza geweest die de beslissende stappen heeft gezet op de weg van de puritanisering van Calvijns theologie. In Engeland
zelf is dit proces met name door Perkins opgepakt en uitgewerkt tot een puriteinse
theologie.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Moes/Burger, IV, 393.
Erichson kent deze uitgave niet.
Erichson, 10; vgl.: Van der Vegt.
[VIII], 22-23; [IX], 103-105; [XI], 16.
[XIV], 106; vgl.: [XVII], 79,82-83. Vert.: Heeft Beza, de komende man, Calvijn zo spoedig doen vergeten?
Graafland[I], 61-75; [III], 113.
Vgl.: Graafland[XIV], 65.
Vgl.: Cohen, 10-11.
Vgl.: d.st., 444-446.
Kendall[I]; [II].
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De zes uitgaven van Nederlandse vertalingen van twee geschriften van Beza waarin
piëtistische fragmenten voorkomen, vormen een serieuze aanwijzing dat de genoemde
in feite de grote theologische stuwkracht is geweest achter het opkomen van het Nederlandse Piëtisme. Zijn nauwe contacten met en zijn grote invloed op vele Nederlandse calvinisten maken deze stelling des te waarschijnlijker.
Tegen de achtergrond van het Nederlandse Piëtisme in opkomst is de vraag naar de
rol van Bucers theologie in het Nederlandse Calvinisme erg belangrijk. Het is Lang
geweest die dit probleem heeft opgeworpen met zijn stelling dat Bucer de piëtist onder de reformatoren was 1 . De ontkenning hiervan door Van 't Spijker en anderen vóór
hem 2 kan voor mij niet het laatste woord zijn, aangezien zij onder "Piëtisme" het
Duitse Piëtisme - Spener - verstaan en dit begrip veel negatiever invullen dan in deze
studie gebeurt. De inhoud die hier aan Piëtisme wordt gegeven, maakt dat de zaak er
anders voor komt te staan. Ik kan mij heel goed vinden in Graafland wanneer deze
aangeeft dat er diverse zaken zijn die erop wijzen
dat de latere 'piëtistische' ontwikkeling voor een deel haar oorsprong heeft gevonden in de theologie van
Bucer, daarbij achter Calvijn teruggrijpend^.

Bucer ziet het geloof als een goddelijke en door genade ingegoten kracht en plaatst
het vertrouwen buiten het wezen van het geloof door het een werking hiervan te maken. Bij hem zijn voorts te vinden: een bijzondere nadruk op het nieuwe leven, een
sterke tucht, de praktische sluitrede, de beschrijving van de innerlijke werking des
Geestes, een heilszekerheid op grond van de werkingen van het geloof, een strenge
sabbatviering, kerkelijke gemeenschappen 4 en de toekomstige bekering van Israël.
In Engeland hadden de Nederlandse vluchtelingengemeenten veel aan Bucer te danken, die van 1549-1551 in dit land verbleef en daar onder andere zijn De Regno ChristP
schreef. Dit is aantoonbaar ter zake van de tucht en de gemeente-organisatie. Via
Londen vond deze invloed zijn uitwerking in de Wezelse artikelen van 1568, waarin de
profetie is opgenomen in de pastorale bewerking van de gemeente 6 . Er mag worden
verondersteld dat Bucer ook op andere gebieden van betekenis is geweest. In dit verband kan worden gewezen op de door Graafland geopperde mogelijkheid dat Gomarus inzake het verzekerde vertrouwen, dat de laatstgenoemde buiten het wezen van
het geloof stelt, bij voorbeeld via Perkins een volgeling van Bucer is 7 .
4. Nederlands Piëtisme
Overeenkomstig de eerdere onderzoeksresultaten van deze studie wordt hier de beginfase van het Nederlandse Piëtisme onderverdeeld in vier perioden: 1. het Piëtisme
in opkomst, tot 1588; 2. het Piëtisme zonder de puriteinse inbreng, 1588-1597; 3. het
Piëtisme onder de invloed van het Puritanisme en zonder de Nadere Reformatie,
1598-1607; 4. het Piëtisme in de eerste tijd van de Nadere Reformatie, 1608-1622.
1. [I], 8,373; [III], 13-38; vgl.: Zwanenburg, 127-129.
2. II.
3. [III], 120.
4. Zie hiervoor: Bellardi.
5. Z.v. dit werk: Pauck.
6. Van't Spijker[II], 99.
7. Graafland[III], 120-121.
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4.1. Piëtisme in opkomst
De ontmoeting van de onder het breukvlak Rome - Reformatie doorlopende uitwerking van de middeleeuwse vroomheid en Mystiek en met name van de Moderne Devotie op het geestelijk leven van de tweede helft der zestiende eeuw met het steeds sterker wordende Calvinisme, waarbij dan vooral aan de theologie van Beza en aan de
invloed van de Heidelbergse Catechismus moet worden gedacht, resulteerde in de
Nederlanden zowel in de versterking van de piëtistische tendensen als in de vereniging
van allerlei piëtistische elementen. In deze ontmoeting trad het Calvinisme regulerend
op met betrekking tot het devotionele erfgoed, dat op zijn beurt verantwoordelijk was
voor de uitbouw en de versterking van de in het Calvinisme sluimerende en door Beza
wakker geroepen openingen naar de interne zijde van het Piëtisme. De gebrekkige
religieuze en ethische toestanden zorgden voor de groei van de externe kant van het
Piëtisme.
Allereerst speelde deze ontmoeting zich voor het grootste gedeelte afin de Zuidelijke
Nederlanden. Volgens Briels was de Reformatie in de Nederlanden tot ongeveer 1585
grotendeels een Vlaamse en Brabantse aangelegenheid, die zich ook hoofdzakelijk op
Zuidnederlands grondgebied afspeelde. Vanaf de zeventiger jaren nam de calvinistische aanhang hier met sprongen toe 1 . De in of na 1572 in de Noordelijke Provincies
gestichte calvinistische gemeenten bleven vaak lange tijd beperkt van omvang. Met
ingang van de tachtiger jaren werden zij op het kwantitatieve vlak krachtig versterkt
door de massale stroom van Zuidnederlanders, die voor het merendeel van harte de
calvinistische leer en praktijk was toegedaan, naar de Noordelijke Provincies 2 . Het is
te verwachten dat deze toevloed vanuit het zuiden van betekenis is geweest voor het
ontstaan van het Piëtisme in de Noordelijke Nederlanden.
Het boekonderzoek leidde in II.6. tot de conclusie dat tot 1579 niet meer dan tendensen in de richting van het Nederlandse Piëtisme openbaar kwamen, en dan nog wel
uitsluitend in vertaalde geschriften. In de periode 1579-1587 verschenen in geschrifte
af en toe piëtistische uitingen. Van de desbetreffende Nederlandse auteurs houden
Noordnederlanders en Zuidnederlanders elkaar in evenwicht. Tegen één intern-piëtistisch werkje staan drie extern-piëtistische geschriften. De in deze laatstbedoelde
boeken verwoorde kritische noties ten aanzien van de bestaande religieuze en ethische toestanden laten zien dat Reformatie en Piëtisme chronologisch niet ver uit elkaar lagen. Ook uit correspondentie uit de tijd vóór 1588 komt een kritisch-piëtistische gezindheid naar voren. Dit wijst erop dat de piëtistische uitingen in geschrifte
meer dan incidenten zijn.
4.2. Piëtisme 1588-1597
Het feit dat met ingang van 1588 jaarlijks regelmatig geschriften van volledig of gedeeltelijk piëtistische aard in de Nederlandse taal verschenen, gecombineerd met het
gegeven dat in het genoemde jaar de uitgave van de veelvuldig herdrukte en invloed-

1.
2.

Briels[VIII], 252.
Briels[VII], 23-32; [VIII], 261-262.
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rijke Nederlandse vertalingen van Taffins werken een aanvang nam, maakt het mogelijk het Nederlandse Piëtisme als stroming in 1588 te laten beginnen.
De eerste periode van dit Piëtisme wordt bepaald door de translaten van Franse geschriften. Slechts iets meer dan een derde van het totale aantal piëtistica in dit tijdvak
is van Nederlandse herkomst. Drie van de vier Nederlandse auteurs en alle vertalers
van wie de identiteit bekend is, waren afkomstig uit de Zuidelijke Nederlanden of
hebben er geruime tijd gewerkt. Wel beschouwd is het Piëtisme als stroming in zijn
eerste periode voornamelijk te danken aan invloeden van het Franse Calvinisme en
waren de eerste piëtisten op een enkele uitzondering na mannen die met het Zuidnederlandse Calvinisme waren vergroeid.
Op zich is het aantal piëtistica in de periode 1588-1597 gering. Men late zich echter
niet verleiden om de omvang van het Piëtisme zonder meer aan dit aantal af te meten.
De omstandigheden van die tijd lieten immers slechts een minimum aan uitingsmogelijkheden toe.
Allereerst kan worden gewezen op het probleem om reformatorische lectuur gedrukt
te krijgen. Ook voor deze periode geldt - zij het in mindere mate dan voor de tijd
hiervóór - dat het aantal plaatsen waar gereformeerde geschriften officieel het licht
mochten en tevens konden zien, beperkt was en dat bovendien het aantal drukkers/uitgevers eveneens gering was. Toch kan niet worden ontkend dat, als dit het enige probleem was geweest, er dan meer geschriften van piëtistische aard waren uitgegeven.
In de tweede plaats was er een factor in het geding die veel meer gewicht in de schaal
legde: het feit dat het de mogelijke auteurs aan gelegenheid ontbrak om manuscripten
te schrijven. Wanneer Datheen in 1584 schrijft dat hij zich vaak heeft voorgenomen
om een troostboekje voor benauwde consciënties op te stellen, maar dat hiervan door
zijn reizend en trekkend leven alsmede door kerkelijke moeilijkheden niets is gekomen, is dit symptomatisch voor de positie van de predikers in die tijd. In deze situatie
trad in de zestiende eeuw geen noemenswaardige verandering op. Wel kwam er steeds
meer een eind aan het onophoudelijke reizen en trekken, maar tevens werden de weinige predikanten des te meer ingewikkeld in de strijd om de Hervorming niet alleen
te consolideren maar ook uit te breiden, alsmede des te meer betrokken bij de strijd
van de aanwakkerende kerkelijke twisten. In die gevallen waarin men wel tot schrijven
kwam, verleende men - begrijpelijk - voorrang aan geschriften waarin op min of meer
dogmatische wijze de reformatorische leer centraal stond. Op de achtergrond hiervan
stond enerzijds de polemiek met de oude Kerk en de poging om de grote meerderheid
van de bevolking in de Staatse gebieden, die nog vasthield aan de roomse leer en
praktijk, te bewegen tot de Gereformeerde Kerk toe te treden, en anderzijds vormden
de leerstellige werken een belangrijk middel om de eigen gelederen meer inzicht te
doen krijgen in de gereformeerde opvattingen. Tevens was het noodzakelijk dat men
zich te weer stelde tegen wederdopers, spiritualisten en anderen.
De genoemde belemmeringen voor het schrijven van eigen boeken golden vanzelfsprekend ook voor het overzetten van buitenlandse werken. Toch ziet men hier een
verschil dat mogelijkerwijs een verklaring vormt voor het feit dat het merendeel van
de traktaten met een piëtistische inslag uit vertalingen bestaat: vertalen kost minder
tijd en moeite dan een oorspronkelijk werk schrijven.
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Een andere, wellicht zwaarwegende verklaring van de geringe hoeveelheid der piëtistica is dat het hierbij ging om de voortzetting van voorreformatorisch erfgoed. Aan het
eind van de zestiende eeuw was het Reformatieproces in de Nederlanden nog volop
aan de gang. Vanzelfsprekend was hierin niet of nauwelijks plaats voor uitingen die
met het verleden waren verbonden.
Er leefde in de Lage Landen veel meer aan piëtisme dan nu in geschrifte en in correspondentie over is. Behalve Datheen kan Balkius hier als bewijs dienen. De laatste
noemt in de opdracht van zijn Het Cleyn Mostert-zaet een heel rijtje titels van manuscripten die hij persklaar heeft liggen, waaronder: een seeckere schoone troost brief
voor den genen die mette vierige pylen des Satans met vertwijfelinge haers geloofs ende
wanhope harer salicheyt angevochten worden1.
In feite sloeg in 1588 met de verschijning van het translaat van Taffins Des marqves des
enfans de Diev, et des consolations en levrs afflictions het geboorte-uur van het Nederlandse Piëtisme. De vertaler gaf aan zijn translaat een voorrede mee, waarin hij uitermate belangrijke informatie verschaft:
Beminde Leser/ verstaen hebbende/ dat dit Boecxken seer profijtelick ende stichtelijck is bevonden onder
die van den Franscher sprake [...] Soo heeft ons goet gedocht/de derde ende laetste Editie daer van (ghelijck
die by den Autheur grootelijcx is verrijkte ende vermeerdert) over te setten ende in Druck wt te gheuen/ om
alsoo t' selue oock den ghenen ghemeyn te maecken/ dien de Fransoysche sprake onbekent is.

Voordat het genoemde werk van Taffin in het Nederlands werd vertaald, had het
reeds in drie jaar tij ds drie uitgaven beleefd. Het was derhalve een veelgelezen traktaat onder de Franse calvinisten in de Nederlanden. Conclusie: het Nederlandse Piëtisme werd voorafgegaan en voorbereid door het Franse Piëtisme in de Nederlanden.
In deze gevolgtrekking ligt voorts een sterk argument voor de stelling dat het Nederlandse Piëtisme zijn ontstaan en groei in grote mate heeft te danken aan de invloed
van het Franse Calvinisme en aan de vluchtelingenstroom vanuit het zuiden.
Verder blijkt uit de bedoelde voorrede dat er eerst sprake moest zijn van een ongekend succes van een Frans piëtistisch geschrift, wilde een vertaler er heil - en brood?
- in zien om het in het Nederlands over te zetten. Als dit het geval was bij een translateur, hoeveel te meer moet dit dan niet een rol hebben gespeeld bij een uitgever, die
zakelijke belangen op het spel had staan? Aangelokt door het succes van het eveneens
bij hem verschenen Franse origineel 2 durfde de uitgever L. Jacobszoon het aan om
Van de Merck-teeckenen Der kinderen Gods op de markt te brengen. Een "waagstuk"
dat hem geen windeieren heeft gelegd. Minstens drie keer heeft hij deze vertaling
immers herdrukt 3 .
In de eerste periode van zijn bestaan als stroming trad het Nederlandse Piëtisme
steeds meer van onder de grond te voorschijn en nam het gestadig in aanhang en
omvang toe. Het laatste jaar van dit tijdvak, 1597, kende zelfs een spectaculair groot
aantal piëtistische uitgaven: zes.
De groei zal betrekking hebben gehad op alle groepen van de bevolking die het lezen
machtig waren. Wel bleef de piëtistische propaganda in de vorm van vertalingen of
van eigen geschriften grotendeels een aangelegenheid van predikanten. Het aandeel
van niet-theologen was zeer gering.
1.
2.
3.

D.st., 71.
Laceulle-van de Kerk, 216.
Eggermont[III], 6-8.
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De geografische verbreiding van het Nederlandse Piëtisme is een moeilijk te bepalen
zaak. De werkterreinen van de vertalers en de auteurs alsmede de uitgaveplaatsen van
de geschriften geven aanleiding tot het vermoeden dat het Piëtisme zich in Noord-Holland het meest deed gelden, daarin op afstand gevolgd door Zeeland, met Zuid-Holland op de derde plaats.
4.3. Piëtisme 1598-1607
Werd het eerste decennium van het Nederlandse Piëtisme voornamelijk bepaald door
produkten van het Franse Calvinisme, direct het jaar daarna, 1598, verscheen de eerste vertaling van een puriteins geschrift, waarmee een geheel nieuwe fase werd ingeluid. Sindsdien volgden soortgelijke translaten elkaar in een snel tempo op. Gedurende de periode 1598-1607 verschenen 21 puriteinse werken in Nederlandse vertaling,
met in het totaal 43 drukken. Reeds in het tweede jaar van dit tijdvak veroverde deze
puriteinse inbreng de eerste plaats in het Nederlandse Piëtisme, die zij in deze periode niet meer prijsgaf. Vergeleken met de periode daarvóór liep het oorspronkelijk
Nederlandse aandeel terug: slechts één editie rolde van de pers. Het Franse aandeel,
dat in het eerste decennium van het Nederlandse Piëtisme nog de hoofdmoot vormde,
werd door de Engelse inbreng naar de tweede plaats gedrongen: tien werken met elf
drukken. Hierbij moet worden aangetekend dat de Franse inbreng zich in deze periode vrijwel beperkte tot de eerste helft ervan. De climax van dit aandeel lag duidelijk
rond de eeuwwisseling.
In piëtistisch gehalte deed de Engelse lijn niet voor de Franse onder.
Deze tienjarige periode bracht ook op inhoudelijk gebied nieuws. De puriteinse piëtistica kennen namelijk in tegenstelling tot het Franse bestanddeel een ver doorgevoerde descriptie van het ingekeerde leven en een tot in de puntjes uitgewerkte prescriptie voor wat de praktijk der godzaligheid betreft, toegepast op het persoonlijk,
het gezins- en het maatschappelijk leven.
Hoe moet het opmerkelijke verschijnsel dat er slechts één editie van een oorspronkelijk Nederlands piëtistisch werk verscheen, worden geïnterpreteerd? Ook voor deze
periode blijft de verklaring die voor het vorige tijdvak is gegeven, van kracht. Wellicht
komen voor de laatste jaren van deze periode tevens de godsdienstige twisten als argument in aanmerking. Bovendien moet men in dezen de psychologische schroom niet
onderschatten. Wie zou, een eigen piëtistische traditie missend, stichtelijke werken
kunnen schrijven die de toets van de vergelijking met de vertalingen zouden kunnen
doorstaan?
De werkterreinen van zowel de vertalers als de auteur alsmede de plaatsen waar de
geschriften zijn uitgekomen, geven in deze jaren hetzelfde beeld van de geografische
ingang van het Piëtisme als het decennium hiervóór, met dien verstande dat nu de
Londense vluchtelingengemeente en Friesland als nieuwkomers de rij sluiten. Bovendien blijkt uit VII.5. dat het Piëtisme ook in de Nederlandse vluchtelingengemeenten
in Duitsland wortel had geschoten.
In grote meerderheid waren de piëtistica in de periode 1598-1607 afkomstig van personen die geboortig waren van de Zuidelijke Nederlanden.
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Een aanzienlijk deel van de Zuidnederlandse toevloed liep via Engeland. Men vluchtte om des geloöfswille naar dit land omdat men wist hier niet alleen zijn godsdienst
ongestoord te mogen uitoefenen, maar ook zijn oude beroep te kunnen voortzetten.
Het rijk van koningin Elizabeth bood Zuidnederlandse calvinistische geloofsvluchtelingen het perspectief van zowel godsdienstvrijheid als maatschappelijke zekerheid.
De vluchtelingengemeenten waarin deze ontheemden zich verenigden, kwamen in
aanraking met het puriteinse klimaat. Dit contact zal de reeds sluimerende piëtistische tendensen hebben versterkt. Het belang van deze beïnvloedingslijn wordt zichtbaar in het gegeven dat de meerderheid van de zeventiende-eeuwse translaten van
buitenlandse piëtistica is te danken aan personen die of hun jeugd of een ander gedeelte van hun leven in zo'n Nederlandse vluchtelingengemeente in Engeland hadden
doorgebracht.
Deze vluchtelingengemeenten herbergden ook Nederlanders met een noordelijke afkomst. De laatstgenoemden waren echter sterk in de minderheid. Te zamen met hun
landgenoten uit het zuiden hebben zij bij hun terugkeer in het vaderland het sluimerende of reeds ontwaakte Piëtisme een geweldigde impuls gegeven.
Ook in het tweede decennium van het Piëtisme waren de vertalers en de auteur voor
het allergrootste gedeelte predikant.
4.4. Piëtisme 1608-1622
Aangezien 1608 als het geboortejaar van de Nadere Reformatie mag worden beschouwd 1 , begon in dit jaar een geheel nieuwe en uiterst belangrijke periode van het
Nederlandse Piëtisme.
Met ingang van 1608 verschenen tevens voor het eerst vertalingen van Duitse piëtistica. De betekenis van dit Duitse aandeel kan echter vrijwel worden verwaarloosd. De
Franse sector was sterker, maar stelde op het totaal ook niet veel voor. De twee grote
blokken werden in deze periode gevormd door de Engelse en de Nederlandse inbreng. In aantal drukken won de eerstgenoemde het met zeer geringe lengte van de
laatstgenoemde: 75 - 71.
Vergeleken met de trend van het vorige decennium vonden in dit tijdvak diverse veranderingen plaats. Met ingang van 1615 raakten de vertaalde puriteinse werken hun
jaarlijks overwicht kwijt, terwijl zij in de laatste driejaar van deze periode nog niet een
derde van het jaartotaal der drukken haalden. De relatieve achteruitgang van de Engelse sector, die vanaf 1620 spectaculaire vormen begon aan te nemen, was het gevolg
van de omgekeerd evenredige groei van het origineel Nederlandse aandeel, dat bijna
geheel uit werken van de eerste vertegenwoordigers der Nadere Reformatie bestond.
In de zeventiende eeuw kwamen de origineel Nederlandse piëtistica eerst goed in
1608 op. Zij verschenen hierna in kleine aantallen, totdat in 1616 een flinke groei zich
openbaarde, die in 1620 resulteerde in een explosie. Eerst in het eenentwintigste jaar
van het bestaan van het Nederlandse Piëtisme kwamen met een zekere regelmaat eigen geschriften uit en pas met ingang van het negenentwintigste jaar verschenen deze
jaarlijks zonder onderbreking. Wat zat hierachter? De voor de eerste periode opgege-

id

Zie hiervoor de volgende paragraaf.
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ven reden kon toch hier niet meer ter zake doen? Enerzijds niet, anderzijds wel. Er
was nog steeds gebrek aan tijd en aan mogelijkheden om zich op het onderwerp van
de godzaligheid te concentreren. Weliswaar was in veel gebieden het eerste opbouwwerk in de Kerk en in de gemeenten achter de rug, maar direct diende zich een nieuwe
en immens grote problematiek aan, die na het ingaan van de nieuwe eeuw in toenemende mate hoofden, harten en handen ging bezetten, namelijk de remonstrantse
twisten. Deze vroegen met al hun verschijningsvormen en implicaties zoveel aandacht
dat men aan vroomheidsgeschriften niet toekwam. Typerend is wat de Leidse hoogleraar in de theologie Polyander opmerkt in een persoonlijke approbatiebrief aan W.
Teellinck betreffende en tevens voorkomende in het eerste deel van diens Huys-boecxken, gedateerd 27-12-1617. Handelend over het stichtelijke karakter van dit boek, laat
Polyander uit zijn pen vloeien:
want ons, die int midden van 't gheraes der Disputeerders verkeeren, ende de twistighe redencavelinghen,
die ons van Arminius discipulen op-ghedronghen werden, gheduerich hooren ende deur-lesen, en wordt soo
veel ledicheyts niet toe-gelaten, dat wy onse sinnen ende penne, tot sulck een wijse van schrijven stellen
connen.

Een jaar daarvóór had E. Teellinck een klacht van dezelfde strekking doen horen,
toen hij constateerde dat de vele strijdschriften de doorwerking van de op de praktijk
der godzaligheid gerichte puriteinse vertalingen belemmerden 1 . De vertalers Wedaeus, Nienrode en Lamotius deden respectievelijk in 1615,1614 en 1613 soortgelijke
uitlatingen met betrekking tot de belangstelling voor de vroomheid in het algemeen 2 .
Het voorgaande verklaart de explosieve groei van de piëtistica van Nederlandse origine direct na de Nationale Synode van Dordrecht en na de daaruit voortvloeiende
zuiveringsacties in het midden van de Kerk.
Het gemiddeld piëtistisch gehalte was in dit tijdperk aanzienlijk. Op zichzelf nam het
puriteinse aandeel in deze tijd al meer dan de helft van het totaal voor zijn rekening.
Betrekt men hierbij dat het merendeel van de Nederlandse inbreng was gestempeld
door het Puritanisme, dan houdt dit in dat de puriteinse kleur van het Nederlandse
Piëtisme in het tijdvak 1608-1622 nauwelijks verbleekte vergeleken met de tien jaar
daarvóór. Vanaf 1598 was dit Piëtisme derhalve sterk tot zeer sterk puriteins van aard.
Het theocratische karakter van de origineel Nederlandse bijdrage had tot gevolg dat
met ingang van 1608 het Nederlandse Piëtisme meer dan ooit tevoren betrokken raakte bij de maatschappij, de politiek en de Kerk. Het werd op de situatie gericht.
Hiermee hangt samen dat niet-predikanten een grotere rol gingen spelen bij het uitdragen van de piëtistische inzichten. Dit was niet merkbaar bij de vertalers, maar wel
bij de auteurs die tot de Nadere Reformatie behoorden. Vanaf 1616 bezetten de geschriften van de hoge ambtenaar E. Teellinck een belangrijke plaats in het geheel van
de genoemde groepering.
De kwantitatieve groei van het Nederlandse Piëtisme in deze periode had ook geografische implicaties. Afgaande op de werkterreinen van de vertalers en van de auteurs
alsmede op de uitgaveplaatsen van de piëtistica ziet men dat Noord-Holland de eerste
plaats innam, op afstand gevolgd door Zuid-Holland en Zeeland. Voorts deden mee:
de Nederlanders in Engeland en Duitsland, Friesland, Gelderland en Noord-Bra-

1.
2.

D.st., 568.
D.st., resp. 429,463 en 519.
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bant 1 . In 1620 nam Zeeland dank zij de werken van de eerste vertegenwoordigers der
Nadere Reformatie de eerste plaats over van Noord-Holland.
Tussen de Nederlandse auteurs zaten er vier die in het Zuidnederlandse vluchtelingenmilieu thuishoorden: Regius, Datheen, Van den Houte 2 en De Swaef. Te zamen
hebben zij vijf werken met zes drukken op hun naam staan, op een na alle behorende
tot de piëtistische categorieën C en D. Wel beschouwd is dit derhalve een te verwaarlozen inbreng.
Het beeld dat de vertalers opleveren, is totaal anders. De overgrote meerderheid van
de translaten was afkomstig van personen die een Zuidnederlandse achtergrond hadden.
4.5. Nadere Reformatie
Als nu de Nadere Reformatie ter sprake komt, doet zich een grote moeilijkheid voor.
Wat is de Nadere Reformatie precies? Er bestaat tot nu toe geen algemeen aanvaarde
definitie.
Mijns inziens heeft het goede zin om de Nadere Reformatie te onderscheiden van het
Nederlandse Piëtisme. Piëtisme wordt in deze studie steeds opgevat als een stroming.
Met het woord "stroming'' worden alle opvattingen bedoeld die één bepaalde richting
uitgaan, zonder dat er verband tussen de huldigers van deze opvattingen behoeft te
bestaan. Daarentegen wordt het samenstel van de piëtistische verbanden tussen Nederlandse piëtisten binnen de Gereformeerde Kerk aangeduid met "Nadere Reformatie". Anders geformuleerd: de Nadere Reformatie is de groepering van Nederlandse piëtisten binnen de Vaderlandse Kerk. Onder deze groepering vallen zowel
diachronisch als synchronisch gezien niet alle Nederlandse piëtisten.
De Nederlandse piëtist die binnen de Gereformeerde Kerk als eerste het Nederlandse
lezerspubliek met een alomvattend, op de situatie in de Nederlanden betrekking hebbend program van de beoogde nadere reformatie confronteerde, was W. Teellinck.
Hij deed dit in 1627 met Noodwendigh vertoogh. Tevens steekt Teellinck ver uit boven
zijn piëtistische tijdgenoten en voorgangers als het gaat over het aantal gepubliceerde
geschriften, over de kwantiteit van de drukken en de uitgeoefende invloed. Voorts is
in deze studie reeds gebleken dat hij anderen heeft geïnspireerd tot het Piëtisme 3 . Dit
alles maakt het wenselijk het historisch onderzoek betreffende de Nadere Reformatie
bij hem te laten beginnen.
Voordat kan worden overgegaan tot de personele invulling van de eerste periode der
Nadere Reformatie, moeten enige methodische vragen onder ogen worden gezien en
worden beantwoord. Allereerst: welke zijn de piëtistische verbanden tussen Nederlandse piëtisten binnen de Gereformeerde Kerk waarvan het samenstel de Nadere
Reformatie vormt? Zo'n verband kan een praktische samenwerking met een typisch
piëtistisch doel zijn of een passage waarin de een zijn volledig piëtistische verbondenheid met de hem bekende ander uitspreekt. De persoonlijke kennis vormt hier de
garantie dat er geen sprake is van beeldvorming.
1.
2.
3.

Z.v. Noord-Brabant: d.st., 567.
Zijn vader Gillis kwam uit Gent: AKS, 37.
D.st., 508.
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Een tweede vraag is: wie behoorden tot de Nadere Reformatie? Hier moet onderscheid worden gemaakt tussen aanhangers en vertegenwoordigers. De laatstgenoemden propageerden actief de door hen gehuldigde opvattingen, terwijl de eerstgenoemden zich beperkten tot het zelf aanhangen van de nadere-reformatorische inzichten.
Een derde vraag is: wie waren de vertegenwoordigers van de genoemde groepering?
Gezien de grote verschillen in betekenis voor deze groepering doet men er goed aan
onderscheid te maken tussen primaire, secundaire en tertiaire representanten. De
primaire vertegenwoordigers worden uit die auteurs gerecruteerd die een of meer
piëtistische geschriften op hun naam hebben staan. Voor secundaire vertegenwoordigers komen de vertalers van piëtistica in aanmerking voor zover hun bemoeienis met
dit soort lectuur van meer dan louter financiële aard was, evenals die drukkers/uitgevers van deze lectuur die zich inhoudelijk hierbij betrokken wisten. Tot tertiaire vertegenwoordigers kunnen zij worden gerekend die op een andere wijze het Piëtisme aantoonbaar hebben bevorderd. Hier zullen uitsluitend de eerste twee categorieën aan de
orde komen.
Zowel in de levensloop als in de geschriften van W. Teellinck worden geen piëtistische
verbindingen met Nederlandse piëtistische voorlopers openbaar 1 . Historisch is hij
dan ook als de eerste primaire vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie te beschouwen.
Van W. Teellinck zijn uit de tijd vóór 1623 de volgende piëtistische verbindingen met
andere hem bekende Nederlandse piëtistische auteurs bekend.
De acta van de classis Zierikzee wijzen uit dat op 28-10-1608 naar aanleiding van een
klacht van Teellinck over sabbatsontheiliging - bij een vechtpartij in het gebied van
Haamstede was kort tevoren iemand dodelijk gewond geraakt - werd besloten dat
Teellinck en Udemans een schrijven over de sabbatheiliging zouden opstellen, dat aan
de magistraat van Zierikzee zou worden overhandigd. Op 27-1-1609 werd het stuk
door de classis goedgekeurd.
Hier komt een praktische samenwerking bij een zo piëtistisch geaard motief als de
sabbatbeschouwing en -praktijk tussen Teellinck en Udemans voor de dag.
Aangezien Teellinck in 1609 geheel was bezield met het voornemen om de puriteinse
gedachten en praktijken ingang te doen vinden in de Nederlandse Kerk 2 en aangezien
Udemans zelf tweemaal in zijn correspondentie aangeeft dat hij op het punt van de
sabbat Perkins volgt3, is de veronderstelling aannemelijk dat Udemans zich bij het
opstellen van het bewuste stuk over de sabbat door Teellinck heeft laten onderrichten
aangaande de puriteinse opvattingen daarover en dat Udemans door zijn collega op
de - vertaalde - geschriften van Perkins is gewezen.
Op 2-7-1609 dediceerde Willem Teellinck zijn Timotheus aan zijn broer Eeuwout. In
1.

2.
3.

Dit aspect wordt door Leurdijk, die poneert dat A. Corneliszoon en Taffin als de eerste vertegenwoordigers
van de Nadere Reformatie kunnen worden beschouwd, geheel over het hoofd gezien: [II]. Tussen A. Corneliszoon en Taffin enerzijds en de hier te noemen representanten van de Nadere Reformatie anderzijds is
geen historische continuïteit aantoonbaar. Leurdijk, die reeds eerder had gepleit voor het verleggen van het
einde van de genoemde groepering van T. van der Groe naar E. Kist - [I] -, overtuigt in zijn vervroeging van
het begin hiervan dan ook niet; vgl.: Groenendijk [XV], 77,88 n.9.
D.st.,503.
D.st., 566,628.
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deze opdracht geeft Willem te kennen dat hij zich ondanks persoonlijke belemmerende omstandigheden door Eeuwout heeft laten bewegen tot het opstellen van dit geschrift, dat zich op piëtistische wijze keert tegen de in 1609 acuut geworden volkszonde van het begapen van de beelden in rooms-katholieke kerken en kloosters, op zichzelf reeds een piëtistisch motief.
Willem droeg op 27-10-1621 nog een ander boek aan Eeuwout op: Noord-sterre. Het
is een soort handboek voor de ware godzaligheid, waarin de innerlijke kant van het
Piëtisme meer aandacht ontvangt dan de uiterlijke zijde ervan. De innige samenwerking van de twee broers op het punt van piëtisme brengt Willem in zijn dedicatie in de
volgende twee passages onder woorden:
Hier over hebben wy dickwils tsamen gheklaeght, dat de weereldt so ghedient, God soo vergheten werdt; dat
de dinghen deses weerelts soo ghesocht, de Godsalicheydt soo versuymt wordt; dat jae de mensche, voor den
welcken God de Heere soo schoone dinghen reede ghemaeckt, ende noch beter hier naemaels bereyt heeft,
hem selven soo verliest in beuselinghen. Tot verbeteringhe van het welcke (soo het immers in enighe, die nu
noch alsoo doen, mochte ghebetert werden) alsoo ick over eenighen tijdt, soo wat met der haest beworpen
hadde, 'twelcke uwe. sonderlinghe wel beviel, soo hebbe ick dat noch eens gaen over-sien; ende draghe dat
uwe E. op door den Druck: als dien ick wel weet, dat van Gode gheleert zijt, de weerelt te verachten, al ist
schoon dat deselve u toe-lacht; ende gheft ons een levendich exempel, in uw' daghelicx bedrijff, datmen can
in de weerelt leven, oock de dinghen des weerelts overvloedich aen de handt hebben, ende die nochtans
ghebruycken, als niet ghebruyckende.
[...] Soo ist oock uwe oeffeninghe, ende vreuchde, niet uwe tijdelicke voor-deel uyt te wercken, uyt dat beroep, dat anders daer toe seer aen-leydet; maer u selven te verrijcken met de gheestelijcke gaven, ende daer
in dagelicx toe te nemen; als die ghy oock gheleert zijt, de weerdicheyt Christi, d'eere uwes Gods, de stichtinghe synes volcx, ende een goet exempel nae te laten voor alle die ghene, die in dierghelijcke bedieninghe
comen mochten; meer te achten, dan alle de tijdelicke nutticheyt der sonde, hoe groot die oock wesen mochte, hoe ghemackelick sich die oock aenbieden mochte. Hierin wil u de ghenadighe God meer en meer verstercken, ende u noch langhe in goede ghesontheyt bewaren, ten goede des Lants, ende syner heyligher Ghemeynte; op dat oock door u exempel, ghelijck door het exempel van noch andere vrome Heeren, ende godsalighe luyden meer (die daer noch, door Gods ghenade, vele onder ons te vinden zijn) de practijcke der
Godsalicheydt meer en meer mochte geacht, ende betracht werden.

Zoals in VII.5. is gebleken, was Eeuwout door het lezen van vertaalde puriteinse lectuur tot zijn piëtisme en ijveren voor een nadere reformatie gekomen. Wat ligt er dan
meer voor de hand dan te veronderstellen dat hij door de bezielende aanprijzing van
Willem ertoe is gekomen om puriteinse geschriften ter hand te nemen? Zeer waarschijnlijk heeft Eeuwout derhalve zijn piëtistische instelling aan zijn geheel voor het
Puritanisme gewonnen broer Willem te danken 1 .
Tegen de achtergrond van dit vermoeden wordt het begrijpelijk dat Eeuwout in zijn
pamfletten zijn broer en diens geschriften vaak sterk aanprijst en uitvoerig citeert.
In Christelicke Clachte (1618) laat hij Philaletius opmerken:
Daerom oock de Man Gods Willem Teellinck in sijnen Eubulo, dat costelick Cleynoot, voor de gelegentheydt deses tijdts/ t welck tegenwoordich van allen/ die het geluck ende de vrede Jerusalcms beminnen,
behoorde gelesen te werden/ seer wel daer van aldus schrijft^,

waarop een piëtistisch citaat volgt.
Als het verderop in dit geschrift over de eerste remedie van het vasten en het bidden
gaat, menen enigen van de sprekende personen

1.
2.

Vgl.: Meertens[II], 232.
24.
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goet behulp te vinden door den Christelicken Leytsman, by den Godsaligen Willem Teellinck onlancx over
de gelegentheydt eenes Vasten-biddaechs/ te voorschijn gebracht/ die eenige van ons hadden gelesen/ ende
d'andere oock begeerich waren te sien*.

In Mizpa (1620) geeft Eeuwout een drie pagina's tellend piëtistisch geaard citaat uit
het hiervóór genoemde geschrift van Willem, die "een van de zieners uit die tijd"
wordt genoemd 2 . Typisch nadere-reformatorisch is het eveneens drie bladzijden beslaande citaat uit Philopatris, dat even verderop voorkomt en waarbij Willem wordt
getypeerd als "een godzalig man" 3 .
Deze laatste typering wordt door Eeuwout ook gebezigd in zijn Boheemsch gelvyt
(1620), waarin hij drie pagina's lang twee volledig piëtistische fragmenten uit Den
christeliicken leytsman van zijn broer aanhaalt 4 .
Nadere-reformatorisch is voorts de passage uit Evbvlvs die Eeuwout in zijn Vierde
Klachte (1622) invoegt, waarbij hij zijn broer Willem "een van de zieners uit die tijd"
noemt 5 .
Op instigatie van W. Teellinck vertaalde De Swaef 2.
Wellicht heeft W. Teellinck Spiljardus gewezen op Gatakers A sparke toward the kindling of sorrow for Sion en hem direct of indirect tot het vertalen van dit werk, resulterend in 22, aangezet.
Udemans droeg in 1616 zijn Corte [...] verclaringe over het Hooge-liedt op aan E. Teellinck. De twee redenen die Udemans met name hiertoe bewogen, waren:
I. Om dat u E. van ioncx op is opgevoet in de woorden des Geloofs ende der gesonder leere, alsoo dat de
Christlijcke Kercke daer ghy geboren zyt, als oock die ghy nu verkeert, u E. dat ghetuygnisse moet geven, dat
ghy altyt de verborgentheydt des Geloofs hebt getracht te bewaren in eene reyne conscientie. Wy willen dan
onsen arbeydt door uwen persoon, op-offeren de rechte Bruydt Christi, dat is de Gemeynte der uytvercorenen, want het gaet die alleene aen, sy connen dat oock alleene verstaen, ende recht ghebruycken ter salicheydt. Ten II. Soo hebbe ick hier mede willen versegelen onse oude Christelijcke vrientschap, die over de 13.
iaren tussen ons geweest is, ende die ons menichmael heeft occasie gegeven om te spreken van onse gemeene
salicheydt, ende de hope die ons in de Hemelen is wech geleydt.

Een belangrijke factor van deze vrienschap bestond in hun gezamenlijke voorliefde
voor piëtisme. Dit blijkt zonneklaar in de twee typisch piëtistische passages uit Udemans' Hooglied-verklaring die E. Teellinck in zijn Derde Klachte (1618) 6 en in zijn
Vierde Klachte (1622) 7 weergeeft. Udemans wordt hier aangeduid met "een rechtzinnig en getrouw ziener".
In 1621 correspondeerde Udemans met Spiljardus over hun gemeenschappelijke puriteinse sabbatsopvatting.
In 1621 droeg De Swaef zijn pedagogisch handboek van piëtistische aard op aan E.
Teellinck en drie anderen: J. Teellinck, Adriaan de Huybert en P. Resen. De Swaef
deed dit niet in de mening:
dat ick met dese myne swacke betrachtingen, V:E: eenig licht in dese sake soude toebrengen, want de selve
met der daed, uwe kinderen Christelyker opvoed, dan ick hebbe konnen schrijven hoe datmen sulx doen

1. 82-83.
2. 22-25.
3. 30-33.
4. 35-37.
5. 20.
6. 53 [ = 55].
7. 15-16.
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moet, bevelende met Abraham uwe huysen ende kinderen, dat sy des Heeren wegen houden, ende doen wat
recht end goed is: maer om aengenaemheyd by den volke voor mynen arbeyd te winnen, de welke met goede
reden V:E: vele achten. Daer-beneven om eenige danckbaerheyd te bewysen, voor de gonsten ende vriendelyckheden die ick so vele van V:E: genoten hebbe. Want al en kan het niet dienen om V:E: te onderrichten,
so sal het nochtans enigszins mogen nuttelyck syn om V:E: oprechte herten te verstercken, om in het goede
te volherden, ende de Gemeynte (gelyk in vele andere Christelyke plichten, alsoo oock in dese) goede voorbeelden te blijven.

Als de tijd na 1622 zou worden onderzocht, zouden nog veel meer piëtistisch geladen
verbanden tussen de genoemde personen openbaar komen. Aangezien 1622 de grens
van het onderzoek is, worden de latere verbindingen hier buiten beschouwing gelaten.
Het resultaat van het nu uitgevoerde onderzoek is dat in de periode tot 1623 W. Teellinck, Udemans, E. Teellinck en De Swaef als primaire vertegenwoordigers van de
Nadere Reformatie mogen gelden, terwijl Spiljardus als een secundaire vertegenwoordiger van deze groepering mag worden gezien.
Het oudste piëtistische geschrift van Nederlandse origine dat in het kader van de
Nadere Reformatie verscheen, was van W. Teellinck en verscheen in 1608: Het jaar
1608 kan dan ook worden beschouwd als het geboortejaar van de Nadere Reformatie.
Het viertal W. Teellinck, Udemans, E. Teellinck en De Swaef neemt in het tijdperk
tot 1623 meer dan vijf zesde van het totaal van de Nederlandse piëtistica voor zijn
rekening. Voor zover het Nederlandse Piëtisme zijn opvattingen in eigen werken wereldkundig maakte in deze tijd, deed het dit derhalve voor een heel groot deel via de
auteurs van de Nadere Reformatie. In dit opzicht zijn het Nederlandse Piëtisme en de
Nadere Reformatie grotendeels één.
De vier genoemde auteurs waren allen Zeeuwen van geboorte 1 en hebben allen in
Zeeland gewerkt. Deze constatering resulteert in de conclusie dat Zeeland de bakermat van de Nadere Reformatie was2. De naam van Spiljardus als secundaire representant geeft aan dat de Nadere Reformatie in het begin van de twintiger jaren de grens
met Zuid-Holland overschreed.
De wieg van de Nadere Reformatie kan nog nauwkeuriger worden gelokaliseerd. Het
geboortejaar ervan wordt bepaald door de uitgave van het eerste geschrift van W.
Teellinck: 1608. Hij stond toen als predikant in de classis Zierikzee, waar Udemans
zijn collega was. Voordat Teellinck deze classis in 1613 ging verlaten, had hij nog drie
andere piëtistische werken en twee piëtistische translaten het licht doen zien en had
Udemans twee stichtelijke traktaten de wereld ingezonden. De classis Zierikzee kan
met recht worden betiteld als "de wieg van de Nadere Reformatie".
Met het vertrek van W. Teellinck naar Middelburg in 1613 werd de Zeeuwse hoofdstad het centrum van de groepering. Van hieruit werden de nadere-reformatorische
doelstellingen zowel door Willem als door zijn broer Eeuwout in de vorm van vele
tientallen geschriften openbaar gemaakt. De Swaef sloot zich hier als vertaler en als
auteur bij hen aan.
Hoewel de classis Zierikzee was beroofd van de belangrijkste en produktiefste verte-

1.
2.

Udemans was wel geboortig van Bergen op Zoom, maar deze stad behoorde in die tijd kerkelijk tot Zeeland:
Naudin ten Cate, 145-148.
Dit wordt bevestigd door wat Udemans in 1621 aan Spiljardus schrijft en door een Zeeuws gravamen voor
de Nationale Synode van Dordrecht: d.st., 566,596-597.
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genwoordiger van de Nadere Reformatie in die tijd, was haar rol niet uitgespeeld.
Udemans ging door met schrijven en liet twee piëtistica publiceren.
Zeeland moet wel een provincie zijn geweest waar het Piëtisme diep wortel had geschoten. De geestelijke levensgang van zowel Willem als Eeuwout Teellinck alsmede
de wel en niet aantoonbare invloed van het Puritanisme op de geschriften van hen en
van Udemans en De Swaef wijzen erop dat achter de piëtisering van Zeeland voornamelijk Engeland moet worden gezien. Zo worden de twee centra van de Nadere Reformatie, de classis Zierikzee en de stad Middelburg, begrijpelijk. Zierikzee en Middelburg waren respectievelijk de tweede en eerste haven- en handelsstad van Zeeland
en hadden als zodanig directe en veelvuldige contacten met Engeland. De Zuidelijke
Nederlanden vallen bij de Nadere Reformatie als direct aantoonbare achtergrond
weg. Alleen van De Swaef is bekend dat zijn vader uit het Zuiden afkomstig was, maar
De Swaefs aandeel in het geheel was uiterst miniem.
Bij de piëtisering of beter geformuleerd de puritanisering van Zeeland zijn de translaten van groot belang geweest. E. Teellinck had er een diep ingrijpende geestelijke
ommekeer aan te danken.
De Nadere Reformatie kwam in Zeeland op in een tijd dat men elders in de Nederlanden de handen vol had aan de implicaties van de steeds meer om zich heen slaande
godsdiensttwisten. Zoals reeds eerder in deze studie is gesteld, verhinderde deze situatie de groei van het Piëtisme. Zij die schrijftalenten hadden ontvangen, hadden iets
anders om hun capaciteiten op los te laten. In Zeeland lag dit geheel anders. Deze
provincie was gespeend van Remonstrantisme en had derhalve niet op directe wijze
met de twisten te maken. Hier heerste een gunstig klimaat voor de rijping van vruchten
aan de boom van het Piëtisme. Aan het eind van de reeds gememoreerde brief van
Polyander aan Teellinck, brengt de auteur dit als volgt onder woorden:
Vaert wel eerwaerde man, ende gaet voorts, de gheluckighe uren, die den goeden ende grooten God u, ende
u mede-broeders in Zeelandt verleent, met den yver daer ghy mede begost hebt, tot sijns naems eere, ende
tot stichtinge der Gemeynte Christi, te besteden.

Op grond van het voorgaande zou men kunnen verwachten dat de Nadere Reformatie
voorbijging aan wat er elders aan de hand was en zich volledig concentreerde op de
innerlijke en uiterlijke vroomheid. Toch was dit niet zo. Hoewel de mannen van de
Nadere Reformatie niet direct in de toenmalige strijd waren ingewikkeld, wilden en
konden zij vanuit hun sterk theocratische inzet zich niet aan de problematiek onttrekken. Vele pamfletten van E. Teellinck zijn of geheel of sterk antiremonstrants gericht
en ook W. Teellinck schreef twee volledige werken tegen de arminianen.
Er is derhalve niet een totale tegenstelling tussen de Nadere Reformatie en het Contraremonstrantisme in het algemeen constateerbaar voor wat betreft hun reactie op
de twisten, maar wel een relatieve. Elders belette deze reactie de definitieve doorbraak van het Piëtisme, terwijl zij in Zeeland de start van de Nadere Reformatie toeliet.
Toeliet? De historische werkelijkheid in deze tijd bestond uit meer dan dit ene facet.
Ook hier is sprake van dualiteit. Blijkens de eigen uitingen van vertegenwoordigers
van de Nadere Reformatie zagen zij in de beoefening van de praktijk der godzaligheid
een geschikt middel om de laster van de kant der remonstranten te ontzenuwen en te
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weerleggen1. Zo gezien vormde het Remonstrantisme een sterke prikkel voor de mannen van de Nadere Reformatie om met behulp van eigen geschriften de praktijk der
godzaligheid te bevorderen.
Het aandeel van leken in de Nadere Reformatie was groot. Twee van de vier auteurs
waren niet-theologen: E. Teellinck en De Swaef, respectievelijk ontvanger-generaal
van de Staten van Zeeland en schoolmeester. Zij hebben zestien van de 47 geschriften
en 29 van de 66 drukken op hun naam staan. Gemiddeld is dit meer dan een derde.
Deze aantallen zijn bijna uitsluitend aan de hoge ambtenaar te danken, want van de
schoolmeester is slechts één geschrift met één uitgave afkomstig.

In feite is dit een van de grondthema's van E. Teellincks Svlamith; W. Teellinck handelt hierover in Evbvlvs,
25-27 en in Den Volstandigen Christen, dat onder andere poogt aan te tonen dat de praktijk der godzaligheid
door het leerstuk van de volharding der heiligen niet wordt tenietgedaan, maar integendeel wordt bevorderd. Lamotius en Meusevoet beoogden met respectievelijk 24en 56niets anders.
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X. UITLEIDING
1. Vertalingen
Was tot dusver in deze studie de periode tot en met 1622 het voorwerp van onderzoek,
in dit uitleidende hoofdstuk zal worden getracht de lijnen door te trekken tot de achttiende eeuw. Allereerst vragen de vertalingen de aandacht.
Er bestaan twee bibliografieën, die wel niet een volledig maar toch wel een redelijk
betrouwbaar beeld van de Nederlandse vertalingen van Engelse theologische werken
uit de zeventiende eeuw geven. Als eerste kwam in 1980 Van der Haar met zijn bibliografie van de vertalingen, die hij de periode 1600-1980 liet beslaan. In 1983 liet Schoneveld zijn proefschrift vergezeld gaan van een lijst van vertalingen, die wat de theologische en stichtelijke werken betreft, geheel is gebaseerd op de bibliografie van J. van
der Haar. Hoewel Schoneveld dus voor het genre vertalingen dat in het kader van deze
studie aan de orde komt, afhankelijk is van J. van der Haar, wordt hier toch Schonevelds werk als uitgangspunt genomen. Allereerst omdat Schoneveld zijn lijst tot de
zeventiende eeuw beperkt heeft gehouden, hetgeen overeenstemt met het doel van
deze paragraaf. Vervolgens omdat Schoneveld ook een verwerking van de door hem
gegeven lijst heeft gegeven 1 .
In de periode na 1622 zijn in de zeventiende-eeuwse Nederlanden zo'n 690 drukken
van de vertalingen van Engelse religieuze geschriften verschenen, die uiteenvallen in
390 nieuwe vertalingen en 300 herdrukken. Er is sprake van ongeveer 120 vertalers.
Het probleem dat zich nu bij deze aan Schoneveld ontleende aantallen voordoet, is
dat de genoemde alle religieuze werken in één categorie onderbrengt. Hij maakt geen
onderscheid tussen devotionele en andersoortige lectuur. Het is derhalve van tevoren
te verwachten dat de aantallen van uitsluitend de piëtistica lager uitvallen.
Voor het in deze studie behandelde tijdvak zijn de verschillen precies vast te stellen.
Schoneveld komt tot 88 nieuwe vertalingen en vijftig herdrukken, een totaal van 138
drukken. Deze studie heeft uitgewezen dat de piëtistica respectievelijk 60, 54 en 114
scoren. De verschillen zijn respectievelijk een derde, een dertiende en een zesde van
de aan Schoneveld ontleende aantallen. Hierbij valt het op dat het genoemde verschil
bij de herdrukken niet van de op Schoneveld gebaseerde hoeveelheid moet worden
afgetrokken, maar erbij moet worden opgeteld. De genoemde zit derhalve met zijn
herdrukken ver beneden de werkelijkheid.
Wanneer nu voor de periode 1623-1699 de genoemde verschillen worden verwerkt en
in overeenstemming met het totale aantal drukken ook het aantal vertalers met een
zesde wordt verminderd, komen de aantallen respectievelijk uit op 260, 320, 580 en
100. De vergelijking hiervan ( = II) met de uitkomsten van deze studie over het tijdvak
1598-1622 ( = I) levert het volgende beeld op:

1.

Z.v. het volgende: Schoneveld, 121-125.
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nieuwe vertalingen:
herdrukken:
alle drukken:
vertalers:

I

II

60
54
114
15

260
320
580
100

jaargemiddelde:
jaargemiddelde:
jaargemiddelde:
jaargemiddelde:

I

II

2,4
2,2
4,6
0,6

3,4
4,1
7,5
1,3

Op alle fronten wordt een flinke stijging zichtbaar. Dit geldt eveneens voor het formaat en de omvang van de geschriften na 1622. Deze zijn groter dan die van de vertalingen vóór 1623. De conclusie ligt voor de hand: de in deze studie onderzochte periode vormt slechts een bescheiden begin van het zeventiende-eeuwse geheel der translaten.
De voortgang van dit begin verloopt niet gelijkmatig. Volgens Schoneveld is het jaargemiddelde tot en met 1648 vijf a zes; van 1649-1654 dertien; van 1655-1661 zevenentwintig; van 1662-1670 twaalf a dertien; vanaf 1671 zes. Dit beeld geeft twee dingen
aan die in dit verband van belang zijn. In de eerste plaats laten de vijftiger en zestiger
jaren een steile piek zien. In de tweede en belangrijkste plaats blijven de vertalingen
de hele zeventiende eeuw door in onverminderde aantallen verschijnen 1 .
De door de vertalingen uitgeoefende invloed zal evenredig zijn geweest aan de hierboven vermelde aantallen. Wel zijn er twee factoren geweest die naarmate de eeuw
voortschreed, steeds meer relativerend gingen werken: de bevolkingsaanwas 2 en de
toename van de boekenproduktie 3 . Als de vertalingen aan het eind van de eeuw op
hetzelfde niveau zitten als aan het begin betekent dit in feite dat zij behoorlijk aan
betekenis hebben ingeboet.
Toch wekt de gestadige voortgang van de vertalingen tijdens de hele zeventiende eeuw
bezien in het licht van de sterke toename van de geschriften der Nederlandse piëtisten
verbazing. Men zou immers verwachten dat de translaten, na bij de gratie van het
ontbreken van soortgelijke lectuur van Nederlandse origine in de eerste tijd een goede
opgang en bloei te hebben gekend, tegen het midden van de eeuw, toen de stroom van
de Nederlandse piëtistische geschriften eerst goed los begon te komen, toenemend in
populariteit zouden dalen. De werkelijkheid was anders. De groei van de piëtistische
werken van Nederlandse herkomst werkte stimulerend op de vraag naar puriteinse
boeken in Nederlandse overzetting. Hoe kan dit verschijnsel worden verklaard?
Voordat een antwoord op deze vraag, die uitsluitend de vertalingen betreft, zal worden gegeven, zal eerst de doorwerking van het Puritanisme in het algemeen aan een
nader onderzoek worden onderworpen.
2. Invloed van het Puritanisme
Er is geen familie in de Nederlanden geweest die zo onder de invloed van het Puritanisme heeft gestaan als die van de Teellincks. Dit geldt in sterke mate voor Eeuwout
en nog meer voor Willem. De levensloop van Willems kinderen wijst eveneens een
1.
2.
3.

Vgl.: Graafland[VII], 78, waar het geschetste beeld echter niet helemaal juist is.
Van circa 1,5 miljoen in 1600 tot ongeveer 1,9 miljoen in 1700: A.M. van der Woude, 134.
De la Fontaine Verwey[II], vii.
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zeer nauwe verbondenheid met het Puritanisme uit1. Johannes geeft er in zijn Den
vruchtbaermakenden Wynstock Christus (1666) 2 blijk van Perkins' geschriften goed te
kennen3.
De dichter Cats blijkt op bepaalde punten van zijn huwelijksethiek afhankelijk van
Gouge, H. Smith en Gataker4. De laatste jaren van zijn leven las Cats op zondag bij
voorkeur de werken van onder anderen Hall en Cowper5.
De vele puriteinse werken te zamen met de tientallen vertalingen in de bibliotheek van
Udemans staan er borg voor dat ook deze vroege en vooraanstaande vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie in de invloedssfeer van het Puritanisme verkeerde. Gewoonlijk citeert of verwijst hij slechts een enkele maal in zijn geschriften
naar puriteinen als Perkins, R. Rolloc 6 en Napier7. In zijn Absaloms-hayr (1643) doet
hij dit opmerkelijk veel. Alleen de citaten uit puriteinse boeken beslaan al twintig
bladzijden. Deze worden ingeleid met de opmerking:
overmidts het is buyten tegen-spreken/ dat de Engelsche Theologanten in het stuck vande practijcke der
Godsalicheydt/ ende allerley casus conscientiae, die daer over gheroert worden/ soo ervaren ende bedreven
zijn/ als eenighe Theologanten onder de Sonne.8.

De titel van een zijner werken, namelijk De Leeder van Iacob, vertoont een opmerkelijke overeenkomst met die van puriteinse geschriften9.
In een brief van 20-11-1626 aan de Haagse graveur H. Hondius verklaart hij in zijn
sabbatsopvatting vooral van Perkins afhankelijk te zijn:
Ende indien jemandt lust heeft/ dat te censureeren/ die moeste eerst censureeren d. franciscum junium/ d.
zanchium/ ende by naeme d. perkinzum (wiens schriften soo veel goets aen önse kercken gedaen hebben)
want mijne verclaringe is wt dese leeraers meest getrocken/ overmidts ick niet beschaemt en was van sulcke
treffelijcke ende godtsalige mannen te leeren/ welcker naemen met rechte by ons blyven in den segen.

Verderop schrijft hij:
soo en soude den vermaerden/ godtvruchtigen/ ende nu saligen d. perkinzus de keure niet mogen passeeren/
wiens schriften nu over de 20.25.30. jaeren by alle gereformeerde kercken/ met bysondere stichtinge/ ende
sonder jemandts opsprake gelesen syn. [...] het waere goet (segge ick) dat sy eens rondelyck verclaerden/ off
sy perkinz ende syns gelijcke soodanich oordeelden/ dat syne leere vanden sabbath strydt tegen de aengenomene leere onser kercken/ tegen onse eerste reformateurs/ ende tegen de sesse Artyckelen van dordrecht.
Indien ja/ waeromme hebben sy synen naem dan op haere lyste vergeten? waeromme en censureerden sy
syne boecken niet/ die tot noch van alle vrome predicanten gepresen syn? Indien neen/ soo laetse dan toonen/ dat by mij off jemandt anders iet geleert wordt/ dat met de leere van d. perkinz niet over een en comt.
Ick en behoeve voor andere niet te verandtwoorden/ maer ick segge voor mijn hooft/ dat ick bereydt ben wt
te schrabben ende door te strycken/ indien sy in mijne boecken ijet connen aenwysen daervan dat ick den
grondt in andere treffelycke Autheuren als vooren genaemt syn/ ende de particuliere ommestandicheden
inde schriften van perkinz niet en sal connen bewysen1^.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

D.st.,499.
SGT,T81.
W. Goeters, 98.
Carter, 97,105,117.
Ten Berge, 180.
Z.v.h.: Howie/Carslaw, 73-76.
Vgl.: Graafland[V], 77.
312.
Van der Haar[III], 230.
VUB, hs. Udemansbundel, 363-364.
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Op 27-3-1639 hield J. van Laren in Vlissingen een preek over 2 Timotheüs 4:17 en
volgende, waarin hij de voetsporen van R. Sibbes drukte. Niet alleen bij de inleiding
en de verdeling, maar ook in de uitwerking van de tekst is Sibbes' invloed merkbaar.
Er zijn gedeelten bij die welhaast letterlijk zijn vertaald door Van Laren1.
De honderden puriteinse boeken in de verzameling van de centrale figuur der Nadere
Reformatie, Voetius, maken duidelijk dat het Puritanisme diens geestesgesteldheid
heeft gestempeld2. In zijn geschriften verwijst hij dan ook talloze keren naar puriteinse werken3.
Voetius sloot bij het opstellen van zijn meest piëtistische geschrift, Ta asketica (1664),
bewust aan bij Bayly's geschrift4. Dit laatste werk had Voetius' bijzondere aandacht,
getuige het feit dat hij in 1642 voor de Nederlandse vertaling ervan een inleiding
schreef en de tekst van aantekeningen voorzag. In de laatstgenoemde spreekt hij op
bepaalde punten onverholen zijn afkeuring over Bayly's inzichten uit5. Invloed betekent bij Voetius derhalve niet slaafse instemming en navolging.
Toen Voetius in 1645 het zondenregister van J. van den Houte onder de titel
Biecht-boecxken der christenen6 liet uitkomen, had hij de tekst van het werk van J. van
den Houte door een proponent laten aanvullen met het zondenregister van Byfield en
met dat van W. Teellinck7.
Van Vermuyden verscheen in 1658: Worstelende Christus. Godtsalige bedenckingen/
nootwendige betrachtingen/ Over de drie-voudige aenvechtingenl aenvallen ende versoeckingen des Duyvelsl ontrent onsen Heylant Christus. Ten meesten-deele getrocken uyt
Engelsche Godts-geleerde Autheuren, voornamelijck uyt de beschrijvinge D. Daniel
Dijck£. Behalve als compilator is Vermuyden bekend als de vertaler van een geschrift
van Cowper9.
In 1621 was Vermuyden met zijn oom Cornelis Vermuyden10 naar Engeland vertrokken om de laatstgenoemde bij te staan in diens inpolderingswerkzaamheden in Engeland. In dit land heeft J. Vermuyden vele jaren gewoond. De hierboven genoemde en
bedoelde compilatie- en vertaalarbeid is ongetwijfeld een gevolg van zijn Engelse
jaren.
Kort geleden heeft Van der Haar de aandacht gevestigd op een passage in een levensbeschrijving van Gataker, waarin naar voren komt dat Willem Thilenus, die van
1624-1638 predikant was van de Nederlandse gemeente te Londen, ten huize van
Gataker heeft verkeerd om van de laatstgenoemde geestelijk onderricht te ontvangen.
Na de dood van Willem bracht diens vrouw hun zoon Johannes naar hetzelfde adres

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Van der Haar[IV].
Vgl.: Duker, II, 231-232.
Enige voorbeelden hiervan zijn te vinden bij Van Baarsel: 317-321.
Blokland, 39.
Enkele van deze kritische aantekeningen zijn door Duker verzameld en weergegeven: II, lxxxv-lxxxvi.
SGT,H710.
Vgl.:VanGent[IV],40.
SGT,V158a.
D.st.,205.
Z.v.h.: Korthals-Altes.
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met hetzelfde doel 1 . Grell weet van vader Thilenus nog te melden dat deze op identieke wijze ook in de nabijheid van R. Blakerby heeft verkeerd2.
Van 1680-1681 was J. Quick predikant van de Engelse gemeente te Middelburg, waar
hij twaalf Nederlandse collega's had. Van dit twaalftal was J. Thilenus het innigst met
hem bevriend. Quick schrijft van J. Thilenus dat deze in 1627 te Londen werd geboren
en na zijn studie onder Voetius naar Engeland weerkeerde voor een periode van één
a twee jaar. Thilenus zat toen onder het gehoor van vele toonaangevende puriteinse
predikanten3. Voorts getuigt Quick van hem dat hij de werken van Greenham, Hildersam, Perkins, Ball, Sibbes, Preston en andere beroemde puriteinen had gelezen 4 .
Van Vleteren, wiens wieg in Sandwich had gestaan5, correspondeerde als predikant
van de Nederlandse gemeente van Londen (1628-1641) met Cotton en zond traktaten
van Hildersam over naar zijn vrienden in de Nederlanden6.
De gezinsethiek van de Nadere Reformatie culmineerde in de uitgave van Oeconomia
christiancP van de hand van Wittewrongel. In de laatste, tweedelige editie van 1661 in
quarto telt dit werk meer dan tweeduizend pagina's. Groenendijk heeft overtuigend
weten aan te tonen dat Wittewrongel zich in bepalende mate heeft laten leiden door
puriteinse bronnen. Wittewrongel ontleende zijn uiteenzetting van de ethiek der gezinsrelaties zowel structureel als materiaal voornamelijk aan Of domesticall duties
(1622) 8 van Gouge. Van de negentien overige aantoonbare bronnen zijn er veertien
eveneens uit het Puritanisme afkomstig9. Voorts steunt Wittewrongels behandeling
van de deugd der vergenoegdheid grotendeels op twee puriteinse werken10, terwijl
zijn bespreking van het toneel eveneens op een puriteins voorbeeld teruggaat11.
Ook bij Wittewrongel is het puriteinse stempel begrijpelijk vanuit zijn levensloop. Hij
heeft namelijk in Engeland verkeerd in het gezelschap van vele vromen, van wie er één
met name bekend is: Gataker12.
De Tielse lakenkoopman C. van Niel 13 compileerde twee werken. Hj zal hierbij zeker
ook uit puriteinse bronnen hebben geput. In zijn Een welrieckende ende hertsterckende
balsem (1663) 14 nemen althans Hooper en N. Rogers een plaats in 15 .
J. Borstius16 raakte in zijn Leidse studietijd nauw bevriend met de predikant van de

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Van der Haar[VIII], 106-107; z.v. J. Thilenus: LZ, II, 761-763.
20. Z.v. deze zogenaamde gezinsseminaries of -academies: J. Morgan, 293-300.
Het zal wel in deze zelfde tijd zijn geweest dat zijn moeder hem naar Gataker bracht.
Nuttall,38.
ELBA, III, 1359.
Grell, 21.
Groenendijk[XIII], 37-41.
STC, 12119.
Groenendijk[XIH], i.h.b. 48-53.
Groenendijk[XVII].
Schenkeveld-van der Dussen, 12 n.2.
GroenendijkjXIII], 58 n.64; Van der Haar[VIII], 107.
Z.v.h.: Exalto[I], 102-119; Van Beek; Hartong[I].
SGT,N139.
Exalto[I], 109.
Anoniem; Schotel, 447-473.

X. Uitleiding

631

Engelse gemeente aldaar, H. Goodyear1. Deze bracht Borstius een grondige kennis
van de Engelse taal en van de puriteinse geschriften bij. Goodyear werd voor Borstius
een tweede, geestelijke vader. Voorts kwam Borstius in de loop van zijn leven in nauw
contact te staan met: R. Paget, predikant van de Engelse gemeente te Dordrecht2; T.
Cawton, predikant van de Engelse gemeente te Rotterdam3; A. Petrie, predikant van
de Schotse gemeente te Rotterdam4; R. MacWard, J. Livingstone, J. Nevay, R. Trail
en J. Brown, allen uit Schotland verdreven predikanten die zich in Rotterdam vestigden 5 . MacWard kwam Borstius op zijn sterfbed nog vertroosten.
Borstius heeft meermalen in het Engels het Woord bediend en ook een paar puriteinse geschriften vertaald.
J. Proost onderging - evenals W. Thilenus - de persoonlijke invloed van Gataker en
Blakerby6. Proost diende eerst de Engelse Staatskerk, was daarna predikant van de
Nederlandse gemeente van Colchester en stond vervolgens van 1644-16677 in die van
Londen.
In de reeds bedoelde biografie van Gataker komt in het rijtje buitenlanders dat bij
hem verbleef, een zekere Hornbeck voor. Van der Haar suggereert om bij deze naam
aan Hoornbeeck te denken8.
Voor M. Nethenus waren de Engelse puriteinen exemplarisch. In zijn voorrede van
Prima, media, et ultima (1660) 9 van de hand van I. Ambrose verklaart hij:
't Is een lust om te sien datter dagelicks soo in andere Konsten en Wetenschappen, als insonderheyt oock in
de H.Theologie soo veele fraeije en stichtelicke Boecken, selfs in onse Nederlantsche tale, voor den dagh
komen: ons niet alleen leerende van Godt, van Christo en ons selven recht te gevoelen en de te gelooven;
maer oock met Godt ende met Christo oprechtelick te wandelen: en alsoo bequaem, om ons niet alleen
geleerder, maer oock beter en tot alle plichten van Godts-dienstigheyt geschickter te maecken. En hier en is
ons noyt soo vorderlick geweest de vriendtschap, verbonden en handel met verre-afgelegen Landen van
Moscovien, Turckyen, Persien, Oost- ende West-Indien, als met onse eygene Broeders en Geloofs-genooten
in het nabuerige Koninckrijck van Engelandt, waerom dan ons soo veele treffelicke en kostelicke Boecken
van Perkins, Bayl, Cowper, Dyke, Baines, Bolton, Sibs, Usserus, Gataker, Hayward, Hildersham, Goodwijn,
Love &c. toegekomen zijn. Daer heeft Godt de Heer een licht van rechte Godtsaligheyt in veeier geloovige
Christenen en Leeraren herten, door sijnen Heyligen Geest, op eene bysondere wijse ontsteken, en door
allerley Christelicke en Heylige privèe en Publijcke oeffeningen en schriften, tot een Exempel aller Gereformeerde Kercken, en tot beschaminge der Papisten en andere vyanden en lasteraers der Gereformeerde
Religie doen uytbreken.

Ook bij Van Lodenstein is de invloed van het Puritanisme groot geweest. Zijn biograaf
zegt dat het vaststaat dat Van Lodenstein in later dagen niet onbekend was met de
stichtelijke geschriften uit Engeland10. Naar de mening van Graafland blijkt uit Van

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Z.v.h.: Sprunger[II], 126-134.
Z.o.h.: Sprunger[II], reg.
Z.o.h.: Sprungerfll], reg.
Z.o.h.: Sprungerfll], reg.
Z.v. hen: Howie/Carslaw, resp. 476-479,367-377,365-367,624-625 en 412-416.
Grell 20; J. Morgan, 296 n.125.
Lindeboom[III], 159,200.
[VIII], 107.
FATY,32.
Proost, 16.
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Lodensteins geschriften dat deze grote puriteinse invloed heeft ondergaan, waarbij
Graafland wijst op de reformatie-preken 1 .
Ridderus was goed belezen in de Engelse puriteinen en hij schatte hen hoog 2 . Zo
citeert hij in zijn voorrede van het eerste deel van zijn Apollos (1666) 3 enkele malen
W. Attersoll en T. Adams 4 .
Van de uit een Engelse moeder in Londen geboren M. du Bois 5 verscheen in 1680 een
verzameling spreuken: Annotatien. In latere edities is de tekst aanzienlijk uitgebreid.
De spreuken zijn grotendeels ontleend aan puriteinse bronnen en zijn door Du Bois
zelf vertaald. In zijn geestelijke autobiografie, Godts wonderwerck (1665), treft men
bovendien verwijzingen naar puriteinen aan. Deze autobiografie is op zichzelf een
exponent van een nieuw element van puriteinse invloed.
Aan de voeten van Gataker heeft ook A. Demetrius - wellicht na zijn studie - gezeten 6 .
Een vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie die als het ware door het Puritanisme is heengekropen, is Saldenus. Hij beveelt in de voorrede van zijn De Wech des
Levens (1657) 7 de volgende stichtelijke traktaatjes aan:
D. Dijcke van de Selfs-bedrieghlijckheyt, item van de Bekeeringe J. Dijcke van de Conscientie, als mede sijn
waerdighe Communicant; Taylors Merck-teeckenen van een Eerlijck herte; Perkins ende Amesius over de
Ghevallen der Conscientie; Bolton Noachs Wandelinghe; Teelincx Sleutel der Devotie, Noordt-sterre, &t.
Brakels Geestelijck Leven; doch insonderheydt Thomas a Kempis van de Navolginghe Christi.

In het boek zelf citeert hij vele puriteinen: Preston, Rogers, Downame, Bowles, Perkins, Love, Richardson en Amesius&.
Saldenus behandelt in zijn De Droevichste staet Eens Christens. Bestaende in de Doodigheyt ofte Ongevoeligheydt sijns herten ontrent Geestelijcke dingen (1661) 9 de klacht
van vele gelovigen over het gebrek aan gevoel en leven. Hij constateert hierin dat nog
niemand expliciet over dit onderwerp in het Nederlands heeft geschreven. Zelf verwijst hij veel naar Engelse puriteinen: Perkins, Sibbes, Hildersam, Goodwin en
Rous 10 . Ook in de voorrede van Een christen Vallende en Opstaende (1662) 11 noemt
Saldenus Goodwin.
Het is de verdienste van Blokland dat hij aantoont dat Sluiter het boekje van Bayly
goed heeft gekend en er invloed van heeft ondergaan. Tussen Sluiter en Bayly bestaat
overeenkomst in motieven en spraakgebruik, zij hanteren dezelfde Bijbelteksten in
verwante situaties en een aantal liederen van Sluiter bevatten duidelijk reminiscenties
aan gedeelten van Bayly's werk of geven daarvan zelfs een bewerking 12 .
1. [XII], 86.
2. Budding,75.

3. SGT,R93.
4. Van der Haar[VII], 171.
5. Z.v.h. en het volgende: Alblas[VI], 64-69.
6. VanderHaar[VIII],107.

7. SGT,S59.
8. Van der Haar[VII], 183-184; [X], 270a, 287a, 318a, 48a.

9. SGT,S19.
10. Van den End, 86,89.

11. SGT,S12.
12. Blokland, 30-38.
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G. de Mey maakte na zijn theologische studie te Leiden een reis naar Engeland en
Frankrijk, die van 4-12-1651 tot 15-3-1654 duurde. Tijdens deze reis is hij ook ten
huize van Gataker te vinden geweest 1 .
Voor S. Simonides 2 vormden de werken van de Engelse puriteinen een belangrijke
inspiratiebron 3 .
De theologisch candidaat en compilator P. de Lange, die diverse historische werken
op zijn naam heeft staan, verschafte in 1658 een lijvig uittreksel van de geschriften van
Perkins: Urim & thummim* en bewerkte eenjaar later Theologia practiccfi van C. Love.
Oomius spreekt in zijn voorrede van: I. Ambrose, Prima, media, et ultima (1660),
openlijk uit dat de Nederlandse stichtelijke schrijvers veel hebben te danken aan de
Engelse:
Want of wy niet ongewilligh erkennen dat wy sonder dat licht, 't welcke ons die beroemde Mannen hebben
aengesteecken, met hare menighte van boecken, die sy over de Practijcke der Godtsaligheyt geschreven
hebben, niet geheel souden in duysternisse geseten hebben, alsoo wy oock in dese Nederlanden hebben
deftige Practisijns gehadt, doch wel eerst en meest opgeweckt door die van Engelandt, als Joh. Taffin, Hyperius, Trelcatius, Arnoldus Cornelii, Wilhelmus Teelingius, &c. soo ist, nochtans buyten allen twijffel dat ons
licht niet so groot en soude zijn geweest, ende dat onse keerse niet soo helder gebrandt en soude hebben,
sonder hare soo nutte ende uytmuntende Schriften.

De eigen werken van Oomius weerspiegelen de betekenis van het Puritanisme voor de
Nederlandse stichtelijke auteurs. In 1658 verscheen van zijn hand De heerlickheyt Van
een kindt God£. Op de titelpagina staat voorts vermeld:
Uyt een Tractaet, in 't Engels geschreven vanden Hoogh-geleerden Jeremias Dycke, Versamelt, op een
bequame order gebraght, ende veel vermeerdert.

Twee jaar later kwam De bestieringe Der gedachten1 uit, waarin stof van Engelse puriteinen en met name van Bolton en J. Symonds betreffende de geestelijke verlatingen
is verwerkt. In 1661 zag Ecclesiola, Dat is, kleyne kerckfi het licht. Auteurs op wie
Oomius hierin terugvalt, zijn D. Dyke en Hieron 9 . Van der Haar concludeert:
Oomius was een grootmeester in het bouwen en construeren van zijn eigen geschriften, met materiaal ontleend aan de beste kerkvaders, hervormers en tijdgenoten, en vooral uit de bevindelijk-praktikale lektuur
van de Engelsen. ^

Er is in de Nadere Reformatie geen persoon geweest die met W. Teellinck zo onder
het beslag van de Engelse en Schotse puriteinen heeft gelegen als Koelman. Naar zijn
gezaghebbend inzicht zijn de Engelse theologen de Nederlandse voorgegaan met
praktikale geschriften, hebben zij het ijs gebroken, de weg gewezen en de stof alsmede
de methode aangereikt 11 . Zelf onderhield hij nauwe banden met Engelse en Schotse
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Zijn voorrede in: T. Goodwin, Opera, 1664.
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puriteinen en vertaalde hij vele stichtelijke werken uit het Engels1. Zijn eigen werken
zijn doorspekt met blijken van puriteinse invloed. Deze komt bij voorbeeld naar voren
op de gebieden van zijn actieplan voor een nadere reformatie2, van zijn toekomstverwachting3, van het zelfonderzoek met behulp van een zondenregister4, van zijn geloofsbeschouwing5, van de catechese6 en van de spirituele (auto)biografieën7. Dit
laatste betekent een nieuw inhoudelijk element in de geschiedenis van de puriteinse
beïnvloeding. Dit is eveneens het geval met Koelmans strijd tegen de formulier endwang. Voorts heeft hij via zijn vertalingen van puriteinse geschriften de exegese van
Hooglied in de Nederlanden beïnvloed8.
Bij dit alles was Koelman een allesbehalve kritiekloze leerling van het Puritanisme.
Hij had ingrijpende kritiek op Baxter en was het ook niet eens met de overigens door
hem hoog gewaardeerde Hooker en Sheppard, die stelden dat tot de rechte zelfverloochening wordt vereist dat men er vergenoegd mee moet zijn verloren te gaan9.
W.a Brakel heeft in zijn Leeuwardense tijd niet alleen contact gehad met verbannen
Schotse studenten, maar ook in zijn correspondentie meegeleefd met de door hem
bewonderde strijd van de vervolgde Schotse presbyterianen10.
Zonder het aan te geven maakt S. Brunsvelt11, die samen met zijn vader een werk van
Calamy vertaalde, in het laatste deel van zijn Het naukeurige christendom (1680)12
rijkelijk gebruik van M. Mead, The almost Christian discovered (1662)13, terwijl zijn
oeuvre inhoudelijk geheel in de geest van puriteinen als Mead is14. Brunsvelt citeert
in zijn werken Perkins, Amesius en Reynolds15.
Witsius was een man die in Engeland en Schotland grote bekendheid genoot en naar
wie daar werd geluisterd. Feitelijk was dit een boemerangeffect, want het Puritanisme
was eerst bepalend voor Witsius geweest. Dit blijkt in zijn geschriften. Hij citeert in
zijn pastoraal-piëtistische werken op belangrijke momenten Rous, terwijl hij voor het
overige in de bedoelde geschriften vooral van Perkins afhankelijk is, zoals hij zelf in
de voorrede tot de gemeente van Wormer in zijn Practijcke, des Christendoms (1665)16
verklaart:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Zie: Krull; FATY, (154).
Groenendijk[VII].
GraaflandfV], 78-81.
Van Gent[IV], 40-41.
Groenendijk[X], 481-482.
Groenendijk[XVI], 38.
GroenendijkjX].
Boot, 184-191.
Van Gent[III]; Alblas[VI], 79-80.
Howie/Carslaw, 529-530; Carslaw, 3 e.v.; vgl.: Doctor/Florijn, 20.
Exalto[I], 54-73; Van der Haar[VII], 47-49.
SGT,B789.
STC,M1546.
GroenendijkfV].
Exalto[I], 67 n.23; Van der HaarfVII], 49.
SGT,W223.

X. Uitleiding

635

De groote en vermaarde Peckius heeft mede daar van geschreven. Dog niemant, hoop ick, zal my qualijk
afnemen, dat ick, gelijck Ruth agter Boaz, zoo ook agter hem de koornaren opzamele, die in zoo rijcken
oogst zijn overgeschoten.1.

In het genoemde boek verwijst hij naar geschriften van Peacock, Goodwin, Bolton,
Symonds en vooral Rous. In zijn Twist des Heeren met syn Wijngaerdt (1669) 2 haalt hij
de puriteinen Preston en Gataker aan3.
Niet slechts in zijn stichtelijke, maar ook in zijn wetenschappelijke publikaties komt
de puriteinse invloed aan de dag. Zo heeft hij voor wat zijn toekomstvisie betreft,
geput uit Engelse bronnen4.
Het voorgaande overzicht wijst het volgende uit. Allereerst verliep de puriteinse beïnvloeding grotendeels via geschriften, hetzij in de originele taal gesteld, hetzij in de
Nederlandse vertaling. Toch moet hier in de tweede plaats de betekenis van de persoonlijke contacten niet worden onderschat. Dit geldt zowel voor Nederlanders in
Engeland als voor puriteinen in de Nederlanden. In de derde plaats is de doorwerking
van het Puritanisme bijna uitsluitend bij vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie te signaleren. In de vierde plaats waren deze mannen geen onkritische ontvangers
van de puriteinse inzichten, getuige Voetius en Koelman. In de vijfde plaats kwamen
er in de loop van de zeventiende eeuw enkele nieuwe inhoudelijke elementen van de
puriteinse invloed bij. Bij zowel Koelman als Du Bois is dit te zien in de geestelijke
(auto)biografie en bij Koelman alleen in het verzet tegen formulierendwang. In de
zesde plaats blijken de meeste representanten van de Nadere Reformatie behoorlijk
tot zelfs zeer bepalend onder het beslag van het Puritanisme te hebben gelegen. In de
zevende plaats waren juist de voornaamste en invloedrijkste mannen van de Nadere
Reformatie het meest van het Puritanisme doordrenkt. Tenslotte kwamen de Nederlandse stichtelijke schrijvers niet alleen ruiterlijk uit voor hun afhankelijkheid van en
gerichtheid op puriteinse Engelsen en Schotten, maar bevalen zij die ook van harte
aan en bevorderden zoveel in hun vermogen lag de lectuur van de puriteinse geschriften, niet het minst door als vertaler op te treden of de vertaalarbeid te stimuleren.
Nadat de Nadere Reformatie vrijwel geheel haar ontstaan aan het Puritanisme te danken had gehad en in haar eerste periode in grote mate door het Puritanisme was gestempeld, bleef de laatstgenoemde beweging gedurende de gehele zeventiende eeuw
van verregaande betekenis voor de Nadere Reformatie5. De Nadere Reformatie is
zonder het Puritanisme ondenkbaar.
Het is deze afhankelijkheidspositie die de verklaring vormt van het gegeven dat de
sterke toename van nadere-reformatorische geschriften geen afbreuk deed aan de
behoefte aan en de vraag naar puriteinse werken, al dan niet in Nederlandse vertaling.
Integendeel, het een stimuleerde het ander. De afhankelijkheid was zo groot dat de
topjaren van de Nadere Reformatie, 1650-1670, samenvallen met die van de Nederlandse vertalingen van puriteinse geschriften6.
1.
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3.
4.
5.
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English Pietistic writings in Dutch (1598-1622)
This study deals with the Dutch translations of English Pietistic writings that were
published between 1598 and 1622. The first question that will have to be answered is:
what is Pietism? By Pietism I mean the movement within Reformed Protestantism
which opposed widespread abuses and fallacies and with prophetic inspiration not
only urged the inner experience of Reformed doctrine and the sanctification of one's
personal life, but also worked hard for the radical purification of all areas of life. In
fact Pietism was a Christian fundamental attitude which manifested itself interconfessionally, internationally and intersecularly. Since most Pietists during the first
quarter of the seventeenth century were dogmatically determined, it is in order to use
the subdividing term Reformed Pietism. For practical reasons whenever I employ the
term Pietism I mean Reformed Pietism.
Pietistic writings do not concern devotional texts only, they include exegetical, homiletic, dogmatic, polemical or catechetical tracts which to a greater or lesser extent are
Pietistic in nature. The following subdivision is used to indicate this Pietistic aspect:
A. Tracts of an entirely Pietistic nature
B. Biblical exegeses of a primarily Pietistic nature
C. Writings substantially Pietistic in content
D. Works of a marginally Pietistic nature.
English Pietism is sometimes referred to as Pietistic Puritanism. In this book Puritanism and English Pietism are used synonymously. Like similar appellations the adjective English in this context is used linguistically rather than to indicate political nationality, although in many cases the two aspects coincide. I opted for this because Pietism
found its adherents in all walks of life. In the case of a popular movement like Pietism
it was language rather than political organization by which people feit united. When
Pietistic authors wished to propagate their ideas on a scholarly level, they were bound
to use Latin, the scholarly language of the age. Pietistic writings in Latin by a native
speaker are consequently also considered to belong to English Pietism.
The fact that the period this study investigates starts with 1598 logically results from
the first translation being published in that year. The year 1622 was decided on as the
final year of the period because it marks the end of the first quarter of a century of
translational activity in the area under discussion. A period of twenty-five years proved
to be preferable to one of twenty years because the longer period is much more similar
to the seventeenth century as a whole. Besides, it includes the Synod of Dort.

Translations
From 1598 to 1622 a total of 114 editions were issued of a total of 60 translations.
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These 60 translations concern works by the following twenty-two English authors: L.
Bayly, P. Baynes, T. Brightman, J. Brinsley, E. Bunny, N. Byfield, W. Cowper, A. Dent,
J. Dod, J. Downame, D. Dyke, T. Gataker, J. Hayward, T. Howes, R. Linaker, J. Napier, W. Perkins, R. Rogers, S. Smith, T. Tuke, W. Whately en R. Yarrow. Two authors
are numerically pre-eminent among them: Cowper (18 editions of 10 translations) and
Perkins (71 editions of 29 translations). Indeed Perkins alone eclipses all the others
taken together.
The English Pietistic writings in Dutch in this period are highly Pietistic in nature.
French and German Pietistic writings in Dutch were not unknown before 1623 and the
same applies to such writings written in Dutch. Generally - as to the number of translations and editions, the quantity and nature of these writings - the English Pietistic
writings in Dutch are as important as all the other Pietistic writings taken together.
Perhaps they may even be taken to be slightly predominant.
If we compare Puritan writings in Dutch to the other Pietistic translations, the superior nature of the former category can be explained by means of the terms description and prescription. Spiritual experiences and processes of the soul are described
thoroughly, psychólogically and extensively in them. A characteristic element is constituted by the outline of conversion, in which a road of conversion is systematically
described. Whereas description takes the inner spiritual life as its starting point,
prescription is concerned with the outward practice of piety. Highly concrete and
accurate rules for sanctification are given. Down to the minutest detail the right use
of spiritual means such as reading the Bible, prayer, meditation, observance of the
Sabbath, taking part in the Lord's Supper and fasting is prescribed. These prescriptions are characterized by a fixed method of preparation, use and after-meditation.
This typically Puritan bias towards method also plays an important role in the religious regulation of daily personal and family life. Detailed prescriptions are particularly given for family worship and its many parts.
A second important trait distinguishing translations of Puritan writings from those of
other Pietistic works is the enormous extent to which man's responsibility and activity
are emphasized, in relation to both external and internal spiritual life.
The following specifically Puritan elements can be found in these translations: making
one's own spiritual state known to the pious, the commandment concerning the Sabbath is of a moral nature, a future restoration of the Jewish people, true believers are
exposed to all sorts of terms of abuse, the making of lists of sins, Christ's descent into
Heil is connected with His lying in the grave, conscience is part of Creation. Likewise,
the following typically Puritan expressions occur in these translations: market day of
the soul, keeping watch over life, almost-Christian, the language of Canaan and soliloquy.
The above must be related to the great end the translators had in mind and expressed
in their dedications and prefaces: edification. It was aimed at both inner and outward
spiritual life. The translators' desire to edify resulted from their markedly critical
evaluation of the spiritual life of their age. Translating edifying works was regarded by
them as a suitable means to improve things.
Next to this first and foremost aim the translators also wanted to challenge Arminian
ideas and, marginally, to combat the Roman-Catholic Church.
Generally speaking, the translators aimed at the public and at congregations at large,
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i.e. those who could read. In a few cases their audience was restricted to ministers and
future ministers.
The demonstrable influence of the translations of Puritan writings is far greater than
might be reasonably expected. Quite illogically, the earliest signs of influence lead to
Germany. There Dutch translations of Perkins' writings were utilized as source texts
for translations into Latin and into German, which were all published at Hanau. The
Dutch Perkins translations have therefore played some part in introducing his Puritan
ideas to German and even to international Reformed Protestantism. In this process
the Dutch refugee congregations in Germany played a mediating role.
On various occasions Dutch Pietists during the period under discussion refer to or
extensively quote from the translations of Puritan works. The Rev. G. Udemans
föunds his view on the Sabbath on a translation of one of Perkins' works. It was due to
the reading of translations of Puritan writings that the chief treasurer of the States of
Zeeland, E. Teellinck, in many ways began to labour for the cause of piety and the
practice thereof.
The demonstrable influence largely concerns inhabitants of Zeeland, all of whom may
be regarded as the earliest exponents of Dutch Reformed Pietism (De Nadere Reformatie). With respect to content this influence precisely corresponds to the ends the
translators had in mind.
In those cases where the name of the author of a translated work is given, Cowper is
mentioned once and in all other cases of influence it is Perkins who is involved.
Translators
Out of 60 translations 58 were rendered by the following fifteen translators: E. Boot,
G. van Breen, H. Hexham, J. Lamotius, E. Manglerius, V. Meusevoet, P. Nienrode, M.
Panneel, P. Ruyl, E. Schuttenius, J. Spiljardus, J. de Swaef, W. Teellinck, F. de Vry
and A. Wedaeus. Two works were translated anonymously.
Of these fifteen translators only six had a southern Dutch background. But these six
men took care of no fewer than 50.5 of these 60 titles. All things considered, without
the southern Dutch contribution the number of Puritan writings translated into Dutch
would have been that small that there would have been no sense in regarding the mode
as a separate phenomenon.
With a few exceptions the translators were Contra-Remonstrants and in the writings
of most of them Pietism features as the predominant element. The fifteen translators
mentioned above undertook a total of 127 translations into Dutch, 97 of them are of a
more or less Pietistic nature and 86 out of these 97 were Puritan texts. Consequently
Pietism on the part of the translators evinced a very strong bias towards Puritanism.
Research into social descent, education, religion, social status of marriage partners,
professions, financial position and social status of children makes it clear that most of
these translators belonged to the middle classes and that some of them can be situated
in the highest social group.
Ten out of our group of fifteen translators translated from English. These ten men
took care of no fewer than 55.5 of the 60 translations. Out of a total of 127 translations,
16 concerned French texts, 19 related to Latin writings and no fewer than 92 were
translated from English. Moreover, 9 out of the 19 writings in Latin display an English
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background. Therefore by far the major ity of the translat ors were exclusively or nearly
so oriented towards England.
How did those who translated from English acquire their knowledge of the language?
Hexham was an English military man who lived in the Netherlands. Lamotius, Meusevoet and Panneel owed their command of English to their prolonged residence in
Dutch refugee congregations in England. Schuttenius/ Teellinck and Wedaeus
acquired their competence in English during a period of study in England. Van Breen
probably picked up his English from his father, who was an English schoolmaster.
Spiljardus and De Swaef possibly did so from Englishmen staying in the Netherlands.
Forty-seven and a half out of a total of 60 translations were produced by the three
translators who had stayed in Dutch refugee congregations in England. They were
responsible for 56 out of a total of 86 Puritan-oriented translations. Therefore it can
be justifiably concluded that it is chiefly the Dutch congregations in England which
are in the background of the Puritanization of spiritual life in the Netherlands. This
implies that the ambience in these congregations must have been largely Puritan.
Generally speaking, ecclesiological differences in Puritanism did not matter to the
translators in their choice of authors. Two translators, Hexham and Schuttenius,
limited themselves to Anglican writers. Yet these differences hardly, if at all, come to
the fore in their translations.
Eight out of a total of fifteen translators were no authors in their own right. This means
that 52 out of 60, 100 out of 127, and 78 out of 97 Pietistic writings were produced by
persons who did not write books themselves. All this points to the fact that the rise and
growth of Dutch Pietism was largely due to foreign influence.
Eleven out of these fifteen translators appear to have been profoundly interrelated.
De Vry functioned as the centre for a group of other translators: Meusevoet, Ruyl,
Manglerius and Van Breen. Besides, De Vry and Lamotius were also connected. Teellinck was another central figure; De Swaef and Spiljardus belonged to his group.
Finally, there is the Hexham - Schuttenius connection. Given other biographical data
on the part of Schuttenius, this relation was one of the many important lines along
which Puritan military men and merchants exerted their influence on him. Unlike De
Vry and Teellinck, then, Schuttenius functioned as a receptive centre.
It was the translator who mostly took the initiative for the publication of a translation.
This does not apply to a mere 11 out of 127 translations. Printers or publishers appear
to have played a negligible role in this respect: 2 out of 127 translations. As a rule
payment to translators will have consisted in a number of free copies. It is only in the
exceptional case of a printer or publisher taking the initiative that a translator was
possibly rewarded financially. It is practically certain that in all cases the publisher
was financially responsible for the production of a translation.
Puritan influence in the Netherlands
This influence manifested itself in four ways: 1. by means of translations into Dutch;
2. through Puritans living in the Netherlands; 3. through Dutchmen in England; 4. by
means of Puritan writings. As to these writings mention should be made of such
Puritan printers and publishers as R. Schilders at Middelburgh, W. Brewster at Leiden and J. Waters at Dort. During the early decades of the seventeenth century
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thousands of copies of Puritan writings will have formed part of Dutch libraries.
Auction catalogues show that Udemans possessed 20 Puritan books in Latin and 57 in
English. Similarly, Voetius possessed 30 works in Latin and 270 in English.
The explicit impact of Puritanism before 1623 can only be demonstrated in the writings of the Teellinck brothers and of Udemans. It is true that Perkins is also quoted
by other authors, but they do so within the framework of contemporaneous dogmatic
conflicts.
Puritanism did not leave the Synod of Dort unaffected. First, there was W. Ames, who
in the capacity of advisor to the chairman, exerted a great influence, and there were
Voetius and Udemans, members of the synod who had been influenced by Puritanism.
Secondly, the English judgment on the five articles against the Remonstrants contains
two Pietistic fragments, in which it differed to some extent from the way other foreign
members judged these articles. Thirdly, the decisions of the synod should be mentioned. Family catechism being named first in the treatment of juvenile catechism
cannot be separated from the way the Puritans thought about this problem. As far as
the training of theological students was concerned, the Puritan advice of the members
from Zeeland was decisive. Finally, there was the request of the English representatives to urge the magistrate at Dort to take measures against sabbath-breaking.
The rise of Dutch Pietism
Medieval piety and mysticism including the movement called Modern Devotion, but
also to a lesser degree and in the far background the spirituality of the Church
Fathers, created a breeding ground in the Netherlands in which Protestant piety could
develop. It is clear that in this development aspects with respect to content and
methodological aspects of medieval devotion are reverted to. Despite many divisions
brought about by the Reformation there was a considerable degree of continuity in
this area. After the breach between Rome and the Reformation those parts of devotion that were not sensitive to doctrinal differences came to the surface again and
particularly so in Pietism.
The Reformation in the Netherlands was first of all largely brought about by a broad
evangelical movement, which from the middle of the sixteenth century differentiated
itself into Lutheranism, Spiritualism and Reformed Protestantism; however, the initial
movement itself did not disappear. The absence of a strong, dogmatic element within
this evangelical movement was accompanied by a great deal of attention to personal
piety. This created a climate in which Pietism could unfold.
Likewise, personal piety was also centrally important in Spiritualistic groups. But the
gap between Spiritualism and Pietism was so big that any influence of the former
movement is out of the question.
No specifically spiritual manifestations are known to have originated in Dutch Lutheranism. But, of course, Melanchthon's soteriological view on the relation between
the law and the gospel, through Anastasius and by means of the extremely influential
Heidelberg Catechism, contributed significantly to the rise and the development of
the Pietistic way of thinking.
Next to the above movements the Anabaptists had taken up a more or less separate
position from the beginning of the Reformation in the Netherlands. Numerically they
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constituted the largest group before they were eclipsed by the Calvinists. Theirs was
a personal faith, which on the one hand was characterized by feeling, experience and
mysticism, and on the other manifested itself in a sanctification which lapsed into
perfectionist zealotry. In considering the relation between this movement and Pietism
the question arises whether the decline of Anabaptism had to do with the rise of
Pietism. Large-scale defections, however, are not - yet? - known. It can be preferably
argued that Pietism was one of the answers to the Anabaptist reproach that Reformed
doctrine did not lead to sanctity of life.
The evangelical movement was largely continued institutionally in the Reformed
Church, within which Calvinism increasingly became the dominant group, particularly
so by the post-1577 massive influx of refugees from the Southern Netherlands. J. Calvin's theology, which was influenced by Bernard and Modern Devotion, was pastoral
in nature and harboured many potentially Pietistic elements. On various points it even
featured incitements to Pietistic common property. A further development, embodied
in T. Beza, manifests itself in what were the earliest signs of Pietism. Indeed he is the
great theological driving force behind the rise of Dutch Pietism. M. Bucer is a third
figure who could be mentioned in this context.
As we saw, the impact of medieval piety and mysticism and particularly of Modern
Devotion was not discontinued after the breach between Rome and the Reformation.
The confrontation between their impact on spiritual life in the second half of the
sixteenth century and Calvinism, which was increasing in strength, and above all
Beza's theology and the influence of the Heidelberg Catechism, in the Netherlands
resulted in both the reinforcement of Pietistic tendencies and the coalescence of all
kinds of elements of piety. In this, Calvinism constituted a regulating factor with respect to the devotional heritage, which in its turn was responsible for the development
and the reinforcement of those elements which were essentially inherent in Calvinism
and which had been activated by Beza towards being integrated into the internal side
of Pietism. A religiously and ethically deficiënt state of affairs led to the growth of the
external side of Pietism.
Before 1579 Dutch Pietism manifested itself in print in Pietistic tendencies only. Besides, these tendencies can be exclusively demonstrated in translations. Between 1579
and 1587 we find the occasional Pietistic utterance in print. In this authors from the
Northern Netherlands and from the Southern Netherlands balance each other. Over
against one internally Pietistic work we find three externally Pietistic writings. Like
contemporaneous letters the latter category shows that Reformation and Pietism
arose more or less simultaneously.
From 1588 onwards there was a regular annual flow of writings in Dutch which were
wholly or partly Pietistic in nature. The year 1588 also saw the beginning of the publication of the Dutch translations of Taffin's works, which exerted a great influence and
were frequently reprinted. Combination of the two events leads to a possible and even
desirable postulation of the beginning of Dutch Pietism as a movement in 1588.
The early phase of Dutch Pietism
In view of two far-reaching developments this phase may be divided into three
periods. The first development consists in the publication in 1598 of the first trans-
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lation of a Puritan work. The second took place ten years later. It was then that the
earliest writings of Dutch Reformed Pietism (De Nadere Reformatie) appeared,
The first period (1588-1597) is chiefly determined by translations of French writings.
Consequently the earliest Dutch Pietists were men who, with a few exceptions, had
become blended in with Calvinism in the Southern Netherlands. Pietistic propaganda
was nearly exclusively the concern of ministers. All kinds of data suggest that during
this period Pietism particularly manifested itself in the present province of Noord-Holland, and far less so in Zeeland and Zuid-Holland.
The second period (1598-1607) is dominated by the translations of Puritan works. The
French element is numerically greatly inferior and covers the first half only of the
period. The originally Dutch contribution is minimal. By far the majority of Pietistic
writings were taken care of by men who had been born in the Southern Netherlands.
This does not contradict the fact that Puritan writings were numerically superior, for
many of those who hailed from the Southern Netherlands had religiously and economically resorted to England. There they came into touch with a Puritan ambience,
which strengthened incipient Pietistic tendencies on their part. When they returned
to the Netherlands they gave a tremendous Puritan impulse to dormant or already
manifest Dutch Pietism.
In this period too by far most propagandists were ministers. Likewise, the general
geographical pattern resembles the pattern of the first period, albeit that the London
refugee congregation, Friesland and German refugee congregations figure least
prominently this time.
During the third period (1608-1622) a fourfold influence can be discerned: German,
French, English and Dutch. German influence is practically negligible, the French
contribution is not substantial either, and English influence is slightly superior to the
Dutch element. Analysing the production for each year considerably specifies the
general pattern. From 1615 onwards the translations of Puritan works cease to be
numerically superior, whereas from 1620 to 1622 they constitute less than a third of
the total production. The decline of the English element is due to the inversely proportional increase in the share of originally Dutch writings, which had begun in 1608
and which nearly exclusively consisted of works by the earliest exponents of Dutch
Reformed Pietism (De Nadere Reformatie).
The first of originally Dutch Pietistic writings being published as late as 1608 is to be
attributed mainly to the fact that ministers had had no time and opportunity before to
busy themselves with the writing of Pietistic works and with having them published.
The introduction, the consolidation and the spread of the Reformation as well as the
strengthening ecclesiastical conflicts had taken up all available time and energy. The
fact that Pietistic writings related to the continuation of a Pre-Reformation heritage
also played its part. At a time when the Reformation was still in full swing, this kind
of writings could not be given a high priority. Besides, there will have been a psychological hesitance. Who would be in a position, in the absence of a native Reformed
Pietistic tradition, to produce devotional works which could bear the test of being
compared to the translations?
The conflict with the Remonstrants belonged to the third period. The relation between Arminianism and Pietism is highly ambivalent. On the one hand there were
strong dogmatic differences of opinion and the many pamphlets greatly impeded piety
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and the practice thereof. On the other, Arminianism favoured the development of
Pietism in two ways. First, the sterility of the conflict and its lethal impact on faith
induced a spiritual hunger and thirst in men and a longing for the practice of piety.
Secondly, in the ethical dimension of Pietism the Contra-Remonstrants found a suitable invalidation of the Remonstrant charge that their doctrine would lead to loose
living. That the Remonstrant conflict was positively significant for piety appears from
the fact that it was precisely this period which saw the rise of Dutch Reformed Pietism
(De Nadere Reformatie); its negative significance lies in the explosive growth of originally Dutch Pietistic writings immediately after the Synod of Dort and the purges
within the Church it resulted in.
Se ver al of J. Arminius' adherents enthusiastically strove to combine an introverted
way of life with the practice of piety. E. Poppius and D.R. Camphuysen may be mentioned here. One of the most striking results of this study is that due to their 'Pietistic'
interest several Arminians found their way to writings of men who were dogmatically
'Contra-Remonstrants'. Apparently, a common preference for piety was occasionally
stronger than dogmatic differences of opinion.
During this third period the Puritan element takes up more than half of the total
production and the greater part of the Dutch contribution is definitely Puritan-oriented.
This implies that Dutch Pietism after 1598 showed a (very) strong Puritan bias.
The theocratie nature of the originally Dutch contribution resulted in Dutch Pietism
from 1608 onwards being more strongly than ever involved with society, politics and
the Church. This is connected with the increasing role of non-ministers in the dissemination of Pietistic ideas. This does not apply to the translators, but it does in the case
of authors belonging to Dutch Reformed Pietism (De Nadere Reformatie). From 1616
onwards the writings of E. Teellinck, a civil servant of high rank, take up a prominent
position within the movement.
The number of originally Dutch works written by authors belonging to Southern
Dutch refugee circles is negligible. Translators provide precisely the opposite pattern.
The quantitative growth of Dutch Pietism in this period also had its geographical
implications. Noord-Holland still takes pride of place, Zuid-Holland and Zeeland are
far less important. Furthermore we come across the Dutch refugees in England and
Germany, Friesland, Gelderland and Noord-Brabant. Thanks to the contribution
made by the earliest representatives of Dutch Reformed Pietism (De Nadere Reformatie) Zeeland takes over the leading position of Noord-Holland in 1620.

Dutch Reformed Pietism (De Nadere Reformatie)
Despite more than a century of research into Dutch Pietism and the Nadere Reformatie the definition with respect to the content of these terms has not been thoroughly
gone into up till now. This study tries to fill this gap. Along the lines of my definition
of Pietism Dutch Pietism is regarded as a movement. By this I mean all ideas showing
specific tendencies without those evolving these ideas being necessarily interconnected* Contrary to this, Dutch Reformed Pietism (De Nadere Reformatie) is defined
as the whole of Pietistic networks between Dutch Pietists within the Reformed
Church, or, putting it differently, De Nadere Reformatie was the movement of Dutch
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Pietists in the national Church. Both diachronically and synchronically this movement
did not include all Dutch Pietists.
In order to be able to decide which persons belonged to the first period of the Nadere
Reformatie the following questions must be confronted and answered. First, what
networks of Dutch Pietists within the Reformed Church, which together constituted
the Nadere Reformatie, were there? Such networks may have related to practical
co-operation for a typically Pietistic goal or to a passage in which somebody formulated his fully Pietistic solidarity with someone he knew. Being personally acquainted warrants that the creation of an image is out of the question in these cases.
Another question that will have to be answered is: who belonged to the Nadere Reformatie! Adherents and exponents should be distinguished. Exponents actively propagated the ideas they cherished; adherents restricted themselves to personally adhering
to the ideas of the Nadere Reformatie.
Then there is a third question: who were the exponents of the movement? In view of
their greatly differing significance for the movement it would be well-advised to distinguish primary, secondary and tertiary representatives. Primary exponents are those
authors who have one or more Pietistic writings to their name. Translators of Pietistic
writings as well as those publishers of these writings who were ideologically committed to them, are secondary representatives of the movement. Those who demonstrably promoted the cause of Pietism in other ways may be regarded as tertiary
exponents.
The first Dutch Piëtist within the Reformed Church to have confronted the Dutch
public with a comprehensive, specifically Dutch program aiming at further reformation (nadere reformatie) was the Rev. W. Teellinck. He did so in 1627 with Noodwendigh vertoogh. Teellinck is also far superior to his Pietistic contemporaries as to the
number of his publications, the number of editions of his works and the influence he
exerted. Besides, he inspired others to embrace Pietism. All this makes it desirable to
start research into the problem of who belonged to the Nadere Reformatie with him.
First of all, research makes it clear that Teellinck had no Pietistic connections with
Dutch Pietistic forerunners. Historically speaking, he must therefore be regarded as
the earliest primary exponent of the Nadere Reformatie. This also implies that 1608,
the year of his first Pietistic writings, was the year in which the Nadere Reformatie as
a movement came into being. Secondly, before 1623 Teellinck appears to have been
Pietistically connected with his colleague Udemans, with his brother Eeuwout, with J.
de Swaef, who was a schoolmaster, and possibly with his colleague J. Spiljardus.
During this period Udemans was similarly connected with E. Teellinck and Spiljardus.
A demonstrable Pietistic line runs from De Swaef to E. Teellinck. Given the nature of
these connections W. Teellinck, Udemans, E. Teellinck and De Swaef may be regarded as primary representatives and Spiljardus as a secondary exponent of the
Nadere Reformatie before 1623.
The two Teellincks, Udemans and De Swaef had all been born in Zeeland and all of
them worked in this province. This leads to the conclusion that Zeeland was the cradle
of the Nadere Reformatie. It will not have been coincidental that it was precisely this
province which was devoid of Arminianism and was consequently not directly involved
in the conflict. Spiljardus' contribution indicates that in the early 1620s the Nadere
Reformatie crossed the Zuid-Holland border.
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The cradle of the movement can even be more accurately localised: the classis of
Zierikzee. When in 1613 W. Teellinck left Haamstede for Middelburgh, this city became the centre of the Nadere Reformatie.
Middelburgh and Zierikzee were - in this order - the most important ports and
commercial centres of Zeeland and as such had direct and frequent contacts with
England. This is indicative of the rise of the Nadere Reformatiebting due to the impact
of Puritanism. The spiritual development of the two Teellincks and their writings as
well as those of Udemans and De Swaef confirm this conclusion.
Translations from 1623-1699
A rough estimate for the period from 1623 tot 1699 gives 260 new translations, 580
editions and 100 new translators. Compared to the first quarter of a century of translational activity there is a considerable increase, which also applies to format and size
of the publications. From a comprehensive viewpoint it therefore appears that the
period dealt with in this study merely constitutes a modest inception of the whole of
seventeenth-century translations.
The pattern of the average number of annual publications shows two things. First,
during the 1650s and the 1660s there is a peak. Secondly, the flow of translations
continued unabated during the whole of the seventeenth century, which is amazing.
For what one would have expected was for translations, after a period of taking firm
root and of blossoming in the absence of similar originally Dutch writings, to become
decreasingly popular by the middle of the century, when the Dutch Pietistic writings
began to appear in large numbers. But in reality things were different. The difference
can be explained by the investigation of the post-1623 impact of Puritanism on the
seventeenth-century Netherlands.
This investigation leads to the following conclusions. First, the influence of Puritanism
was largely embodied in writings, either in English or translated into Dutch. This is
not to say that, secondly, the significance of personal contacts is to be underestimated.
This applies both to Dutchmen in England and to Puritans in the Netherlands.
Thirdly, the impact of Puritanism is nearly exclusively confined to exponents of the
Nadere Reformatie. Fourthly, these men, Voetius and J. Koelman for instance, were no
uncritical recipients of Puritan ideas. In the fifth place, in the course of the seventeenth
century Puritan influence began to manifest itself in some new ways. In both Koelman
and M. du Bois this is shown in the area of spiritual (auto)biography and in Koelmans's case also in his resistance to fixed formularies. In the sixth place, most exponents of the Nadere Reformatie prove to have been substantially and in some cases
even very decisively determined by the impact of Puritanism. In the seventh place, it
was precisely the chief and the most influential exponents of the Nadere Reformatie
who were most imbued with Puritanism. Finally, not only did Dutch devotional writers
frankly confess their dependence on and orientation towards Puritans from England
and Scotland, they also warmly recommended them and to the best of their ability
promoted the reading of Puritan writings, which they also contributed significantly to
by either undertaking translational activities themselves or stimulating others to do so.
Having been nearly exclusively indebted to Puritanism for its rise and having been
largely determined by it in its early period, the Nadere Reformatie during the whole of
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the seventeenth century remained exceedingly dependent on Puritanism. It is this
dependence which explains why the large increase of Nadere Reformatie writings did
not detract from the need of and the demand for Puritan works, either in English or
translated into Dutch. The dependence was so great that the peak years of the Nadere
Reformatie, 1650-1670, coincide with those of the Dutch translations of Puritan writings.
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ZUSAMMENFASSUNG

Englische piëtistische Schriften im Niederlandischen, 1598-1622
Diese Studie behandelt die niederlandischen Übersetzungen englischer pietistischer
Schriften in der Periode 1598-1622. Die erste Frage, die dieser Stoff aufruft, ist: Was
ist Pietismus? Unter Pietismus wird in dieser Studie verstanden: Jene Strömung im
reformierten Protestantismus, die, sich kehrend gegen allgemein verbreitete MiBstande und MiBverstandnisse, mit prophetischer Begeisterung sowohl drangte auf innerliches Erleben der reformierten Lehre und auf persönliche Lebensheiligung als - harmonisch damit verbunden - sich eifrig bemühte um die radikale Heiligung aller Lebensbereiche. Faktisch war der Pietismus eine christliche Grundhaltung, die interkonfessionell, international und intersakular sichtbar wurde. Weil die meisten Piëtisten im ersten Viertel des siebzehnten Jahrhunderts aber dogmatisch bestimmt waren,
ist eine Unterscheidung wie die vom reformierten Pietismus sachdienlich. Aus praktischem Grunde wird in dieser Studie dieser reformierte Pietismus mit dem Wort
"Pietismus" ohne weiteres bezeichnet.
Piëtistische Schriften sind nicht nur Werke, die sich ausschlieBlich mit der Frömmigkeit beschaftigen, sondern auch Traktate, die exegetisch, homiletisch, dogmatisch,
polemisch oder katechetisch geartet sind und zugleich mehr oder weniger einen pietistischen Einschlag zeigen. Für diesen Einschlag wird die folgende Einteilung benutzt:
A = vollstandig piëtistische Traktate
B = überwiegend piëtistische Bibelauslegungen
C = Schriften mit bedeutend pietistischem Inhalt
D = Werke mit schwach pietistischem Gehalt.
Der englische Pietismus ist identisch mit dem, was in der Literatur manchmal "pietistischer Puritanismus" genannt wird. "Puritanismus" wird in dieser Studie als sinnverwandtes Wort für den Begriff "englischer Pietismus" gebraucht. Das Adjektiv "englisch" bezieht sich ebenso wie gleichartige Bezeichnungen in diesem Zusammenhang
auf die Sprache und nicht so sehr auf die Staatsangehörigkeit, wenn diese auch in
vielen Fallen zusammenfallen werden. Der Grund für diese Wahl ist, daB der Pietismus eine Strömung war, die ihre Anhanger unter allen Bevölkerungsschichten zahlte.
Bei einer Volksströmung wie dem Pietismus fühlten Menschen sich viel starker durch
die Einheit der Sprache als durch die Einheit der Regierung miteinander verbunden.
Wenn piëtistische Autoren für ihre Ansichten auf wissenschaftlicher Ebene werben
wollten, waren sie auf die Sprache der Wissenschaft in jener Zeit, namlich das Latein,
angewiesen. Lateinische Schriften mit einem pietistischen Inhalt eines Piëtisten, dessen Muttersprache das Englische war, werden folglich auch zum englischen Pietismus
gerechnet.
DaB die untersuchte Periode mit dem Jahre 1598 anfangt, ist eine logische Folge der
Tatsache, daB die erste diesbezügliche Übersetzung in diesem Jahr erschien. Das Jahr
1622 ist als Ende der Periode gewahlt worden, weil es die ersten 25 Jahre der Erschei-
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nung dieser Übersetzungen erganzt. DaB ein 25-jahriger Zeitraum in diesem Zusammenhang gegenüber einem 20-jahrigen den Vorzug verdient, ist daraus zu er klaren,
daB das Bild des ersten Zeitabschnitts eine viel gröBere Ahnlichkeit hat mit dem des
ganzen siebzehnten Jahrhunderts als mit dem der zweiten Periode. Überdies enthalt
die Periode 1598-1622 die Dordrechter Synode.
Übersetzungen
lm Zeitraum 1598-1622 erschienen sechzig Übersetzungen mit insgesamt 114 Ausgaben.
Die sechzig Übersetzungen beziehen sich auf die folgenden 22 englischen Verfasser:
L. Bayly, P. Baynes, T. Brightman, J. Brinsley, E. Bunny, N. Byfield, W. Cowper, A.
Dent, J. Dod, J.Downame, D. Dyke, T. Gataker, J. Hayward, T. Howes, R. Linaker, J.
Napier, W. Perkins, R. Rogers, S. Smith, T. Tuke, W. Whately und R. Yarrow. Zwei
von ihnen fallen zahlenmaBig auf: Cowper mit zehn Übersetzungen und achtzehn
Ausgaben und Perkins mit 29 Übersetzungen und nicht weniger als 71 Ausgaben. Eigentlich überflügelt Perkins allein alle anderen zusammen.
Die englischen pietistischen Werke im Niederlandischen aus der betreffenden Periode haben einen hohen pietistischen Gehalt.
Vor dem Jahre 1623 erschienen ebenfalls französische und deutsche piëtistische
Werke im Niederlandischen sowie ursprünglich niederlandische piëtistische Werke.
Im allgemeinen kommt aber - was die Anzahl Übertragungen, die Anzahl Ausgaben,
den Umfang und den pietistischen Gehalt betrifft - die Bedeutung der ins Niederlandische übersetzten englischen pietistischen Schriften der der übrigen pietistischen
Werke zusammen gleich. Vielleicht darf sogar von einer sehr geringen Überlegenheit
gesprochen werden.
Das inhaltlich Exklusive der puritanischen Werke im Niederlandischen kann, verglichen mit den übrigen Übertragungen pietistischer Natur, mit zwei Begriffen zum
Ausdruck gebracht werden: Deskription und Praskription. Tiefgründig, psychologisch und ausführlich werden die geistlichen Erfahrungen und seelischen Vorgange
beschrieben. Ein typischer SchöBling an diesem Stamm ist das Bekehrungsschema, in
dem in systematisierter Weise ein Bekehrungsweg beschrieben wird. Die Deskription
macht das innerliche geistliche Leben zum Ausgangspunkt und die Praskription
bezieht sich auf die auBerliche Praxis der Gottseligkeit. Sehr konkret und genau werden Regeln für die Heiligung gegeben. Bibellesen, Gebet, Meditation, Sabbatheiligung, Abendmahlsfeier und Fasten werden als geistliche Mittel bis in die kleinsten
Einzelheiten vorgeschrieben, um zu einer richtigen Anwendung dieser Mittel zu geraten. Diese Vorschriften kennzeichnen sich durch die feste Methodik der Vorbereitung, des Gebrauchs und der nachtraglichen Betrachtung. Der typisch puritanische
methodische Zug spielt auch bei der religiösen Ordnung des persönlichen Lebens und
des Familienlebens im Tagesablauf eine bedeutsame Rolle. Besonders für den Hausgottesdienst mit allen verschiedenen Teilen werden detaillierte Regeln aufgestellt.
Ein anderer wichtiger Zug, der die Übersetzungen puritanischer Werke von den der
anderen pietistischen Werke unterscheidet, ist das ungeheuere MaB, in dem die
menschliche Verantwortlichkeit und Tatigkeit sowohl in bezug auf das externe wie auf
das interne geistliche Leben betont wird.
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Als kleine spezifisch puritanische Elemente werden in den Übertragungen angetroffen: das Mitteilen des eigenen geistlichen Standes an die Gottseligen, das Sabbatgebot
ist moralisch, eine künftige Wiederherstellung der jüdischen Nation, die wahren
Glaubigen bekommen allerlei Schimpfnamen, Sündenregister anfertigen, Christi Höllenfahrt bezieht sich auf Sein Liegen im Grab, das Gewissen ist ein Teil der Schöpfung. Als charakteristisch puritanische Ausdrücke stehen notiert: "der Markttag der
Seele", "das Wachen über das Leben", "der Beinahechrist", "die Sprache Kanaans"
und "das Soliloquium".
Das Vorhergehende steht im Zusammenhang mit dem groBen Ziel, das die Übersetzer den Widmungen und Vorreden zufolge mit ihren Übertragungen vor Augen natten, namlich Erbauung. Diese war sowohl auf das innerliche wie auf das auBerliche
Glaubensleben gerichtet. Der Erbauungswunsch der Übersetzer war eine Folge ihrer
ausgesprochen kritischen Beurteilung des zeitgenössischen geistlichen Lebens. Die
Übersetzung erbaulichen Lesestoffes betrachteten sie als ein geeignetes Mittel zur
Besserung der vorliegenden Situation.
Weit entfernt vom ersten lag der zweite Beweggrund in der Bekampfung der arminianischen Auffassungen. Ein drittes und kleines Motiv bildete die Bekampfung der
römisch-katholischen Kirche.
Im allgemeinen wollten die Übersetzer mit ihren Schriften die Masse der Nation und
der Gemeinden, soweit sie lesen konnte, erreichen. In vereinzelten Fallen war die
Sondergruppe der - angehenden - Pfarrer das Ziel.
Der nachweisliche EinfluB der übertragenen puritanischen Werke ist viel gröBer als
man billigerweise erwarten durfte. Wider alle Logik führen die chronologisch ersten
EinfluBspuren nach Deutschland. Hier wurden niederlandische Übersetzungen von
Perkins' Schriften als Grundtext für Übersetzungen ins Lateinische und ins Deutsche
benutzt. Alle erschienen sie in Hanau. Die niederlandischen Übersetzungen haben
folglich an dem Hereinbringen von Perkins' puritanischen Auffassungen in den deutschen und sogar internationalen reformierten Protestantismus einen gewissen Anteil
gehabt. Bei diesem ProzeB haben die niederlandischen Flüchtlingsgemeinden in
Deutschland eine vermittelnde Rolle gespielt.
Mehrmals verweisen niederlandische Piëtisten in der betreffenden Periode auf diese
Übersetzungen oder sie zitieren ausführlich daraus. Der Pfarrer G. Udemans greift in
seiner Sabbatauffassung auf ein übersetztes Werk von Perkins zurück. Der Generaleinnehmer der Staaten von Seeland, E. Teellinck, verdankte es der Lektüre puritanischer Übertragungen, daB er auf allerlei Weisen alle Krafte für die Gottseligkeit und
deren Praxis aufbot.
Der nachweisliche EinfluB betrifft groBenteils Seelander, die man alle als die ersten
Vertreter der Naheren Reformation betrachten darf. Dieser EinfluB entspricht inhaltlich genau den Zielen, die die Übersetzer vor Augen hatten.
Bei der Beeinflussung durch die Übersetzungen handelt es sich in den Fallen, in
denen der Autor genannt wird, einmal um Cowper und weiter immer um Perkins.

Übersetzer
Von den sechzig Übersetzungen sind 58 von den folgenden fünfzehn Übersetzern ins
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Niederlandische übertragen worden: E. Boot, G. van Breen, H. Hexham, J. Lamotius,
E. Manglerius, V. Meusevoet, P. Nienrode, M. Panneel, P. Ruyl, E. Schuttenius, J.
Spiljardus, J. de Swaef, W. Teellinck, F. de Vry und A. Wedaeus. Von zwei Übersetzungen ist der Übersetzer unbekannt.
Von diesen fünfzehn Übersetzern hatten nur sechs einen südniederlandischen Hintergrund. Diese sechs haben aber wohl 50,5 von den sechzig Übersetzungen geschaffen. lm Grimde genommen ware der Umfang der niederlandischen puritanischen
Werke ohne den südniederlandischen Beitrag so geringfügig gewesen, da8 man keinen Grund gehabt hatte, diese Gattung als ein Sonderphanomen zu betrachten.
Bis auf eine einzige Ausnahme waren die Übersetzer Kontraremonstranten, wahrend
bei den meisten von ihnen in ihren Werken der Pietismus als das wichtigste Moment
hervortritt. Insgesamt 127 niederlandische Übertragungen sind von diesen fünfzehn
Übersetzern verfaBt worden. Einen mehr oder weniger pietistischen Gehalt haben 97.
Von diesen 97 stammen 86 aus dem Puritanismus. Die piëtistische Gesinnung der
Übersetzer war somit in sehr hohem MaBe puritanisch gefarbt.
Bei den Übersetzern lehrt eine Untersuchung über ihre soziale Herkunft, ihre Ausbildung, ihre Religion, den sozialen Status ihrer Gattin(nen), ihren Beruf, ihre finanzielle Lage und den sozialen Status ihrer Kinder, daB sie zum gröBeren Teil zur sozialen
Mittelschicht gehörten, wahrend einige von ihnen in die höchste Gruppe eingestuft
werden können.
Zehn von den fünfzehn Übersetzern übertrugen aus dem Englischen. Sie beanspruchen aber wohl 55,5 von den sechzig Übersetzungen. Von der schon erwahnten Gesamtsumme von 127 Übersetzungen sind sechzehn aus dem Französischen, neunzehn
aus dem Latein und nicht weniger als 92 aus dem Englischen übertragen worden.
AuBerdem haben neun von den neunzehn ursprünglich lateinischen Werken einen
englischen Hintergrund. Die Übersetzer waren deshalb in groBer Mehrheit ausschlieBlich oder fast ausschlieBlich an England orientiert.
Auf welche Weise haben die zehn Übersetzer, die aus dem Englischen übertrugen,
sich diese Sprachkenntnisse angeeignet? Hexham war ein in den Niederlanden wohnhafter englischer Offizier. Lamotius, Meusevoet und Panneel verdankten ihre Kenntnisse des Englischen ihrem langjahrigen Aufenthalt in den niederlandischen Flüchtlingsgemeinden in England. Schuttenius, Teellinck und Wedaeus haben wahrend
ihres Studienaufenthalts in England sich das Englische angeeignet. Van Breen wird
das Englische von seinem Vater, der englischer Schulmeister war, gelernt haben. Bei
Spiljardus und De Swaef kann man denken an Englander, die sich in den Niederlanden aufhielten.
Von den sechzig Übersetzungen sind 47,5 von den drei Übersetzern, die aus niederlandischen Flüchtlingsgemeinden in England stammten, verfaBt worden. Von den 86
aus dem Puritanismus stammenden Übersetzungen lauten 56 auf den Namen dieser
drei. Die SchluBfolgerung ist denn auch berechtigt, daB im Hintergrund der Puritanisierung des geistlichen Lebens in den Niederlanden über die Übersetzungen besonders die niederlandischen Gemeinden in England stehen. Dies schlieBt mit ein, daB
die dortige Atmosphare zu einem betrachtlichen Teil puritanisch gewesen sein muB.
Die Unterschiede im Puritanismus hinsichtlich der Ekklesiologie sind im allgemeinen
für die Übersetzer bei der Wahl der Autoren nicht wichtig gewesen. Zwei Übersetzer,
namlich Hexham und Schuttenius, beschrankten sich auf anglikanische Verfasser. Die
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betreffenden Differenzen kommen j edoch in ihren Übersetzungen nicht oder nur sehr
beilaufig zur Sprache.
Acht von den fünfzehn Übersetzern haben sich in ihrer Schriftstellerei aussehlieBlich
mit Übertragen beschaftigt. Transponiert auf die Übersetzungen bedeutet das, daB 52
von den sechzig, hundert von den insgesamt 127 und 78 von den 97 pietistischen Übertragungen Produkte von Personen sind, die kein eigenes Werk hervorbrachten. Dies
alles weist darauf hin, daB das Entstehen und das Anwachsen des niederlandischen
Pietismus groBenteils dem auslandischen EinfluB zu verdanken ist.
Es zeigt sich, daB tiefgehende Kontakte zwischen elf von den fünfzehn Übersetzern
bestanden haben. De Vry war gleichsam eine Achse, um die sich eine ganze Gruppe
Übersetzer, und zwar die Personen Meusevoet, Ruyl, Manglerius und Van Breen,
drehte. AuBerdem gab es eine Verbindung zwischen De Vry und Lamotius. Eine zweite zentrale Gestalt war Teellinck, der De Swaef und Spiljardus um sich hatte. Die
Verbindung zwischen Hexham und Schuttenius bleibt noch übrig. Unter Berücksichtigung anderer Tatsachen aus dem Leben von Schuttenius war dieses Verhaltnis eine
der vielen tiefgründigen Beeinflussungslinien, die von puritanischen Militarpersonen
und Kaufleuten in den Niederlanden zu ihm führten. lm Gegensatz zu De Vry und
Teellinck war Schuttenius denn auch ein rezeptives Zentrum.
Die Anregung zu einer Übersetzung gab meistens der Übersetzer. Nur für elf von den
127 Übertragungen stimmt dies nicht. Es stellt sich heraus, daB man die Buchdrucker/Verleger in diesem Punkt unberücksichtigt lassen kann: zwei von den 127
Übersetzungen. Das Honorar der Übersetzer wird in der Regel eine Anzahl Freiexemplare gewesen sein. Nur in sehr vereinzelten Fallen - es betrifft zwei von den 127
Übersetzungen - , in denen ein Werk im Auftrag des Buchdruckers/Verlegers übersetzt wurde, kann man an eine geldliche Belohnung denken. Es is so gut wie sicher,
daB in allen Fallen der Verleger die Veröffentlichung einer Übersetzung finanzierte.
Puritanischer EinfluB auf die Niederlande
Der EinfluB des Puritanismus auf die Niederlande vollzog sich auf vier Weisen: 1.
über die niederlandischen Übersetzungen; 2. über die in den Niederlanden seBhaften
Puritaner; 3. über Niederlander in England; 4. über die puritanischen Schriften in den
Niederlanden. Was diese letzte Sache anbelangt, kann auf puritanische Buchdrucker/Verleger wie R. Schilders in Middelburg, W. Brewster in Leiden und J. Waters in Dordrecht verwiesen werden. In den ersten Jahrzehnten des siebzehnten Jahrhunderts werden gewiB Tausende von puritanischen Werken in niederlandischen
Bücherschranken gestanden haben. Auktionskataloge zeigen, daB Udemans zwanzig
lateinische und 57 englische puritanische Werke besaB, wahrend im Falie von G.
Voetius die Zahlen sich beziehungsweise auf dreiBig und 270 belaufen.
Explizite Einwirkung des Puritanismus laBt sich vor dem Jahre 1623 aussehlieBlich in
Schriften der beiden Teellincks und von Udemans feststellen. Zwar wird Perkins auch
von anderen Autoren angeführt, aber dies hat mit den damaligen dogmatischen Streitigkeiten zu tun.
Der Puritanismus hat die Dordrechter Synode nicht unberührt gelassen. Zuerst gab
es dort den Puritaner G. Amesius, der als Berater des Vorsitzenden einen nicht geringen EinfluB ausgeübt hat, wie auch die puritanisch beeinfluBten Synodalen Voetius
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und Udemans. Zweitens kommen in dem englischen Urteil über die fünf Artikel der
Remonstranten zwei Fragmente vor, die piëtistisch geartet sind und in denen es sich
mehr oder weniger von den Urteilen der anderen auslandischen Synodalen unterscheidet. Drittens kann auf die Beschlüsse der Synode hingewiesen werden. Wenn bei
der Behandlung der Jugendkatechese die Hauskatechese als erste genannt wird, kann
man dies nicht von der puritanischen Auffassung hierüber trennen. Es zeigt sich, dafi
das puritanische Gutachten der Seelander in Sachen der Ausbildung der Theologiestudenten entscheidend gewesen ist. SchlieBlich gab es in Dordrecht die Bitte der
englischen Abgeordneten an die Synode, in die Dordrechter Behörde zu dringen, der
Sabbatentheiligung Einhalt zu gebieten.
Entstehung des niederlandischen Pietismus
Die mittelalterliche Frömmigkeit und Mystik einschlieBlich besonders der "Devotio
moderna" und mit weit im Hintergrund der Spiritualiteit der Kirchenvater haben in
den Niederlanden einen Nahrboden geschaffen, in dem die protestantische Frömmigkeit aufkommen konnte. Bei deren Entwicklung ist wahrnehmbar, da8 man auf inhaltliche und methodische Aspekte der mittelalterlichen Frömmigkeit zurückgreift. Wieviel Trennungslinien die Reformation auch mit sich brachte, auf dem Gebiet der
Frömmigkeit bestand ein bedeutendes MaG an Kontinuitat. Die Teile der Frömmigkeit, die nicht dogmatisch empfindlich waren, kamen nach dem Bruch zwischen Rom
und Reformation namentlich im Pietismus wieder an die Oberflache.
Die Reformation in den Niederlanden setzte sich zunachst zum gröBten Teil aus einer
breiten evangelischen Strömung zusammen, die von der Mitte des sechzehnten Jahrhunderts an in Lutheranismus, Spiritualismus und reformierten Protestantismus auseinanderfiel, ohne aber selbst zu verschwinden. Das Fehlen eines stark dogmatischen
Elementes in dieser evangelischen Strömung war mit einem groBen Interesse für persönliche Frömmigkeit verbunden. Auf diese Weise ist ein Klima geschaffen worden,
in dem sich der Pietismus entwickeln konnte.
Bei den spiritualistischen Gruppierungen stand die persönliche Frömmigkeit gleichfalls im Mittelpunkt. Die Kluft zwischen Spiritualismus und Pietismus war aber so
groB, daB von Beeinflussung keine Rede sein kann.
Von dem niederlandischen Lutheranismus sind keine spezifisch spirituellen AuBerungen bekannt. Wohl aber hat Melanchthon mit seiner heilsordnungsmaBigen Sicht
auf das Verhaltnis von Gesetz und Evangelium über Anastasius und namentlich über
den auBerordentlich einfluBreichen Heidelberger Katechismus einen bedeutsamen
Beitrag zu der Bildung und Verbreitung der pietistischen Denkart geliefert.
Neben den genannten Strömungen haben die Wiedertaufer von dem Anfang der
Reformation in den Niederlanden an mehr oder weniger eine Sonderstellung eingenommen. ZahlenmaBig bildeten sie die gröBte Gruppe, bis sie von den Kalvinisten
überflügelt wurden. Bei ihnen gab es einen persönlich gerichteten Glauben, der einerseits durch Gefühl, Erleben und Mystik gekennzeichnet wurde und der sich andererseits in einer Heiligung auBerte, die in ein Vollkommenheitstreiben verfiel. Beim
Denken über die Beziehung dieser Strömung mit dem Pietismus erhebt sich die Frage:
Hatte der Rückgang des Anabaptismus etwas mit dem Aufkommen des Pietismus zu
schaffen? Übertritte in groBem Umfang sind aber - noch? - nicht bekannt. Die An-
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nahme, auch der Pietismus sei eine Antwort auf den Vorwurf der Taufer, daB die
reformierte Lehre nicht zur Heiligkeit des Lebens führe, liegt mehr auf der Hand.
Zum gröBten Teil fand die evangelische Strömung ihre institutionalisierte Weiterführung in der reformierten Kirche. In ihr entwickelte sich der Kalvinismus in zunehmendem MaBe und er wurde namentlich durch den seit dem Jahre 1577 massenhaften
Zustrom südniederlandischer Flüchtlinge zu der herrschenden Richtung. Die von
Bernard und der "Devotio moderna" beeinfluBte Theologie von J. Calvin war pastoral
geartet und hatte viele piëtistische Keime. In verschiedenen Hinsichten zeigte sie
sogar Ansatze zu dem pietistischen Gemeingut. Bei T. Beza ist die Entwicklung schon
zu ersten AuBerungen von Pietismus fortgeschritten. Er ist tatsachlich die groBe theologische Triebkraft hinter dem Aufkommen des niederlandischen Pietismus. M.
Bucer ist die dritte Gestalt, die in diesem Zusammenhang erwahnt werden darf.
Die Wirkung der mittelalterlichen Frömmigkeit und Mystik und namentlich der "Devotio moderna" auf das geistliche Leben der zweiten Halfte des sechzehnten Jahrhunderts traf mit dem immer starker werdenden Kalvinismus, der sowohl von der Theologie von Beza als von dem Heidelberger Katechismus nachhaltig gepragt worden war,
zusammen. Die Begegnung hatte in den Niederlanden sowohl eine Starkung der pietistischen Tendenzen als eine Vereinigung von allerlei Frömmigkeitselementen zur
Folge. Hierbei bildete der Kalvinismus in bezug auf das Erbgut der "Devotio moderna" einen regulativen Faktor. Dieses Erbgut war seinerseits wieder verantwortlich für
die Förderung und die Starkung der im Kalvinismus im Wesen befindlichen und von
Beza aktivierten Keime für die interne Seite des Pietismus. Die mangelhaften religiösen und ethischen Verhaltnisse sorgten für das Wachstum der externen Seite des
Pietismus.
Prüfung der Bücher führt zu dem SchluB, daB bis zum Jahre 1579 nicht mehr als Tendenzen in der Richtung des niederlandischen Pietismus offenbar wurden, und dann
nur ausschlieBlich in übersetzten Werken. In der Periode 1579-1587 erschienen ab
und zu schriftliche AuBerungen des Pietismus. Von den diesbezüglichen niederlandischen Autoren halten Nord- und Südniederlander sich im Gleichgewicht. Gegenüber
einem intern-pietistischen Werk liegen drei extern-piëtistische Schriften vor. Diese
letzten zeigen genauso wie Briefwechsel aus dieser Zeit, daB Reformation und Pietismus chronologisch nicht weit voneinander entfernt lagen.
Zwei Tatsachen machen es nicht nur möglich, sondern sogar wünschenswert, das Jahr
1588 als den Anfang des niederlandischen Pietismus als Strömung zu betrachten.
Erstens erschienen ab 1588 jedes Jahr regelmaBig völlig oder zum Teil piëtistische
Werke im Niederlandischen. Zweitens fing auch in diesem Jahr die Veröffentlichung
der haufig neuaufgelegten und einfluBreichen niederlandischen Übersetzungen von
Taffins Schriften an.
Anfangsphase des niederlandischen Pietismus
Die Anfangsphase des niederlandischen Pietismus darf man auf Grund zweier eingreifender Entwicklungen in drei Perioden einteilen. Die erste Entwicklung setzte im
Jahre 1598 mit der Erscheinung der ersten Übersetzung eines puritanischen Werkes
ein. Die zweite Entwicklung fand zehn Jahre spater statt. Damals wurden die ersten
Schriften der Naheren Reformation veröffentlicht.
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Die erste Periode (1588-1597) wird hauptsachlich durch Übersetzungen französischer
Schriften bestimmt. Die ersten niederlandischen Piëtisten waren denn auch Manner,
die bis auf eine einzige Ausnahme mit dem südniederlandischen Kalvinismus verwachsen waren. Die piëtistische Propaganda war so gut wie ausschlieBlich eine Sache
der Pfarrer. Allerlei Daten erwecken den Anschein, daB der Pietismus sich in dieser
Periode am starksten in Nordholland geitend machte. Dann folgt die Provinz Seeland;
Südholland steht dabei an dritter Stelle.
In der zweiten Periode (1598-1607) herrschen die Übertragungen puritanischer
Werke vor. Der französische Beitrag ist stark in der Minderheit und umfaBt nur die
erste Hafte dieses Zeitraums. Der ursprünglich niederlandische Anteil ist der denkbar kleinste. In groBer Mehrzahl stammten die pietistischen Werke von Personen, die
gebürtige Südniederlander waren. Das steht nicht im Widerspruch zu der Tatsache,
daB die puritanischen Werke überwiegen. Viele Südniederlander hatten sich ja aus
religiösen und wirtschaftlichen Gründen nach England geflüchtet. Dort kamen sie mit
dem puritanischen Klima in Berührung, so daB die schon anwesenden pietistischen
Tendenzen verstarkt wurden. Bei der Rückkehr in die Niederlande haben sie dem
dort schlummernden oder schon erwachten Pietismus gewaltige Impulse gegeben.
Auch in dieser Epoche waren die Werber in übergroBer Mehrzahl Pfarrer. Das geographische Bild ist ebenfalls in groben Umrissen dasselbe wie das der vorigen Periode. Die Londoner Flüchtlingsgemeinde, die Provinz Friesland und Flüchtlingsgemeinden in Deutschland schlieBen jedoch nun die Reihe.
In der dritten Periode (1608-1622) gibt es vier Beitrage: einen deutschen, einen französischen, einen englischen und einen niederlandischen. Den ersten Beitrag kann
man nahezu unberücksichtigt lassen, der zweite Beitrag ist auch von geringer Bedeutung, wahrend der dritte ein sehr leichtes Übergewicht über den vierten hat. Eine
Übersicht pro Jahr verscharft das Bild betrachtlich. Von dem Jahre 1615 an mussen
die übertragenen puritanischen Werke auf ihren Vorsprung verzichten, wahrend sie
im Zeitraum 1620-1622 noch nicht ein Drittel des Ganzen bilden. Dieser Rückgang
des englischen Sektors ist die Folge des umgekehrt proportionalen und im Jahre 1608
angefangenen Wachstums von dem originell niederlandischen Anteil. Dieser Anteil
setzte sich fast ganz aus Schriften der ersten Vertreter der Naheren Reformation zusammen.
Die Erklarung für dieses spate Wachstum der originell niederlandischen pietistischen
Werke liegt vor allem darin, daB die Pfarrer in der vorangehenden Zeit weder Zeit
noch Gelegenheit hatten, sich mit dem Verfassen und Drucken pietistischer Schriften
zu beschaftigen. Die Einführung, die Konsolidierung und Ausbreitung der Reformation sowie die zunehmenden kirchlichen Streitigkeiten beanspruchten die verfügbare
Zeit und Energie. Eine andere Erklarung ist die, daB es sich bei den pietistischen
Werken um die Weiterführung vorreformatorischen Erbguts handelte. Als der ProzeB
der Reformation noch vollauf im Gange war, konnte diese Art von Werken keine hohe
Prioritat genieBen. AuBerdem wird es eine psychologische Schüchternheit gegeben
haben. Wer könnte, da man eine eigene piëtistische Tradition vermiBte, erbauliche
Werke verfassen, die die Probe eines Vergleichs mit den Übersetzungen bestehen
würden?
In diesen dritten Zeitraum fielen die remonstrantischen Streitigkeiten. Die Beziehung
des Remonstrantismus zu dem Pietismus kennzeichnet sich durch eine groBe Ambiva-
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lenz. Einerseits gab es schroffe dogmatische Gegensatze und waren die vielen Streitschriften ein groBes Hindernis für die Gottseligkeit und deren Praxis. Anderseits hat
der Remonstrantismus der Entwicklung des Pietismus auf zwei Weisen Vorschub geleistet. Zuerst losten die Sterilitat der Streitigkeiten und die tödliche Wirkung, die sie
auf das Glaubensleben hatten, bei den Menschen einen Hunger und Durst nach Spiritualiteit und Praxis der Gottseligkeit aus. Danach fanden die Kontraremonstranten in
der ethischen Dimension des Pietismus eine passende Entkraftung der remonstrantischen Beschuldigung, daB ihre Lehre Lockerheit des Lebens fördern würde. Die
positive Bedeutung der remonstrantischen Streitigkeiten für die Frömmigkeit geht
aus der Tatsache hervor, da8 gerade in dieser Zeit die Nahere Reformation aufkam.
Die negative Bedeutung ergibt sich daraus, daB die pietistischen Werke niederlandischer Herkunft sofort nach der Dordrechter Synode und den daraus erwachsenden
Sauberungsaktionen innerhalb der Kirche ein explosives Wachstum erfuhren.
Verschiedene Anhanger von J. Arminius waren von dem Ideal der Kombination des
introvertierten Lebens und der Praxis der Gottseligkeit beseelt. In diesem Zusammenhang kann man E. Poppius und D.R. Camphuysen nennen. Eines der auffallendsten Ergebnisse dieser Studie ist es, daB verschiedene Theologen mit arminianischer
Gesinnung durch ihr "pietistisches" Interessse die Schriften von Personen, die dogmatisch betrachtet "Kontraremonstranten" waren, zur Hand nahmen. Offenbar war
die gemeinschaftliche Vorliebe für die Frömmigkeit bisweilen starker als die dogmatischen Gegensatze.
In dieser dritten Periode beansprucht der puritanische Anteil mehr als die Halfte des
Ganzen und tragt die Mehrheit des niederlandischen Beitrages das Geprage des
Puritanismus. Dies bedeutet, daB der niederlandische Pietismus ab 1598 stark bis sehr
stark puritanisch gefarbt war.
Der theokratische Charakter des ursprünglich niederlandischen Beitrages hatte zur
Folge, daB der niederlandische Pietismus vom Jahre 1608 an mehr als je an der
Gesellschaft, der Politik und der Kirche beteiligt war. Hiermit hangt zusammen, daB
Nichtpfarrer eine gröBere Rolle beim Verkündigen der pietistischen Ansichten zu
spielen anfingen. Dies ist nicht merkbar bei den Übersetzern, aber wohl bei den Autoren, die zur Naheren Reformation gehörten. Ab 1616 nahmen die Schriften des hohen
Beamten E. Teellinck eine wichtige Stelle im Ganzen der genannten Gruppierung ein.
Die Anzahl ursprünglich niederlandischer Werke, die von Autoren, beheimatet in
dem südniederlandischen Flüchtlingsmilieu, verfaBt worden waren, kann man vernachlassigen. Das Bild, das die Übersetzer bieten, ist genau entgegengesetzt.
Das mengenmaBige Wachstum des niederlandischen Pietismus in dieser Periode
hatte auch geographische Implikationen. Nordholland nimmt noch immer den ersten
Platz ein, wahrend in einiger Entfernung Südholland und die Provinz Seeland folgen.
Weiter machen mit: die Niederlander in England und Deutschland, die Provinzen
Friesland und Gelderland und schlieBlich Nordbrabant. Dank den Werken der ersten
Vertreter der Naheren Reformation übernimmt im Jahre 1620 die Provinz Seeland
den ersten Platz.
Nahere Reformation
Trotz der Tatsache, daB die Forschung sich schon mehr als ein Jahrhundert mit dem
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Pietismus und der Naheren Reformaton beschaftigt hat, ist man sich bis jetzt noch
immer nicht über eine gründliche inhaltliche Bestimmung dieser Begriffe im klaren.
Mit dieser Studie wird versucht, diese Lücke zu schlieBen. Der niederlandische Pietismus wird in logischer Übereinstimmung mit der schon gegebenen Begriffsbestimmung des Pietismus als eine Strömung aufgefaBt. Mit diesem letzten Wort werden alle
Auffassungen gemeint, die eine bestimmte Richtung einschlagen, ohne daB ein Zusammenhang zwischen den Anhangern dieser Ansichten zu bestehen braucht. Dagegen wird das Gefüge der pietistischen Beziehungen zwischen niederlandischen Piëtisten innerhalb der reformierten Kirche mit dem Begriff "Nahere Reformation,, bezeichnet. Anders gesagt: Die Nahere Reformation war die Gruppierung niederlandischer Piëtisten innerhalb der vaterlandischen Kirche. Zu dieser Gruppierung gehörten sowohl diachronisch als synchronisch betrachtet nicht alle niederlandischen
Piëtisten.
Um die Personen, die zur ersten Periode der Naheren.Reformation gehören, bestimmen zu können, mussen die folgenden methodischen Fragen ins Auge gefaBt und
beantwortet werden. Zunachst: Welche waren die pietistischen Beziehungen zwischen niederlandischen Piëtisten innerhalb der reformierten Kirche, deren Gefüge
die Nahere Reformation bildete? Eine solche Beziehung kann eine praktische Zusammenarbeit mit einem typisch pietistischen Ziel gewesen sein oder eine Stelle, in der
einer seine vollstandig piëtistische Verbundenheit mit dem ihm bekannten anderen
aussprach. Die persönliche Bekanntschaft garantiert dafür, daB von einem falschen
Bild keine Rede war.
Eine zweite Frage ist: Wer alles gehorte zur Naheren Reformation? Hier muB man
zwischen Anhangern und Vertretern unterscheiden. Die letztgenannten warben aktiv
für die von ihnen vertretenen Ansichten, wahrend die erstgenannten sich darauf beschrankten, nur für sich persönlich den Ansichten der Naheren Reformation anzuhangen.
Eine dritte Frage ist: Wer waren die Vertreter? Im Hinblick auf die groBen Bedeutungsunterschiede für die Gruppierung, um die es sich handelt, empfiehlt es sich,
zwischen primaren, sekundaren und tertiaren Vertretern zu unterscheiden. Die primaren Vertreter werden aus jenen Autoren rekrutiert, die eine oder mehr piëtistische
Schriften verfaBt haben. Für sekundare Vertreter kommen die Übersetzer pietistischer Werke in Betracht, wie auch die Verleger dieser Lektüre, die sich inhaltlich
damit verbunden wuBten. Diejenigen, die auf andere Weise den Pietismus nachweislich gefördert haben, kann man zu den tertiaren Vertretern rechnen.
Der niederlandische Piëtist, der innerhalb der reformierten Kirche als erster das niederlandische Leserpublikum mit einem allumfassenden, sich auf die Situation in den
Niederlanden beziehenden Programm der beabsichtigten naheren Reformation konfrontierte, war der Pfarrer W. Teellinck. Er tat dies im Jahre 1627 mit seinem Buch:
Noodwendigh vertoogh. Zugleich ragt Teellinck weit unter seinen pietistischen Zeitgenossen hervor, wenn es sich um die Anzahl veröffentlichter Schriften, die Quantitat
der Auflagen und den ausgeübten EinfluB handelt. AuBerdem hat er andere für den
Pietismus begeistert. Dies alles laBt es ratsam erscheinen, die historische Forschung
nach den Personen, die zur Naheren Reformation gehören, bei ihm anfangen zu lassen.
Diese Untersuchung lehrt an erster Stelle, daB Teellinck keine pietistischen Verbin-

Zusammenfassung

657

dungen mit niederlandischen pietistischen Vorlaufern kannte. Historisch ist er denn
auch als der erste primare Vertreter der Naheren Reformation zu betrachten. Dies
schlieBt zugleich in sich, daB 1608, das Jahr, in dem seine ersten pietistischen Schriften erschienen, das Geburtsjahr der Naheren Reformation als Gruppierung war. An
zweiter Stelle stellt sich heraus, daB Teellinck in der Zeit vor dem Jahre 1623 piëtistische Kontakte zu seinem Kollegen Udemans, zu seinem Bruder Eeuwout, zu dem
Schulmeister J. de Swaef und vielleicht zu seinem Kollegen J. Spiljardus gepflegt hat.
Udemans hat in jener Zeit ahnliche Beziehungen zu E. Teellinck und Spiljardus gehabt. Von De Swaef aus ist eine piëtistische Verbindung mit E. Teellinck nachweisbar.
Mit Rücksicht auf die Art dieser Beziehungen darf man in der Periode bis das Jahr
1623 W. Teellinck, Udemans, E. Teellinck und De Swaef als primare Vertreter und
Spiljardus als einen sekundaren Vertreter der Naheren Reformation betrachten.
Die beiden Teellincks, Udemans und De Swaef waren geborene Seelander und haben
alle in der Provinz Seeland gearbeitet. Diese Feststellung führt zu der SchluBfolgerung, daB die Provinz Seeland die Wiege der Naheren Reformation gewesfcn ist. Es
wird wohl kein Zufall sein, daB gerade diese Provinz ohne Remonstrantismus war und
darum nicht unmittelbar mit den Streitigkeiten zu schaffen hatte. Der Name Spiljardus zeigt, daB die Nahere Reformation im Anfang der zwanziger Jahre die Grenze mit
Südholland überschritt.
Die Wiege der Naheren Reformation kann man noch genauer lokalisieren: die Klassis
Zierikzee. Als W. Teellinck im Jahre 1613 Haamstede verlieB und nach Middelburg
zog, wurde diese Stadt zum Mittelpunkt der genannten Gruppierung.
Zierikzee und Middelburg waren beziehungsweise die zweite und erste Hafen- und
Handelsstadt der Provinz Seeland und sie hatten als solche unmittelbare und haufige
Beziehungen mit England. Dies weist darauf hin, daB die Nahere Reformation ihr
Entstehen puritanischer Einwirkung verdankte. Der geistliche Lebenslauf der beiden
Teellincks und die Schriften von ihnen, von Udemans und De Swaef bestatigen diese
SchluBfolgerung.
Die restlichen Übersetzungen des siebzehnten Jahrhunderts
Pauschalberechnungen über die Periode 1623-1699 zeigen als Ergebnis: 260 neue
Übersetzungen, 580 Ausgaben und hundert neue Übersetzer. Die bedeutende Steigerung, die sich hier zeigt, im Vergleich zu den ersten 25 Jahren der Übertragungen,
gilt auch für das Format und den Umfang der Werke. Aus allem wird demnach deutlich, daB die in dieser Studie untersuchte Periode nur einen bescheidenen Anfang der
samtlichen Übersetzungen aus dem siebzehnten Jahrhundert darstellt.
Aus dem Bild der Jahresdurchschnitte ergeben sich zwei Dinge. An erster Stelle ist in
den fünfziger und sechziger Jahren von einem raschen Aufstieg die Rede. An zweiter
Stelle erschienen die Übersetzungen wahrend des ganzen siebzehnten Jahrhunderts
in ungeschmalerten Zahlen immer weiter.
Diese Tatsache ist erstaunlich. Die Übersetzungen hatten wegen des Fehlens derartiger Lektüre niederlandischer Herkunft in der ersten Zeit ein gutes Emporkommen
und Blühen gekannt. Als gegen Mitte des Jahrhunderts die Flut von niederlandischen
pietistischen Schriften erst recht zu flieBen begann, würde man daher erwarten, daB
die Übersetzungen in zunehmendem MaBe in Beliebtheit sinken würden. Die Wirk-
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lichkeit war anders. Der Erklarung dieser Tatsache kommt man auf die Spur, wenn
man den EinfluB des Puritanismus auf die Niederlande im siebzehnten Jahrhundert
nach dem Jahre 1623 untersucht.
Diese Untersuchung führt zu den folgenden SchluBfolgerungen. Zuerst verlief die
puritanische Beeinflussung groBenteils über Schriften, die entweder in der Originalsprache oder in niederlandischer Übersetzung erschienen. Allerdings darf man hier
an zweiter Stelle die Bedeutung der persönlichen Kontakte nicht unterschatzen. Das
gilt sowohl für Niederlander in England als für Puritaner in den Niederlanden. Drittens ist die Einwirkung des Puritanismus fast ausschlieBlich bei Vertretern der Naheren Reformation festzustellen. Viertens waren diese Manner keine kritiklosen Empfanger der puritanischen Ansichten; das beweisen Voetius und J. Koelman. Fünftens kamen im Laufe des siebzehnten Jahrhunderts einige neue inhaltliche Elemente
des puritanischen Einflusses hinzu. Bei sowohl Koelman als M. du Bois zeigt sich das
aus der geistlichen Autobiographie und nur bei Koelman aus dem Widerstand gegen
den Zwang, die kirchlichen Formulare zu gebrauchen. Sechstens wird deutlich, daB
die meisten Vertreter der Naheren Reformation bedeutend bis sogar sehr stark vom
Puritanismus beeindruckt waren. Siebentens waren gerade die wichtigsten und einfluBreichsten Manner der Naheren Reformation am meisten vom Puritanismus durchtrankt. SchlieBlich gestanden die niederlandischen Erbauungsautoren nicht nur offen
ihre Abhangigkeit und ihr Ausgerichtetsein auf puritanische Englander und Schotten,
sondern sie empfahlen sie auch auf das warmste. Darum stimulierten sie möglichst
viel die Lektüre der puritanischen Schriften, nicht im geringsten als Übersetzer oder
als Anreger zur Übersetzungsarbeit.
Die Nahere Reformation verdankte ihre Entstehung nahezu ganz dem Puritanismus
und war in ihrer ersten Periode in groBem MaBe von ihm gepragt worden. Auch
danach blieb der Puritanismus wahrend des ganzen siebzehnten Jahrhunderts für die
Nahere Reformation von weitgehender Bedeutung. Dieses Abhangigkeitsverhaltnis
ist die Erklarung dafür, daB die starke Zunahme der Schriften der Naheren Reformation den Bedarf an und die Nachfrage nach wohl oder nicht ins Niederlandische übersetzten puritanischen Werken nicht beeintrachtigte. Im Gegenteil, das eine regte das
andere an. Diese Abhangigkeit war so groB, daB die Jahre der Hochblüte der Naheren
Reformation, 1650-1670, mit denen der niederlandischen Übertragungen puritanischer Schriften zusammenfielen.
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LITERATUUR EN AFKORTINGEN
Deze literatuurlijst is alfabetisch geordend op naam van de eerste auteur en bevat
zowel afzonderlijke werken als artikelen in tijdschriften en in bundels. Zij betreffen
op enkele uitzonderingen na publikaties van na 1800.
Allereerst wordt de achternaam van de schrijver gegeven, waaraan, indien meer dan
één werk en/of artikel van deze auteur wordt vermeld, tussen teksthaken een Romeins
cijfer is toegevoegd, dat aangeeft in welke chronologische volgorde de publikaties zijn
verschenen. Hierna komen de voorletters van de schrijver, gevolgd door de titel van
het werk of van het artikel, die cursief wordt weergegeven. Indien een eventuele ondertitel verhelderend werkt, wordt deze eveneens tot de titel gerekend. Als het werk
tot een serie behoort, volgen tussen ronde haken de naam van de serie en - met een
Romeins cijfer - het nummer van het deel. Kent een werk zelf verschillende delen, dan
wordt het aantal hiervan opgegeven; betreft het een los deel, dan wordt het betreffende nummer met een Romeins cijfer aangegeven. De beschrijving van een werk eindigt
met de plaats en het jaar van uitgave.
Bij een artikel wordt na de auteur en de titel ervan cursief de titel van het desbetreffende tijdschrift/bundel vermeld. Gaat het om een bundel, dan wordt een auteur met
voorletters en achternaam vóór de titel en een redacteur op dezelfde wijze na de titel
genoemd, terwijl hierna de plaats en het jaar van uitgave volgen. De titel van een
tijdschrift wordt gevolgd door de eventuele aanduiding van de jaargang of van het deel
met een Romeins cijfer en door het desbetreffende jaar tussen ronde haken. Tenslotte
worden bij een artikel de nummers van de pagina's vermeld waarop het in het tijdschrift/bundel voorkomt.
De beschrijving van een werk of een bundel is gebaseerd op gegevens die op de titelpagina staan. Als een boek anoniem is uitgegeven, wordt het als de schrijver onbekend
is gebleven, onder Anoniem, en indien de auteur van elders bekend is, onder diens
naam - tussen ronde haken - genoemd. Is er sprake van een pseudoniem waarvan de
identiteit bekend is, dan is het werk onder de ware naam van de schrijver te vinden.
Staan de plaats en het jaar van uitgave niet op de titelpagina, maar worden zij wel
elders in het geschrift vermeld, dan worden zij tussen ronde haken genoteerd.
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W.J. op't Hof werd op 20 oktober 1947 te Rotterdam geboren. Van 1960 tot en met
1966 volgde hij voorbereidend wetenschappelijk onderwijs aan het Groen van Prinstererlyceum te Vlaardingen, met als resultaat het getuigschrift Gymnasium A. Wetenschappelijk onderwijs werd door hem in de periode 1966-1972 aan de theologische
faculteit van de Rijksuniversiteit te Utrecht genoten. Hij legde het kerkelijk examen
op 5 juli 1971 af, terwijl eenjaar later op 19 oktober het doctoraal examen door hem
werd behaald, met als hoofdvak Geschiedenis van het gereformeerde Protestantisme.
Als predikant diende de auteur van 1 januari 1973 tot en met 31 december 1978 de
hervormde gemeente van Hedel en vanaf 1 januari 1979 is hij predikant van de hervormde gemeente van Ouddorp.
Van het kerkhistorisch tijdschrift Documentatieblad Nadere Reformatie is Op't Hof
redactiesecretaris, terwijl hij voorzitter is van de Stichting Studie der Nadere Reformatie. Op wetenschappelijk gebied heeft hij behalve veel tijdschriftartikelen een studie over de visie van de Nadere Reformatie op de Joden op zijn naam staan.
De auteur is getrouwd met N. de Knegt. Zij hebben acht kinderen.

STELLINGEN
behorende bij het proefschrift van W.J. op 't Hof,
Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622,
te verdedigen D.V. op 24 september 1987 aan de Rijksuniversiteit te
Utrecht

1.
Het geboortejaar van het Nederlandse Piëtisme als stroming is 1588;
dat van de Nadere Reformatie als groepering is 1608.
2.

In de eerste twee decennia van de zeventiende eeuw was de inbreng van
het Puritanisme in het Nederlandse Piëtisme overheersend.
3.

W. Perkins was de meest gelezen theoloog tijdens de eerste twee decennia van de zeventiende eeuw in de Nederlanden.
4.

De Nadere Reformatie had haar ontstaan en eerste opgang grotendeels
aan het Puritanisme te danken en was voorts blijvend door deze beweging gestempeld.
5.
Reformatie en Nadere Reformatie verschilden niet wezenlijk van elkaar.
6.
De Nadere Reformatie is op diverse punten te prefereren boven de
Reformatie.
7.

Personen die hun kerkelijk onderdak buiten de Vaderlandse Kerk vinden en zich als geestelijke nazaten van de Nadere Reformatie beschouwen, mogen zich wel afvragen of dit laatste terecht is.
8.
Het Piëtisme heeft zich internationaal, interconfessioneel en interseculair gemanifesteerd.

9.
Binnen het gereformeerde Protestantisme waren de piëtisten het meest
katholiek.
10.
Piëtisme geeft gereformeerde protestanten een uiterst interessante,
maar door hen helaas vergeten mogelijkheid van oecumene.
11.
Een echte protestant wil liever vandaag dan morgen terug naar de
Moederkerk.
12.
Zolang deze bedeling duurt, is piëtisme inherent aan levend Christendom.
13.
De Rijksuniversiteit te Utrecht is het aan haar verleden verplicht alles
in het werk te stellen om te komen tot een studiecentrum voor de geschiedenis van het gereformeerde Piëtisme.
14.
De bibliometrie is het meest geschikte instrument om de omvang van
het Piëtisme te bepalen.
15.
De overheid zou de archiefdiensten moeten verplichten om alle oude
werken die in hun ressort zijn verschenen of gedrukt, te verzamelen.
16.
Gezien de achterstand in de bestudering daarvan behoort het geloofsleven van zowel gemeentelid als ambtsdrager in al zijn innerlijke en
uiterlijke aspecten met voorrang het voorwerp van kerk- en dogmageschiedkundig onderzoek te worden.
17.
Het verdient voorkeur om in Hosea 6:1-3 te denken aan een schijnbekering.
18.
In Lukas 16:23 behoort qcönc; met hel te worden vertaald.

19.
De vrijheid die in de Nederlandse Hervormde Kerk de classicale afgevaardigden naar de generale synode hebben in het uitbrengen van hun
stem, betekent een afbreuk aan de waarde van de classicale vergadering.
20.

In toenemende mate is en wordt de eigenlijke presbyteriaal-synodale
structuur van de Nederlandse Hervormde Kerk in haar tegendeel veranderd.
21.
Iedere vorm van wettelijke organisatie van een richting of groepering
binnen de Nederlandse Hervormde Kerk is strijdig met het gewoon
hervormd zijn.
22.

De intentieverklaring met betrekking tot Samen-op-Weg is het begin
der beëindiging van de identiteit der Nederlandse Hervormde Kerk.
23.

Het steeds vaker voorkomende verschijnsel dat zich in het openbaar
vertonende kinderrijke gezinnen hardop en demonstratief worden geteld en van commentaar worden voorzien, getuigt van discriminatoir
gedrag.
24.

Hoewel het aanbeveling verdient dat een dienaar des Woords in het
zwart is gekleed, behoort hij niets zwart te doen.

