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DE POËZIE VAN DE NADERE REFORMATIE
- een verkenning Het zijn bekende woorden, waarmee Van Lodenstein in juli 1676 de
"Voor-reden" begint op zijn bundel verzamelde stichtelijke liederen en
gedichten:
Het is seldsaam te bemercken, wat op des menschen herte in 't gemeen vermach de Dichten Sang-konsL Het maackt de bewegingen wonderlijk gaande, en voert door dat middel
de sake selve diep in 't herte. 't Schijnt dat 't Redelijk Schepsel uyt der aard in maat en
ordre een genoegen heeft!.

Dichten en zingen vormden voor de muzikale dichter-predikant Van
Lodenstein een onverbrekelijke eenheid, ook al zien we naast de vele
liederen in de Uyt-spanningen enkele typische leesverzen opgenomen
en een aantal epigrammen. Die leesverzen dateren vooral uit de begintijd van zijn dichterschap2.
Het vervaardigen van zingbare geestelijke poëzie hield nauw verband
met de belangstelling ervoor in het Utrechtse conventikel, het "soet
geselschap", waarin Van Lodensteins liederen reeds vóór 1676 gezongen werden3.
Het voorkomen van zowel leesverzen als van voor het gezamenlijk zingen bestemde poëzie sluit aan bij twee mogelijke invalshoeken bij de
waardering van Van Lodensteins literaire werk. De leesverzen wijzen
op het meer literaire, de liederen op het meer stichtelijke karakter
ervan. Enerzijds zijn er dus bepaalde literaire pretenties zoals die in de
"Voor-reden" onder woorden gebracht worden: de liefhebberij in het
dichten als ontspanning in de "uyt-span-tijd" en de erkenning dat de
"Heilige Wijsheid" kunstgaven aan de mensen gegeven heeft, weliswaar
met het doel o.a. de "heerlijkheid en Eere sijner Majesteit en sijn wonderlijcke daden te vermelden".
Verder valt er in de Uyt-spanningen invloed van de grote renaissancedichters aan te wijzen, met name in de vormgeving4. Ook de lofdichten
voor in de bundel (o.a. anagrammen van Sluiter uit 1666) wijzen op een
literaire presentatie.
Anderzijds is er in de gehele bundel een duidelijk prevaleren van het
stichtelijke, van de inhoud boven de vorm. Van Lodenstein zet zich af
tegen de wereldse poëzie. Hij hoopt dat door zijn bundel de lezer het
ijdele uit de hand zal vallen, "vertrouwende dat dese stoffe by u.1. de
kunst wan d' andren opwegen sal.
Sterker zijn derhalve de stichtelijke pretenties, en het duidelijkst zijn
die bij de liederen. Het is "Gode te singen in den Geest". In zijn
"Voor-reden" zet Van Lodenstein verder uiteen hoe dit geestelijk zingen beleefd wordt en hoe dit praktisch in het gezelschap gerealiseerd
dient te worden.
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Al ligt de nadruk op het stichtelijke karakter, Van Lodensteins liedbundel mag, gezien de inhoud, die aansluit bij zijn prozawerk, gelden als
een exempel van de literatuur van de Nadere Reformatie.
Wat literatuur is, is in de zeventiende eeuw minder een probleem dan
voor latere literair-historici. Alle genres konden gerekend worden tot
de letteren: reisverslag, wetenschappelijke verhandeling, brief, enz.5.
Het is merkwaardig dat de stichtelijke letteren literair-historisch gezien
vrijwel altijd buiten beschouwing blijven, tenzij deze met een duidelijke
literaire pretentie gebracht of als zodanig ontvangen zijn. Theologisch
proza van de mannen van de Nadere Reformatie krijgt nauwelijks aandacht, devotionele poëzie wordt doorgaans ook als uitsluitend stichtelijk afgedaan6. Toch dient de poëzie van de Nadere Reformatie een bescheiden - plaats te krijgen in de literatuurgeschiedenis. De stichtelijke poëzie vormt als het ware het grensgebied tussen theologie en letterkunde. De vele herdrukken bewijzen dat vooral het geestelijke volkslied uit de Nadere Reformatie een ruime verspreiding gehad heeft. Van
belang blijft daarbij de vraag in hoeverre deze poëzie in relatie staat tot
de voluit door renaissance en humanisme bepaalde literatuur. Is er
sprake van een tegenstelling of kunnen beide in eikaars verlengde liggen? Bovendien blijft het nodig binnen de grote hoeveelheid stichtelijke poëzie verschil in literaire kwaliteit aan te geven.
Vanuit verschillende motieven is het de moeite waard een verkenning
uit te voeren naar de poëzie die door de vertegenwoordigers van de
Nadere Reformatie is voortgebracht.
Zoals bij de andere genres van de schrijvers uit de kring van de Nadere
Reformatie is ook bij de poëzie de boodschap, het stichtelijk doel primair. Ook in poëzie kan didactiek, dogmatiek of meditatie onder woorden gebracht worden. Van vele dichters is dan ook prozawerk met een
overeenkomstige inhoud bekend.
Poëziebundels leggen door berijmde reacties van predikanten op elkaars werk, lofdichten en gelegenheidsgedichten, onderlinge relaties
bloot. Soms is daardoor zelfs een zekere groepsvorming te traceren.
Overigens zijn ook de lofdichten voorin allerlei prozawerk illustratief
voor stichtelijk-literaire relaties7.
De poëzie kan ook een middel zijn om congenialiteit aan te tonen van
vertegenwoordigers uit de achttiende eeuw met die uit de zeventiende
eeuw. Comrie citeert graag verzen van Witsius, Schortinghuis heeft een
zekere voorliefde voor Van Lodenstein.
Congenialiteit met vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie
blijkt ook wanneer in latere perioden invloed van hun poëzie te bespeuren valt. Zo is er een lijn naar de Romantiek8 en vooral in de literatuur
van de Afscheiding vinden we aanhalingen uit deze gedichten9.
Tenslotte wil ik wijzen op de actuele betekenis van de poëzie die door

XII- 3
predikanten en gemeenteleden uit de Nadere Reformatie vervaardigd
zijn. Nog wordt deze poëzie gelezen; vanuit de gezelschapssfeer heb ik
oudere mensen nog wel liederen van Groenewegen horen zingen. In
recente preken vinden we die poëzie geciteerd, meestal met de aankondiging "zeker dichter roept het uit..."10. Een hoopvol teken in dit kader
is de opname van goed zingbare liederen in een serie liedkaternen voor
het basisonderwijs11.
Het is niet gemakkelijk een literair-historische lijn te schetsen die vanuit vroegere perioden uitmondt in de poëzie van de Nadere Reformatie.
Elke periode kent echter wel overeenkomsten met en reacties op voorgaande stromingen. Zo zijn ook voor de poëzie van de Nadere Reformatie wortels m voorgaande perioden te vinden. Ik denk dan aan de
invloed van de Middeleeuwse mystiek en de spiritualiteit van de Moderne Devotie en - in mindere mate - aan de liederen van sacramentariërs en doopsgezinden en aan de vroege Nederlandse reformatorische
poëzie.
Zoals in bevindelijk prozawerk van de Nadere Reformatie de Hooglied-opvattingen van Bernardus van Clairvaux doorklinken, zo is ook in
de poëzie afhankelijkheid van Bernardus te bespeuren. Bekend is dat
zowei Voetius als W. a Brakel op hun sterfbed Bernardus' "Lofzang tot
Christus" aanhaalden:
O Jesu mi dulcissime,
Spes suspirantis animae,
Te quaerunt pie lachiymae,
Tc clamor mentis intimac1^.

Een lied waarvan Witsius zei dat het waard was van buiten geleerd te
worden en dat dan ook verschillende vertaalde berijmingen kreeg, zoals
van Melchior Leydecken
O Zoetste Jesu, hoogste Goed,
Hoop van het suchtende gemoed,
*K soeck u met traancn, vol van smert,
En 't innig zuchten van mijn hert1^.

Ook de gekele of gedeeltelijke berijmingen van het Hooglied laten een
relatie zien met de Middeleeuwse bruidsmystiek14.
Latijnse devotionele poëzie oefende zowel tekstueel als ten opzichte
van de melodie invloed uit op de zeventiende-eeuwse liederen van de
Nadere Reformatie15.
Onmiskenbaar is de invloed van de Moderne Devotie en dan vooral van
De imitatione Christi van Thomas è Kempis op de bevindelijke poëzie.
Ten aanzien van Willem Sluiters poëzie is dit overtuigend aangetoond
door C. Blokland16. Een berijming van het eerste deel van Thomas'
Na~volginge werd in 1665 geleverd door Koelmans vriend Montanus,
ongetwijfeld onder invloed van de positieve waardering die Voetius
voor de eerste drie delen van dit mystieke geschrift had17. Tekenend is
in dit verband ook de vertaling van het vierde deel met toepasselijke
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poëzie, vervaardigd door de met Van Lodenstein bevriende Utrechtse
ouderling Abraham Godart18.
Na de Reformatie zette de traditie van het Middeleeuwse devote volkslied, zoals we die aantreffen in "inkeerliederen", "vermaanliederen" en
"liederen op de vier uitersten"19, zich voort in de poëzie van sacramentariërs en dopers.
In de zestiende eeuw heeft de Nederlandse Reformatie niet direkt een
overvloed aan gereformeerde poëzie opgeleverd. Toch is de hoeveellheid protestantse poëzie niet gering te noemen. Na de periode waarin
sacramentariërs en dopers hun schriftuurlijke liedekens en martelaarsliederen dichtten, werkten de gereformeerden in de periode van opbouw van kerk en staat vooral aan psalmberijmingen - zoals bij Marnix
eventueel aangevuld met schriftuurlijke lofzangen - en geuzenliederen20. Daardoor ontstond een breuk met de oude devote liederen van
voor de Reformatie en met de vrije liederen van de dopers, die niet
zozeer onderscheid maakten tussen liederen voor huiselijk en die voor
kerkelijk gebruik. W.A.P. Smit schetst in zijn Dichters der Reformatie
dat het vooral de doorwerking van Marnix' calvinistische opvatting was,
waardoor de vrije, doperse, meer bij het middeleeuwse devote volkslied
aansluitende liederen verdwenen in gereformeerde kring om plaats te
maken voor specifiek kerkelijke dichtkunst als berijming van psalmen
en bijbelgedeelten21. In het geuzenlied vonden de gereformeerden hun
gemeenschapspoëzie. Het persoonlijke geloofslied verdween en kwam
volgens Smit pas in het begin van de zeventiende eeuw als renaissancevers weer naar voren bij dichters als Huygens en Revius.
Tussen de gereformeerde poëzie uit de eerste helft van de zeventiende
eeuw en de Nadere Reformatie zijn allerlei raakvlakken aan te wijzen.
Om te beginnen zijn er raakvlakken met het geuzenlied van na 1600. De
Zeeuwen Adriaen Valerius en Johannes de Swaef zijn voorbeelden van
dichters die een relatie leggen tussen nationale zonden of Gods oordeel
daarover en de noodzakelijke vergeving van persoonlijke zondeschuld22.
Een persoonlijke, bevindelijke toon treft ook bij de Utrechtse predi^
kant Barnardus Busschoff in zijn door de remonstranten gehekelde lied
over de verkiezing uit 1615 "Een Lof-Zangh des Heeren":
Gelooft zy Godt die my heeft uytverkoren
Ter zaligheyt/eer dat ick was geboren/
Ja eer de gront des Werelts was geleydt/2^

Dit lied werd "meenigmaelen herdrukt, en van duisenden gesongen"24.
Busschoffs bundeltje Nieuwe lof-sangen, en geestelijcke liedekens, uit
plm. 1625 en daarna vele malen herdrukt, heeft in verschillende opzichten invloed uitgeoefend op Van Lodenstein.
Vervolgens zijn er in Zeeland tussen de vroege predikanten van de Nadere Reformatie, Willem Teellinck en Godefridus Udemans, en een
aantal cultureel geïnteresseerde dichters verschillende relaties aan te
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wijzen. Familierelaties zijn er tussen beiden en Adriaen Hoffer, de Zierikzeese regent die samen met Udemans naar de Dordtse Synode werd
afgevaardigd en wiens gevarieerde bundel Nederduytsche poëmata uit
1635 ook godsdienstige didactische poëzie bevat. Van Hoffer, maar ook
van Cats en van Johan de Brune treffen we lofdichten aan voor in de
werken van Teellinck en Udemans25. De lofdichten op Teellincks Balsem in Gilead kregen ook een plaats in de verzamelbundel waarmee de
Zeeuwse dichters in 1623 zelfbewust naar buiten traden: Zeevsche
nachtegaet26. In hun poëtische vormgeving en presentatie sloten deze
dichters zich zonder meer aan bij de heersende renaissancekunst. Ook
de gereformeerden onder hen als De Brune en Hoffer deden dat. Vanuit die culturele achtergrond wordt de gereformeerde literatuur in de
eerste helft van de zeventiende eeuw gepubliceerd. Lofdichten, zoals in
de vroege vertalingen van Engelse puriteinen, zijn dan ook vaak sonnetten. Een van de sonnettendichters, de Amsterdamse contra-remonstrant Frederick de Vry, schreef een uitvoerig stichtelijk werk op rijm:
Anatomia dat is ont-ledinghe van den gheestelycken mensch. In de doelstelling van zijn werk pleit hij voor christelijke dichtkunst zonder klassieke mythologie27.
De dichters uit de kring van de Nadere Reformatie hebben er geen
bezwaar in gezien gebruik te maken van de poezievormen die de renaissancecultuur met zich meebracht. Naast het sonnet vinden we epigrammen (Van Lodenstein, Tuinman), anagrammen (Sluiter, Montanus),
epitalamea (Ridderus, Van Sorgen), emblemata (Boekholt, Sweerts) en
allerlei gelegenheidspoëzie, zoals we die ook vinden bij dichters met
een uitgesproken literaire pretentie. De stichtelijke inhoud blijft echter
steeds het hoofddoel.
Het hanteren van renaissancevormen is - mutatis mutandis - op dezelfde wijze te verdedigen als het toepassen van wereldlijke melodieën bij
geestelijke liederen. Van Lodenstein citeert met instemming uit de
versregels die zijn voorganger Barnardus Busschoff hierover dichtte:
Een dankcbaer vroom gemoet, kan sijnen Godt wel prijsen,
Al gaen sijn Lied'ren soet, niet al op Psalmen wijsen:
De wijs en weeght Godt niet, of die is zwaer of licht,
Sijn wacker oogh besiet de kerne van 't Gedicht.
Hy let niet op den klanck van hoog' of lage nooten,
Maer of der lippen sanck, werd uyt het hert gegooten.
De vooys is haest verdooft, den sin komt voor Gods throon,
Daer 't hert den Heere looft, daer is den rechten toon2**.

Het poëzie-ideaal van de Nadere Reformatie wordt duidelijk onder
woorden gebracht door de 'Eibergse nachtegaal', Willem Sluiter, in zijn
Psalmen, lofzangen ende geestelyke liedekens uit 166129. In het openingsgedicht formuleert hij zijn hooddoel:
Wat ik denke/ lees of schrijve/
Wat ik dichte/ wat ik sing/
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Wat ik spreek/ of oyt bedrijve/
Schoon het klein is en gering/
Sal van u/en 't uwer eer
Maer alleene zijn/ 6 Heer!

In de "Nodige onderwysinge en vermaninge aen den Ghristelijken Sanger ende Leser" die hieraan vooraf gaat, zet hij zijn gedachten over de
dichtkunst uitvoerig uiteen.
Vijftien jaar voor Van Lodenstein formuleert Sluiter het belang van
dichten en zingen van geestelijke liederen, waarbij het "invloeyen des
Geestes" aan de gelovigen "soetigheyt ende vermaeck" in het gemoed
geeft. Vooral de "verslagen gemoederen" worden door een hemelse
dauw al zingend of dichtend tot vréugde-tranen bewogen. Persoonlijke
meditatie en onderlinge stichting zijn het gevolg.
Sluiter voelde zich dichter, maar dan wel van uitsluitend geestelijke
poëzie. Daarin staat hij geheel in het voetspoor van zijn leermeester
Voetius, die een onlosmakelijk verband tussen dichtkunst en godzaligheid bepleitte30. Sluiter zet zich dan ook af tegen de wereldlijke poëzie
die dat hoge doel veronachtzaamt:
D'onkuysche vryheit der Poëten
Gaet over-al gansch ongemeten;
Soo dat ook nu Poêtery
Geworden is tot Pottery3!.

In het voetspoor van De Vry spoort Sluiter vervolgens anderen aan tot
de 'Heilige Dichtkunst". Dat houdt voor hem in dat de dichter zich
hoedt voor "vreemde en valsche versierselen 32der Heydensche fabelen,
en van 't noemen harer Goden en Godinnen" . Bovendien, een christe-
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lijke dichter moet geen hoogdravende en onbekende woorden gebruiken. Dat wil Sluiter overlaten aan "den Poëten, welker voornaemste
oogmerk is den Leser in verwondering te brengen over hare meer dan
gemeene dicht-konst". Samenvattend zegt hij dan: "het is my te doen
niet om 't dichten, maer om 't stichten*. Deze opvattingen brengt hij ook
in dichtvorm onder woorden in de genoemde voorrede:
(...)
't Is mijn ampt niet dat ik dicht',
Maer mijn ampt wel dat ik sticht'.
Tc Soek den stijl niet, maer de saken,
Datse 't hert inwendig raken;
Niet 't geluyt dat d'ooren streel'.
Maer der sielen troost geheel.

Wanneer we Sluiters liedbundels inhoudelijk bezien, te denken valt ook
aan Eibergsche sang-lust (1680) en de Gezangen van heilige en godvruchtige stoffe(1687), dan is het duidelijk dat we in Sluiter met een bevindelijk gereformeerd dichter te doen hebben, die de idealen van de Nadere
Reformatie in praktijk brengt.
Zijn liederen zijn exemplarisch voor de stof die zowel in de zeventiende
als in de achttiende eeuw de inhoud van de gereformeerde bevindelijke
liedbundels bepaalt. In Sluiters onderwerpen vinden we het spectrum
van de Nadere Reformatie van ellende, verlossing en dankbaarheid in
volle breedte terug.
Zo zijn daar aan de ene zijde geestelijke liederen als "Klagte ende Gebedt eens boetveerdigen Sondaers" en "Gebedt ende overdenkinge
eener aangevochten ziele", met daarnaast "Toevlugt der verslagen Ziele tot Christum", "De soete liefde van Jesus" en "Heylige begeerte der
Ziele, om ontbonden te zijn"33. Aan de andere kant vinden we uiterst
praktische waarschuwingen: "Van de leelike sonde der Dronkenschap", "Tegen het lichtveerdig Danssen", "Klacht over het ontheiligen
van den dagh des Heeren", "Tegens de geldzucht" en "Van de ydelheid
des Weerelds"; kortom: "Klacht over de boosheid en zorgeloosheid
deser eeuw"34. Ook zijn er liederen die wijzen op de conventikelpraktijk - zo we zagen, bij Van Lodenstein een sterk stimulerende factor bij
het ontstaan van geestelijke gezangen - zoals: "Christelijke vreugd in
geselschap", "Vrolijke versameling der Vroomen" en "In een stichtelijke bijeenkomst, of Huys-Catechisatie"35. Meer aansluitend bij de kerkelijke sfeer zijn de vele Avondmaalsliederen met allusies op Het
Hooglied. Als lieddichter van de Nadere Reformatie toont Sluiter
daarin - met behoud van zijn gereformeerde opvatting - zijn nauwe verwantschap met de Middeleeuwse vroomheid36.
Tenslotte kan naast de reeds genoemde invloed uit de Middeleeuwen
op de bevindelijke poëzie nog gewezen worden op de beïnvloeding door
het Engelse puritanisme37 en de aansluiting bij de doopsgezinde liedpraktijk38. Sluiter staat ook in die zaken niet alleen.
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Ik noemde de gedachte van W.A.P. Smit dat de lijn van het persoonlijke
devotionele lied zoals die te zien is aan doopsgezinde zijde, bij de gereformeerden pas weer zichtbaar wordt in de renaissance-literatuur. Op
zichzelf lijkt me dit niet onjuist, maar meer nog wordt mijns inziens de
lijn van de oude stichtelijke poëzie teruggevonden in het geestelijke lied
van de Nadere Reformatie.
Ik zou het puur bevindelijke lied, de zielezang zoals de dichters het zelf
veelal aanduiden, hèt typerende genre van de poëzie van de Nadere
Reformatie willen noemen. Het meer didactische gezang over bijbelse
of dogmatische stof, met een bevindelijke toepassing, is als tweede liedsoort van belang. De meer bij de renaissanceliteratuur aansluitende
genres vormen verder hoogstens een onderstroom.
Bij een poging het veld van poëzie uit de kring van de Nadere Reformatie enigszins systematisch te schetsen, kunnen we uitgaan van verbanden in topografische en chronologische zin, rekening houdend met onderlinge relaties zoals die uit het voorwerk van verschillende dichtbundels blijken39. Ik beperk me hierbij tot voornamelijk het gereformeerde
bevindelijke lied.
In de periode tot 1650 is slechts een betrekkelijk gering aantal van deze
zielezangen aan te wijzen. Soms vinden we ze als bladvulling achterin
de praktische theologie, al of niet van Nederlandse origine.
Een duidelijke vertegenwoordiger uit deze periode is de Enkhuizer
ouderling en burgemeester Claes Jacobsz. Wits40. Zijn eerste bundel
Stichtelijcke bedenckinge droeg hij in 1639 op aan Cornelis Pietersz.
Biens, de dichter van een in 1627 te Hoorn gedrukt liedboekje41. In de
"Toe-eygeninghe" vertelt Wits dat dat liedboekje zijn hart zo geroerd
had, terwijl het de "Waerheyt van de H. Gereformeerde Religie" zo
helder vertoonde, dat hij door Gods zegen niet meer twijfelde42. In 1629
was Wits in de Enkhuizer gemeente, waarin Biens ouderling was, gedoopt. Die doop, op dertigjarige leeftijd, en het verschijnen van gereformeerde liedboekjes in een streek waarin tal van schriftuurlijke liedekens gedrukt werden, wijzen wellicht naar de doopsgezinde traditie43.
Wits wekt vooral jonge mensen op tot bekering zonder uitstel, tot godzaligheid en hij treurt over "inwendighe ende uytwendige Aenvechtinghe". Een krachtig lied is "Blijde uytkomst, uyt een doodelijcke Wanhoops-worstelingh". Een voorspel voor een later veel bezongen thema
geeft hij in zijn "Troost eens geloovighen in sijn gheestelijcke verlatinghe". Verder wijs ik op zijn dichterlijke reactie op Udemans' Practycke.
twee liederen, "Teghen 't Commedi-speelen" en "Teghen de huydendaeghsche dansseryen"44.
Wits had met zijn bundel succes in het Noordhollandse. Scheurleer vermeldt een twintigtal edities van het drietal bundeltjes dat in 1649 als één
verzameling verscheen45.
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Wits maakte ook school. De nauwe geestelijke band die er bestond tussen hem en zijn zoon Herman komt tot uitdrukking in de opdracht die
Witsius junior plaatste voor zijn Practijcke des Christendoms uit 166546.
In dit boekje trekken in het kader van ons onderwerp vooral de twee
aan het eind geplaatste gedichten de aandacht. Witsius was nog geen
dertig jaar toen hij ze maakte, maar hij bracht er een innig afhankelijk
geestelijk leven mee onder woorden, aansluitend bij de in hetzelfde
boekje geschetste "Wedergeboorne op zijn slechtste".
Het eerste lied werd het meest bekend: "Ziele-sucht van een verlegen
Christen om Godts genaden-rijeke Vertroostingen"47. Het begint met
de veelgeciteerde regels over de geestelijke verlating:
Isser nog/ o groot ontfarmer!
Isser voor een nare karmer/
Voor een schreyer nog gehoor?
Isser noch een open oor ?

Comrie citeert ruim driekwart eeuw later met voorliefde hoe een zondaar aanhoudend blijft smeken om genade:
't Zy hoe 't zy/ mijn droeve oogen
Laet uw' spring-bron noyt verdroogen:
Houdt/ van schreven nimmer mat/
Stëedts mijn wangh en leger nat:

De melodie van Psalm 77 versterkt het gebed-karakter van dit lied, dat
in allerlei verzamelbundels in feite de meeste herdrukte tekst van Witsius is geworden48.
Als jong predikant in het Noordhollandse Wormer was Witsius - ook al
via het ouderlijk huis - nauw bevriend met Willem Saldenus, die tot 1664
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te Enkhuizen stond49. Saldenus maakte een later eveneens veelvuldig
geciteerde toepassing op Witsius' lied, de "Lof der geestelijke zielezuchten**:
't Lezen van dees Zielenzugten,
Gaf my daad lijk deze vrugten/
Dat ik als ten Hemel steeg/
En straks lust tot Zugten kreeg:5**

Eerder al, in 1662, had Saldenus aan Witsius zijn Een Christen vallende
en opstaende opgedragen, waarin hij gewaagt van hun oprecht broederlijke vriendschap51. Vader C.J. Wits gaf dit stichtelijke tractaat een lofdicht mee. Het thema dat in de vroege tractaten van Witsius en Saldenus aan de orde komt, de geestelijke verlating, vinden we vele malen als
zielezang onder woorden gebracht. Van Saldenus zelf is er uit 1665 zijn
"Troost voor een verlaten ziel*'52, met als slotstrofe
Wat buygt gy u dan langer neer,
Mijn ziel, in my? Verheft u weer
Dankt God/ dat hy sijn toornig wesen/
Heeft afgekeert, en u nu voed,
Met soeten troost, schept nu weer moet;
Is God met ons, wat doet ons vresen ?

Het lijkt me de moeite waard Saldenus* geschriften te onderzoeken op
het erin voorkomende dichtwerk. Rondom Saldenus zijn verder allerlei
literaire relaties aan te wijzen. Als indicatie voor zijn literaire belangstelling citeer ik zijn typering van Huygens: " 't Hooft der Nederlandtsche Dichters". Huygens* zedeprint *'Een goed predikant*' wordt door
Saldenus met instemming aangehaald53.
Met Saldenus en Witsius zitten we al midden in de kring van dichtende
predikanten die in de geest van Voetius de praktijk der godzaligheid
verbindt met stichtelijke theologische en - met minder pretenties - letterkundige arbeid.
Door opdrachten of reacties op eikaars werk lopen er lijnen tussen Saldenus, Van Lodenstein en Sluiter54. Kontakten zijn er tussen Sluiter en
Vollenhove, tussen Vollenhove en Simonides, en van Simonides zijn
weer lijnen te trekken naar Witsius en Ridderus. Verschillenden van
hen kregen lofdichten van de Delftse predikant Volckerus van Oosterwijck, die met zijn berijmingen van bijv. Hallius en Teellinck ook wel in
deze groep past55. Al met al was het een boeiend gezelschap, dat
overigens nog allerlei lijnen naar latere perioden laat zien56.
Van de dichters in het derde kwart van de zeventiende eeuw maakte
Van Lodenstein de meeste indruk57. Zijn boodschap vond niet alleen in
de Utrechtse gezelschapskring maar ook elders in de conventikels een
dankbare voedingsbodem. Onnavolgbaar vond men zijn pregnante formuleringen van meditatie en aanbidding van het lijden des Heeren, zijn
belijdenis van - en tegelijk oproep tot - zelfverloochening en levensheiliging, zijn vergeestelijking van dagelijkse voorvallen.
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Deze deels postume invloed en waardering waren er voor de zelfverloochenaar Van Lodenstein wellicht zijns ondanks. Hij publiceerde niet
zozeer uit literaire pretentie, eerder uit profetische zorg over het verval
van land en kerk. Uit enkele veelvuldig geciteerde liederen hebben verschillende versregels haast een spreekwoordelijk karakter gekregen58.
Ik denk aan het in Rees vervaardigde "Hert-sterckte in Jehova" met
versregels als
Wijsheyd sonder eynd' of paal
Sijn sijn wegen altemaal:
Sijn sy suerheyd/ sijnde soetheyd/
Laat ons altijd swijgen stil/
Want de wesentlijcke Goedheyd
Maackt het goed met dat Sy 't wil.

Het meest geciteerd zijn "Heerlyckheyds loff' ("Hoog! om hoog! mijn
siel/ na boven!") en "Jesus voorbeeld" met het refrein "Heyligt my/
Heyligt my! Ick moet Jesu, sijn als Gy!". Ook "Eensaemheyd met God"
kent spreekwoordelijke regels als "O Salig eensaam! Met Godt gemeensaam!" en - tot slot - "Genaden afgrond" met de aan Busschoff
herinnerende strofe
*k Was nog niet/ en Tc was verkoren
\ Wist het zelf niet/ en het Goed
Dat ons eeuwig saal'gen moet
Was (al eer'ick was geboren)
Eer ick 't wenschte/ toe-gedacht/
Dat my nu werd toe-gebracht.

Van Lodensteins overlijden in 1677 was voor een aantal geestverwanten
aanleiding tot het vervaardigen van een "klaaglied", zoals Lodenstein
zelf gemaakt had bij de dood van zijn vrienden Van den Bogaert, Voetius en Sanderus59.
Onder de klaagdichters was David Montanus, predikant van Van Lodensteins oude gemeente Sluis. Montanus mag - mede gezien zijn relaties met mannen als Barenzonius, Abr. van de Velde en Koelman - gerekend worden tot de tweede generatie van Zeeuwse predikanten van de
Nadere Reformatie60. Het opmerkelijke is dat hij geen prozawerk heeft
gepubliceerd61, wel een zestal stichtelijke dichtbundeltjes. Daarin komt
hij bewust naar voren als "Dienaar des Gekruisten" die de "Lydende
ende Strydende Christus" op de preekstoel "in het rymeloose" voorstelt en in zijn Een bondelken myrrhe "aldus in rijm"62. Montanus werkte zijn gehouden preken om tot "rijm-maten" en zodoende zag hij zichzelf als beoefenaar van de "Heilige dichtkunst". In de voorrede van zijn
genoemde eerste bundeltje, dat in 1664 verscheen, moge Montanus zich
wat pretentieus opstellen, in wezen zegt hij hetzelfde als Sluiter enkele
jaren eerder. Ware dichtkunst is een gave Gods en dient geestelijke en
schriftuurlijke stoffen te behandelen tot stichting van de naaaste.
Omdat er onder "Rijm-lievende Christenen" grote schaarsheid aan gedichten is tegenover "overvloet in 't rijmeloos" komt Montanus met zijn

XII-12
gedichten. Het meest compleet is zijn Het dagelijcks leven van een
wel-gestelt Christen, waarvan de voorrede aan de gemeente Sluis eind
1676 gedateerd is63. Die voorrede voert - geheel stichtelijk - een pleidooi voor het geestelijk "dagh-werck", zoals we dat in de finesses ook
beschreven vinden bij Th. a Brakel en dat in dit bundeltje in dichtvorm
de dagindeling volgt van ontwaken en opstaan tot de nachtoefening met
nog een aanhangsel over de rustdag en de hemelse rust. Het tweede
deel van de bundel bevat liederen, waaronder enkele die in latere
bloemlezingen terugkeren, zoals "Jesus Al in Al" met de beginregels
O Heere maakt den waan van iet
In my geheel en al tot niet***.

In zijn poëzie is Montanus echter te weinig vloeiend en gaat hij nogal
gebukt onder rijmdwang. Ook in zijn berijmingen van Th. è Kempis,
Guthry en in zijn Hoogliedberijming achter Koelmans vertaling van
Durham is dat het geval. Overigens noemt Koelman, die zelf ook enkele
liederen vervaardigde, zijn collega "een lieflijk Dichter en Zinger in ons
Neerlands Zion"65.
Van Van Lodenstein, Montanus en Koelman is het niet moeilijk over te
stappen naar de Amsterdamse uitgever van hun werk, Johannes Boekholt, de dichter van een drietal bevindelijke liedbundels66. De titel van
de eerste bundel uit 1679 is typerend voor zijn aansluiting bij de bevin-
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delijke poëzie: Zielsklachten, lof-zangen en aendachtige meditatiën. De
tweede bundel kreeg - terwijl Boekholt zelf Van Lodensteins bundel
uitgegeven had - merkwaardigerwijs als hoofdtitel Uytspanningen.
Graag verwijs ik naar de boeiende beschrijving die Alblas geeft van
Boekholt als dichter en uitgever67. Intrigerend vind ik de vraag naar de
samenstelling van de in 1677 voor het eerst verschenen bloemlezing
Ziels-verlustiging bestaende in verscheyden geestelyke liederen, t' samen
gestelt door eenige Godtvruchtige leeraren, en anderen, die gezien zijn
lofdicht op de eerste druk voor Boekholt zelf niet zo anoniem geweest
zal zijn als voor ons67. In de editie van 1722 herkende ik naast de liederen van Montanus nog die van Robertus Immens en Willem d' Orville68.
In zijn "Een zondaars afscheid van de werelt" komt Boekholt zelf overigens niet als een erg origineel dichter naar voren:
Gelooft/ 6 God/ gelooft voor uw weldaden
Het zyn alleen uw enkele genaden/
Vernieuw al meer van binnen
Door uw Heil'gen Geest/
Myn gansene hert en zinnen
Laat nu aldermeest/
Uw naam van my geprezen
Zyn/ ende geheiligt wezen
Én doe my meer/ en meer/
Toch leven tot uwe eer6^.

De rol van Boekholt als uitgever van gedichten, m.n. van Sluiter, Montanus, Van Lodenstein en Du Bois, laat zien dat vanuit uitgeversactiviteiten verbanden tussen de poëzie van de Nadere Reformatie gelegd
kunnen worden. Ook de Utrechtse uitgever Willem Clerck verdient in
dit verband vermelding. Tevens zien we het conventikel als voedingsbron voor de poëzie. De Amsterdamse krankenbezoeker Hendrik Uilenbroek past in dit kader met zijn Christelyke gezangen®.
Niet alle verzamelbundeltjes zijn zo duister van samenstelling als
Ziels-verlustiging. Aan het eind van de zeventiende eeuw beschikken we
over verschillende anthologieën die allerlei verspreide zielezangen
bundelen.
Zo kreeg het bundeltje gezelschapsliederen Edesche verlustingen van
Johannes Cloeck uit 1677 een "Aanhangsel" met liederen van Witsius,
Saldenus, Sluiter, Melchior Leydekker, Willem d'Orville en Simonides^l.
Steevast verbonden aan het bundeltje van Cloeck, dat acht drukken
kreeg, is het bekende zielelied Den swacken adem-tocht van een aemechtige ziele in hare geestelijcke flaeuten. De ondertitel laat zien wat in feite
al die zielezangen over de geestelijke verlating onder woorden brengen:
Vertoonende Hoe een oprechte Ziele/ die van Godt de Heere in doodigheydt ende ongevoeligheyt verlaten is/ in de machteloosheydt van hare Ziele/ by haer selven leydt en worstelt/ om te konnen door breken in een Heylige ende yverighe beweginge tot Godt en tot
haren Salighmaker Jesum^.
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De Goese predikant Nicolaus Barenzonius schreef dit lied mogelijk als
reactie op het bekende pastorale boekje van Voetius (en Hoornbeeck),
de Disputaty van Geestelicke Verlatingen. Achter het exemplaar in de
K.B. van de tweede druk van dit werk uit 1650 is het gedicht van Barenzonius namelijk als een apart uitgaafje meegebonden73.
Nog bekender haast is het tweede zielelied van Barenzonius, dat ook in
verschillende verzamelbundels te vinden is. Het is het lied "Niet dan
Jesus" met de veel geciteerde verzen
Heer/ wat zoud gy my doch geven ?
Geeft my Jesus, of ik sterf/
Sonder Jesus is geen leven/
Maar een eeuwig Ziels-verderf.

Dit lied vinden we opgenomen in het Aanhangsel of tweede deel van een
tweede Utrechtse verzamelbundel, nog geen jaar na die van Cloeck verschenen bij Willem Clerck74. De kern van deze Dichtkundige ziele-zangen wordt gevormd door de liederen van de jonggestorven theologiestudent Philippus van Sorgen. In de geest van Van Lodenstein bezong deze
onderwerpen als "de levenlooze en doode staet der algemeene Kercke"
en de "Geestelijcke slaep-sugt".
Het verzamelbundeltje geeft door de gelegenheidspoëzie een beeld van
de Utrechtse kring. Bovendien nam Willem Clerck nog een aantal liederen op die in de kring geliefd waren of er hun ontstaan vonden75.
Naast Koelman, Barenzonius en Witsius worden o.a. de namen vermeld
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van Van Sorgens medestudent Willem d'Orville en van de Utrechtse
ouderling Abraham Godart. Van Godart zijn wel een kleine twintig liederen in de bundel opgenomen75.
Verder trekt in deze bundel een achttal gedichten van Robertus
Immens de aandacht. In enkele andere verzamelingen, waaronder de
Geestelyke gesangen van Adriaan van Loo, zijn deze weer bijna integraal
overgenomen, bij Van Loo nog met een twaalftal van Immens' moeder
Maria van der Deliën vermeerderd76.
Het aardige van deze verzamelbundels is, dat we meer inzicht krijgen in
de onderlinge relaties tussen de gezelschapsdichters. Zo is de voedingsbodem voor de genoemde geestelijke poëzie uit het ouderlijk huis
van Petrus Immens te vinden in de vijfendertig strofen tellende zielezang "Triumph des geloofs" van Nicolaes Antonisz. van der Deliën, een
dichter van de Zeeusche nachtegael die in 1630 als predikant van Den
Bosch overleed77.
De zeventiger jaren van de zeventiende eeuw hebben een rijke produktie aan liederen over het zieleleven opgeleverd. Door de verzamelbundeltjes is het kaf in inhoudelijk opzicht in de loop der jaren wel wat van
het koren gescheiden. Het zijn vooral de achttiende-eeuwse verzamelingen, die de zeventiende-eeuwers hebben doen voortleven in stichtelijke literatuur als alleenspraken, bekeringsgeschiedenissen en preken.
Twee anthologieën zijn de moeite van nadere bestudering zeker waard:
Een bundeltjen uitgekipte geestelyke gezangen tot dienst aller bond- en
gunstgenoten van Jehovah7* en de Schakel van gezangen79. Met name in
het eerstgenoemde boekje is het hele scala van de zeventiende-eeuwse
poëzie van de Nadere Reformatie terug te vinden.
Nader onderzoek vraagt ook de als integrerend onderdeel van stichtelijke theologische lectuur opgenomen poëzie. Ik denk aan de didactische poëzie van Ridderus in zijn Dagelijcksche huys-catechisatien> aan
avondmaalspoëzie van Simonides, aan poëzie uit de Geestelijcke geneeskonstvzn Borstius en aan de lijdenspoëzie van Melchior Leydekker80.
Van minder belang zijn in het verband van ons onderwerp thans de
stichtelijke gedichten van predikant-dichters die "in de schaduw der
groten" erkenning kregen in literaire kring. Ik denk aan het werk van de
Haagse "guldenmond" Joannes Vollenhove, wiens "Klacht over de
kerktwist' overigens nog wel een plaats in de verzamelbundeltjes kreeg,
aan de poëzie van zijn leerling Arnold Moonen en aan die van Franciscus Martinus, Mattheus Gargon, Adriaan Pars en de academiedrukker
Francois Halma81. In het algemeen is hun bijbelse poëzie te weinig persoonlijk. Tezeer is hun werk bepaald door de literaire mode van de
zeventiende eeuw.
Het aantal herdrukken van de liedbundels van Sluiter, Van Lodenstein
en de Uitgekipte geestelijke gezangen bewijst dat de zeventiende-eeuwse
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gezelschapspoëzie tot ver in de achttiende eeuw populair was. Een
breuklijn tussen zeventiende en achttiende-eeuwse Nadere Reformatie
is ten aanzien van de poëzie nauwelijks aan te wijzen. Er blijven in de
achttiende eeuw zielezangen verschijnen, zowel van predikanten als van
gemeenteleden. In de gevarieerdheid van onderwerpen blijven de verschillende kenmerken van Nadere Reformatie te herkennen, al is er
zeker meer nadruk op het innerlijke, op het twijfelen, op het zondige.
In mindere mate is sprake van maatschappelijke gebeurtenissen als
aanleiding voor poëzie. Anderzijds komt er meer invloed van de literaire mode. De bundels worden fraaier, de teksten wijdlopiger, de vormgeving en de beelden meer classicistisch. Meer nog dan in de zeventiende eeuw is er onder stichtelijke dichters sprake van groepsvorming.
Rijkelijk worden lofdichten elkaar toegezongen.
In deze literaire sfeer voelden vele predikanten zich uitstekend thuis,
met name de - weliswaar ernstige of bevindelijke - meer coccejaans
georiënteerde auteurs. Zij dichtten volop mee, hun bundels droegen ze
op aan Maecenassen en voor hun gelegenheidspoëzie oogstten zij bewondering.
Enkele kringen wil ik wat nader duiden, zonder verder het daarin ontstane dichtwerk te bespreken.
In Amsterdam zien we aan het begin van de eeuw literaire kontakten
tussen stichtelijke dichters als Daniël Willink, Christiaan Klaarbout en
Nicolaas Simons van Leeuwaarden. De laatste vatte zijn boeken in dichtvorm samen in zijn Des godsdienstigen Christens zielsverlustiging Ook
Johannes d'Outrein is tot deze groep te rekenen en via hem zijn er relaties met een Arnhemse kring met o.a. Fransina Jakoba (Coets) van
Westrem en Jan van Arnhem, de heer van Rosendaal82.
D'Outrein had ook connecties met twee predikant-dichters die nog
geheel in de traditie van de zeventiende-eeuwse gezelschapspoëzie
passen: de Middelburgse predikant Frederik van Houten, met zijn
Geestelyke gezangen en Willem d'Orville uit Vlaardingen die o.a. Geestelyke klaag-liederen schreef83.
In deze sfeer kunnen we ook de Dordtse dichter-compilator Johan Hofman plaatsen en de jonge Rutger Schutte, die een uitbreiding verzorgde
van het "bundeltje": Een nieuw bundeltje uitgekipte geestelijke gezangerfiA.
De grote groep bevindelijke dichters van de achttiende eeuw vinden we
in Middelburg. Behalve Van Houten beoefenden de 'kiesheer' Jacob
Willemsen en de predikanten Jacobus Leydekker en Carolus Tuinman
de stichtelijke dichtkunst85. Vooral Tuinman produceerde - naast alom
gewaardeerde theologische geschriften - uiteenlopend literair werk als
bevindelijke poëzie, o.a. in zijn Beginzel van hemelwerk, spreekwoorden, puntdichten en rijmspelletjes86.
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De zowel theologisch als meer literair gerichte bijeenkomsten te Middelburg, waaraan ook wel predikanten als Henricus de Frein en Petrus
Immens deelnamen, vormden een goede voedingsbodem voor stichtelijke poëzie. De in deze kring ontstane "rymoeffeningen" van 'raadsheer' Willem Swanke leidden tot een ommekeer in de dichterlijke arbeid van zijn plaatsgenoot mr. Pieter Boddaert, die van 1726 tot 1752
een viertal bundels Stichtelycke gedichten publiceerde87.
Tegen het midden van de eeuw vallen zo in de Middelburgse kring dichterlijke activiteiten van verscheidene gemeenteleden waar te nemen. Zij
plaatsten zich geheel in de gereformeerde traditie er er waren goede
relaties met de predikanten. Mr. Pieter de la Rue, evenals Swanke en
Boddaert behorend tot de regentenstand, mag gelden als de literaire
stimulator van de kring. Boddaert werd later - zonder dat zijn naam
genoemd werd - talloze malen geciteerd met zijn
Waarom hebt gy my verkoren ?
Waarom was 't op my gemunt ?
Daer' er duizend gaan verloren.
Die gy geen ontferming gunt.
Schoon gy ruim zo grote zonden
Hebt in my, als hun, gevonden T 88

Ook de veelgelezen Jacoba Petronella Winckelman, de dichtende medewerkster aan de door Jacobus Willemsen verzorgde uitgave van Immens' De Godvruchtige avondmaalganger, voelde zich in deze kring
thuis. De talloze lofdichten en gelegenheidsverzen in de bundels van
deze groep bewijzen de onderlinge relaties89. Een uitzondering is wellicht Lambertus Myseras die in deze tijd ook enkele liederen vervaardigde90.
Van groot belang als dichtende vertegenwoordigers uit de achttiende-eeuwse Nadere Reformatie zijn de eenvoudige noorderlingen Johannes Verschuir en Wilhelmus Schortinghuis91. Hun bundels bevatten
uitsluitend geestelijke stof, bestemd voor het zingen in de conventikels.
Deze "gezelschappen der Godvrugtige" waren, zo schrijft Verschuir, in
de Groningse provincie "seer verlevendigt" door het optreden van ds.
Leonardus Blom te Groningen. In "der Godvrugtigen Huisen en Geselschappen" gebruikte men doorgaans "de Liederen van de Heeren
Lodenstein, van Sorgen, Uilenbroek, en het uitgesogte Bundeltien
&C"92. Als een stimulans voor het zingen "in den Geest" voegde Verschuir daar in 1726 zijn Honig-raatje van gesangen tot verquickinge van
Zions truirige aan toe.
Zowel in de onderwerpen als in de melodie-aanduidingen blijkt in dit
boekje een sterke afhankelijkheid ten opzichte van Van Lodenstein en
de dichters van het "bundeltje". Een steeds terugkerend thema bij Verschuir is het zuchten tot Jezus om genade en kracht, in het besef van
eigen onmacht, zoals hij dichtte ter inleiding op een preek:
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Lieve Jesu! dat myn ziel
Aan uw' voeten nederviel,
En gy daar de Leeraar wierde,
Die myn onverstandt bestierde:
Wat geluk zou ik dan vinden
In de school van myn Beminden!
Uw A B C is meerder weerdt,
Dan alles, dat de Wereldt leert 93 .

In dezelfde tijd vervaardigde Schortinghuis zijn Geestelike gesangen
(1727) en zijn Bevindelike gesangen (1729). Beide bundels blijven de
moeite van het bestuderen waard, gezien de toegepaste classificatiemethode 94 . In tegenstelling tot de liederen van Verschuir, vinden we bij
Schortinghuis ook gezangen voor "onbekeerden", terwijl in de tweede
bundel "een uitverkoren sondaar in syne natuirstaat" sprekende wordt
ingevoerd. Schortingshuis' liederen nemen onder de gezelschapspoëzie
een geheel eigen plaats in omdat telkens vanuit een andere staat of
stand in het genadeleven gedicht wordt. Soms leidt dat, zoals Kromsigt
geschetst heeft, tot een merkwaardige inconsequentie 95 . Niettemin,
Schortinghuis mag gelden als dé dichter van het achttiende-eeuwse
conventikel.
In populariteit heeft Schortinghuis het in de tweede helft van de eeuw
moeten afleggen tegen het liedboekje van de gebroeders Groenewegen
waarmee de stroom van bevindelijke poëzie van de Nadere Reformatie
feitelijk wordt afgesloten.
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De lofzangen Israëls waar onder de Heere woont past geheel in de gezelschapssfeer van de opwekkingen rond 1750, met weer allerlei reminiscenties aan de oude liederen van Van Lodenstein en het "bundeltje". Ik denk aan het lied van Jacob Groenewegen over "de vereeniging
met des Heeren volk" ("Zoete banden die mij binden..."), waarin hij
van dat volk vertelt:
Riepen zy met heylig beeven/
Geef my Jezus of ik sterf/ ^

Voor ons is dit een aanwijzing dat het oude lied van Barenzonius nog
actueel was in de dagen van de Groenewegens.
De titelpagina's van de meeste herdrukken van de liederen vermelden
in navolging van de eerste druk uit 1752 dat ze zijn uitgegeven door
Jacob Groenewegen, ook al vermeldt deze in de voorrede dat de meeste
van zijn broer Johannes zijn97.
In de vijfde druk van 1757 presenteert Johannes Groenewegen zich
echter nadrukkelijk zelf als auteur door middel van een eigen voorrede
en een opdracht98. Hij geeft dan als motivering dat hij vernam dat zijn
liederen "op veele plaatse van veelen met sonderlingen seegen (boven
verwagting) zijn gebruykt, en nog dagelycks gebruikt worde". Bovendien wil hij voorkomen dat nog meer roofdrukken van zijn werk zouden
verschijnen99.
Met de predikant-dichter Johannes Groenewegen ronden we de geschiedenis van het bevindelijke lied af. Hij is een van de laatste vertegenwoordigers van de groep auteurs die als "oude schrijvers" lang na
hun overlijden populair bleven 100 .
Belangrijke vragen moeten nog onbeantwoord blijven. Haast clichématig wordt het type poëzie waarvan we een overzicht gaven, in de literatuur afgedaan als rijmelarij of als van zeer geringe letterkundige
waarde. De meeste auteurs zouden hiermee gezien hun stichtelijke bedoeling weliswaar niet zoveel moeite gehad hebben, als men de inhoud
maar waardeerde, maar toch is bij de meesten wel een aantal indringende en goed geformuleerde liederen te vinden. Al werd dit dan wellicht ondanks henzelf bereikt, vergelijkende studie van hun werk moet
literaire kwaliteiten kunnen destilleren. Het muzikale karakter van hun
werk mogen we daarbij beslist niet uit het oog verliezen. De herkomst
van de melodieën en de onderlinge invloed daardoor kan verwantschappen nog duidelijker maken. Ook is het nodig te inventariseren welke
motieven en thema's bij de verschillende dichters bepalend zijn voor
hun plaats binnen de Nadere Reformatie.
Verder is het de moeite waard te onderzoeken in hoeverre het gezelschapslied aansluit bij de liederen die ontstonden in de kring van dichters die de basis vormden voor de Evangelische gezangen van 1806. Ik
denk aan genootschapsdichters als Schutte, Voet, Van Alphen, Van de
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Kasteele en Ahasverus van den Berg. Het zou overigens wel eens zo
kunnen zijn dat de dwang waarmee in de negentiende eeuw de verlichte
gezangenbundel in de kerk werd ingevoerd, zoveel weerstand tegen het
persoonlijk gebruik van het vrije geestelijke lied heeft opgewekt, dat het
de ondergang betekende voor het gereformeerde bevindelijke lied. Een
positief neveneffect is dat de psalmen daarmee meer in de persoonlijke
belangstelling kwamen te staan.
Toch is er in de negentiende eeuw - en dan vooral in de kring van de
Afscheiding - nog allerlei invloed van de poëzie van de Nadere Reformatie aan te wijzen. Als citaten van spreekwoordelijke betekenis zijn
verschillende fragmenten zelfs nog actueel in de prediking van onze
dagen.
Een reden temeer om bij het bestuderen van de nagelaten geschriften
van de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie aandacht te
schenken aan het dichterlijke aspect van hun werk.
A. Ros
Noten
1. J. van Lodenstein, Uyt-spanningen, behelsende eenige stichtelycke liederen, en andere gedichten. Vierde druk, Amsterdam, 1683, voorreden *2.
2. J.C. Trimp, Joost van Lodensteyn als piëtistisch dichter. Djakarta, Groningen, 1952,30 en
126 e.v. De opgenomen leesverzen zijn van voor 1664.
3. Everardus van der Hooght meldt dit in de voorrede van zijn uitgave van Van Lodensteins
preken. J. van Lodenstein, Geestefyke opwekker (...). Vijfde druk, Amsterdam, 1740,48.
4. Trimp, a.w., o.a. 47,49,51, waar gewezen wordt op invloeden van Vondel en Huygens en
G A van Es, De letterkunde van Renaissance en Barok II (Gesch. v.d. letterkunde der
Nederlanden V), 's-Hertogenbosch, z.j., 355, waarbij ook Cats en Hooft genoemd worden.
Van Lodensteins derde deel van de Uyt~spanningen (pag. 218) wordt ingeleid met een
citaat uit Huygens' Oogen-troost
5. Vgl. E.K. Grootes, Het literaire leven in de zeventiende eeuw. Culemborg, 1984,7.
6. G. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis der Nederlandse letterkunde II, vijfde druk,
's-Hertogenbosch, 1971, schiet duidelijk tekort in zijn tekening van Sluiter (pag. 427) en
Van Lodenstein (pag. 434-435).
J. te Winkel, De ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkunde V, (reprint) UtrechtLeeuwarden, 1973,44, merkt na het noemen van o.a. Tuinman en Willink op: "(...) al wat
er verder door ijverige predikanten en godvruchtige leden der Gereformeerde kerk nog
gedicht of liever gerijmeid is, mogen wij gerust laten voor wat het is".
Een - gezien de context weliswaar twijfelachtige - meer actuele literaire benadering krijgt
een aantal dichters van de Nadere Reformatie in Gerrit Komrij, De Nederlandse poëzie
van de 17de en 18de eeuw in 1000 en enige gedichten, Amsterdam, 1986: Johan de Brune
(pag. 198), Adriaen Hoffer (201), Corn. Pietersz. Biens (278), Volckerus van Oosterwyck
(303), Jod. van Lodenstein (389), Willem Sluyter (464), Hieronymus Sweerts (482), Joannes Vollenhove (500), Arnold Moonen (626), Joh. Feylingius (677), Carolus Tuinman
(733), Matth. Gargon (745), Joh. d'Outrein (752) en Pieter Boddaert (908).
7. Als illustratie noem ik G. Saldenus, Het leven uyt de doodt (...), Utrecht 1667, waarin
aanbevelende poëzie in het voorwerk is afgedrukt van o.a. Volckerus van Oosterwijck en
Willem Sluiter, terwijl aan het slot van dit euthenasia-boekje Van Lodensteins "Kinder-
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8.

9.

10.

11.
12.

13

14.

15.

lijk" op het sterven van Saldenus' zoontje is opgenomen.
P J. Buijnsters wijst op de invloed van de Nadere Reformatie op het 18e-eeuwse piëtisme
bij Van Alphen en Van de Kasteele, vgl. Hieronymus van Alphen (1746-1803), Assen,
1973, o.a. 59 en Bloemlezing uit de bundel Uyt-spanningen van Jodocus van Lodenstein,
Zutphen z.j. (1971), 19-20.
A. Ypma, 'Het godsdienstig lied en de Afscheiding". In: Het lied en de kerk. Een bundel
hymnologische opstellen. Groningen, 1977,209-248.
Een aardig voorbeeld van beïnvloeding levert een citaat van Schortinghuis in een door H.
de Cock uitgegeven brief van kruisdominee D. Hoksbergen. Zonder bronvermelding
worden versregels van Schortinghuis veranderd en overgenomen. M. Drayer, ''Brief van
D. Hoksbergen (...)". In: Hendrik de Cock, Verzamelde geschriften II. Houten, 1986, 324,
325,351,352.
Als voorbeeld noem ik een preek van C. Steenblok, waarin enkele verzen van Boddaert
("Waarom was 't op mij gemunt") aan Groenewegen worden toegeschreven, waarin Barentzonius correct wordt geciteerd ("Heer, wat zoud Ge mij toch geven") en waarin zonder bron regels van Van Alphen ("Niets uit ons") worden aangehaald. C. Steenblok, De
roepstem tot bekering. Gouda, 1978,168,170,174.
In verscheidene jaargangen van het Kerkelijk jaarboekje Gereformeerde Gemeenten in
Nederland (m.n. jrg. 16,1963 e.v.) is poëzie uit de Nadere Reformatie opgenomen.
Door de werkgroep muzikale vorming van de K.L.S. zijn van 1979-1986 zeven "experimentele" katerns samengesteld met als titel Bundel van geestelijke liederen. Een definitieve uitgave is in voorbereiding.
Abraham Hellenbroek, Algemeene rouklagte in de straaten van Rotterdam over (...) Wilhelmus a Brakel Zevende druk, Amsterdam, 1737,28. Vgl. I. Boot, De allegorische uitleg van
het Hooglied voornamelijk in Nederland. Woerden, 1971,210.
De geciteerde versregels zijn ontleend aan het veelal aan Bernardus toegeschreven lied
"Iesu dulcis memoria"; deze 13e strofe heeft als variant op "dulcissime" ook "dilectissime". Vgl. J.A.N. Knuttel, Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming.
Rotterdam, 1906, 480-482; G. van der Leeuw, Beknopte geschiedenis van het kerklied
Groningen, 1948,85-86; C.P. van Andel, Tussen de regels. De samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied. 's-Gravenhage, 1968, hfst. II, m.n. 43-47.
Melchior Leydecker, Byvoegsel van geestefycke gesangen tot den vernederden en verheerfyckten Christus, 2-7, achter De smerten des Messiae. Utrecht, 1685.
Ook Herm. Witsius, Oeffeningen over de grondstukken van het algemeyne christelijke geloove (...), Delft, 1700,154, citeert het lied, waarbij hij een berijmde vertaling van Adrianus
Pars opneemt.
Sluiter werd door de aangehaalde strofe geïnspireerd, gezien o.a. de beginregels "Soete
Jesu, mijn Beminde" in Psalmen, lofzangen endegeestefyke liedekens, Amsterdam, 1705,49
en zijn Latijnse liederen "O Jesu dulce nomen" en "O Jesu mi dulcissime" in Schakel van
gezangen. Zwolle, 1733, 244, 248. Bovendien bewerkte hij het begin van het lied ("Jesu
dulcis memoria") in zijn "Jesus, uw' gedachtenis", Gezangen. Amsterdam, 1708,83.
Hendrik Uilenbroek gaf de bewerking "Geestelyk vreugden-liedt des oudt-vaders Bernardi" in zijn Christefyke gezangen. Dertiende druk, Amsterdam, 1713,184.
Verder valt te wijzen op een tweetal bewerkingen van Carolus Tuinman in Mengel-stoffe
van veelerlei stichtelijke gezangen (...), derde druk, Utrecht, 1725, 78 ("Bernardi Juichzang") en 47 ("Bernardi Rijm-gebed'^ en de berijming van Wilh. Velingius in zijn Zedige
ledigheid ofte stigtefyk tydverdryf. Zesde druk, Leiden, 1765,61.
Zo zijn er volledige berijmingen van o.a. Franc. Nic. de Wael (1645), Joh. de Brune
(1647), Volckerus van Oosterwyck (1655), Willem Sluiter (1681), David Montanus
(1681), Joh. Boekholt (1688), Joh. d'Outrein (1690), Matth. Gargon (1697), Isaac Abrahamsen (1706) en een anonieme berijming in de bundel Zielsverlustiging (tweede druk,
1682).
Zowel bij David Montanus in Bethlehems-stal-licht, Middelburg, z.j., 28 als bij Van Lodenstein in Uyt-spanningen, 152, en bij Joh. Cloeck, Edesche verlustingen, Utrecht, 1677,
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16.
17.

18.

19
20.
21.
22.

23.
24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

39 wordt de melodie "Arno te benigne Jesu" aangegeven.
Mogelijke invloed van middeleeuwse en oudchristelijke geschriften wordt geïllustreerd
door het artikel van L. Strengholt, "Sluiter imitator". In: De nieuwe taalgids 53 (1960),
141-144.
C. Blokland, Willem Sluiter 1627-1673. Assen, 1965,46-52.
David Montanus, van 1656 tot zijn overlijden in 1687 predikant te Sluis, publiceerde zijn
berijming onder het pseudoniem David van Bergen: Thomas è Kempis Na-volginge van
Jesus Christus. Verduytst ende op duytsche rijm-maet uyt-gebreydt Middelburgh, 1665. Het
is een vertaling van de Franse berijming van Pierre Corneille, vergeleken met de Latijnse
tekst van A Kempis. Over Voetius'waardering voor A Kempis schrijft Blokland, a. w., 51.
Bekend is de vertaling van de eerste drie boeken van de Navolginge Christi door Cornelis
Boey (tweede druk, Dordrecht, 1645) waarin Voetius' "getuygenisse" wordt geciteerd.
Een berijming van de eerste twee boeken leverden P. Dubbels, Bezige uren, Amsterdam,
1661,57-S7 (alleen boek II) en het dichtgenootschap Nil volentibus arduum. Tweede dr.,
Amsterdam, 1716.
De editie van Boeys vertaling van de Navolginge Christi uit 1687, verschenen bij Juriaen
van Poolsum te Utrecht, bevat een "vierde boek uit het Fransen vertaalt" door A. Godart
en "op yder Hoofdt-stuk een Rijm-werkjen" van deze Waalse ouderling, die o.a. een lofdicht vervaardigde op Van Lodensteins Uyt-spanningen.
Vgl. J A.N. Knuttel, Het geestelijk lied in de Nederlanden voor de kerkhervorming Rotterdam, 1906, hfst. 8-10.
J, de Gier, Van de Souterüedekens tot Mamix. Stromingen en genres binnen de letterkunde
der Hervorming in de zestiende eeuw, Kampen, 1987, geeft een goed leesbaar overzicht en
een literatuuropgave, 172-175.
W A P . Smit, Dichters der Reformatie in de zestiende eeuw. Een overzicht met bloemlezing.
Groningen-Batavia, 1939,99-100.
Adr. Valerius, Nederlandtschegedenck-clanck (...) verciert met (...) stichtetijcke rimen ende
Uedekens (...). Haarlem, 1626 (fascimile, Amsterdam, 1968). Bijvoorbeeld pag. 54 ("Heere! keere van ons af/ U ver-toorent aenge-sicht"), 236 ("Als God syn volck besoeckt met
har-de straf", "so is haer sonde daer de oor-saeck af*) e.a.
Joh. de Swaef, Eben-ezer, dat is helpen-steen (...), Middelburg, 1622, dicht bijv. een
"Danck-liedt" en een 'Triumph-liedt" op het ontzet van Bergen op Zoom.
B. Busschoff, Nieuwe lof-sangen, en geestelijcke liedekens. Zeventiende druk, Amsterdam
z.j., (ca. 1695), 79,83.
G. Brandt, Historie der Reformatie II. Amsterdam, 1674,321. Het lied is o.a. afgedrukt in
B. Sibema, Salomons Sweert Amsterdam, 1660,191-192. Ook is het geciteerd in de biografie van Busschoff in H. Visscher, L.A. van Angeraad, Het protestantsche vaderland I.
Utrecht, 1903,726-729.
PJ. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. Amsterdam, 1943, o.a. 180,181,230,288,308,326 e.v.
Zeevsche Nachtegael (fascimile-editie van ed. Middelburg, 1623, met verantwoording en
indices door P J. Meertens en P J. Verkruijsse). Middelburg, 1982,236-240.
WJ. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands 1598-162Z Rotterdam,
1987,512.
B. Busschoff, Nieuwe lof-sangen, en geestelijcke Uedekens. Amsterdam, z.j., 215.
W. Sluiter, Psalmen, lofzangen ende geestefyke liedekens, op lees- ende sang-mate gerijmt
(...), geciteerd naar de editie Amsterdam, 1705.
Gisb. Voetius, Inaugurele rede over Godzaligheid te verbinden met de wetenschap. Inl. en
toel. A. de Groot, Kampen, 1978,47.
Pottery - spotternij, vgl. P.G J. van Sterkenburg, Een glossarium van zeventiende-eeuws
Nederlands. Groningen, 1975,94.
Sluiter is daarin strenger dan Revius, die de mythologische beeldspraak in zijn poëzie in
christelijke zin ombuigt. Vgl. het gedicht "Heydens houwelijck" in Jac. Revius, Over-Ysselsche sangen en dichten. Uitg. W.A.P. Smit, Utrecht, 1976,77.
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33. Liederen die in de opschriften corresponderen met standen in het genadeleven. Deze
voorbeelden uit Psalmen, lofzangen ende geestelyke liedekens, Amsterdam, 1705,33 en 80,
en uit Gezangen van heilige en godvruchtige stoffe. Derde druk, Amsterdam, 1708,49,80,
289.
34. Psalmen, lofzangen ende geestelyke liedekens, 72, 70, 62; Gezangen van heylige en godvruchtige stoffe, 108; Buiten- eensaemhuis- someren winter-leven. Amsterdam, 1708,78,80.
Overigens gebruikt Sluiter in zijn bundels dezelfde titels boven van elkaar verschillende
liederen.
35. Gezangen van heilige en godvruchtige stoffe, 204; Eibergsche sang-lust mitsgaders vreugd- en
liefdezangen. Amsterdam, 1707,33,30.
36. C Blokland, Willem Sluiter 1627-1673,54-58.
37. Blokland, aw., 30-38, wijst op tal van overeenkomsten in motieven en spraakgebruik tussen Sluiters poëzie en de Practycke ofte oeffeninge der godsaligheyt van Lod. Bayly.
Engelse invloed in de poëzie van de Nadere Reformatie blijkt verder uit de bewerkingen
op rijm van Hallius' Meditotions: Joh. van Arnhem, Geestelyke en zedefyke meditatien van
Joseph Hall Leiden, 1707; Volck. van Oosterwijck, De christefycke Seneca, ofte Joseph
Halls driehondert gulde spreucken. Amsterdam, 1659. David Montanus gaf een berijmde
reactie op Koelmans vertaling van Guthry's Groot Interest: Stemme des gejuygs en des heils
over 't Groote Interest van een Christen. Vlissingen, 1672. In zijn eigen vertaling van Th.
Brooks' Gouden appelen, Utrecht, 1667, plaatste hij enkele gedichten, terwijl hij een berijming van het Hooglied (met nog een aantal "Gezangen des O. Test/') maakte achter
Koelmans vertaling van Durhams De sleutel of verklaring van 't Hooglied Salomons.
Utrecht, 1681.
Berijmde vertalingen zijn ook wel in dichtbundels aan te treffen, bijv. "Samuels Rheterforts LXVI Brief" en "A. Perners Letterlijke verklaring van Salomons Hooglied" in
Zielsverlustiging (...). Vierde druk, Rotterdam, 1722; ook: Arthur Warwick, "Spaar-minuten of ontknoopte bedenkingen (...)" in P. Dubbels, Bezige uren. Amsterdam, 1661.
38. Gezien het aantal herdrukken waren doopsgezinde liedboekjes in de 17e eeuw bijzonder
populair. Tussen deze bundels en Sluiters werk zijn verschillende parallellen aan te wijzen, vgl. Blokland, a.w., 94-104.
Een bewijs voor de bekendheid van bundels als D.R. Camphuyzen, Stichtefyke Rymen (Ie
dr., 1624) is het gebruik van melodieën uit deze bundel, bijv. bij Sluiter, Barenzonius en
Tuinman. Systematisch onderzoek van de melodie-aanduidingen kan m.i. meer duidelijkheid geven over onderlinge verwantschap. Gereformeerde invloed in de kring van de
Rijnsburger collegianten blijkt uit de bloemlezing van de Hoornse notaris Claes Stapel,
Lusthof der zielen, beplant met verscheiden soorten van geestelijke gezangen (...), derde
druk, Rotterdam 1692, waarin o.a. liederen zijn opgenomen van Bern. Busschoff, CJ.
Wits, H. Sweerts, H. Uilenbroek, H. Witsius, J. Kloek en J. van Lodenstein. Anoniem is
een lied opgenomen van W. d'Orville (301) en D. Montanus (449).
39. Ook het opnemen in het fonds van een boekverkoper of uitgever kan een indicatie zijn
voor onderlinge verwantschap. Vgl. J.B.H. Alblas, Johannes Boekholt (1656-1693),
Nieuwkoop, 1987,120-122,190-192,210.
40. Zie over hem: J. van Genderen, Herman Witsius. 's-Gravenhage, 1953,5-8; G.A. van Es,
De letterkunde van Renaissance en Barokll (Gesch. v.d. letterkunde der Nederlanden V),
's-Hertogenbosch, z.j., 243.
41. C.P. Biens, Handt-boecxken der christelijcke gedichten, sinnebeelden ende liedekens, tot
troost ende vermaeck des gfcelooviger zielen. Hoorn, 1627.
42. CJ. Wits, Stichtelijcke bedenckinghe, Onledige ledigheyt, Stichtelijcke tijdt-kortinge. Enkhuizen, 1649,6.
43. Bijv. 't Kleyn Hoorns liedt-boeck, 't Gheestefyck kruydt-hofken, Rijper liedboekje, 't Groot
achterhofken. Vgl. D.F. Scheurleer, Nederlandsche liedboeken. Herdruk, Utrecht, 1977,
35-37,50-52.
44. CJ. Wits, Stichtelijcke bedenckingie (...), 30,53,91,94; vgl. G. Udemans, Practycke, dat is
werckelijcke oeffeninge van de christelijcke hooft-deug^den, geloove, hope, ende Liefde.
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Dordrecht, 1640,279-290.
45. D.F. Scheurleer, NederUmdsche liedboeken, 53,54,164.
46. Herm. Wits, Practijcke des christendoms (...) mitsgaders geestelijckeprinten van een onwedergeboome op sijn beste, en een wedergeboorne op sijn slechtste. Utrecht, 1680.
47. H. Wits, Geestefykeprinten (...), in: Practijcke des christendoms (...), 99-114. Vgl. de herspelde heruitgave in Drie zielezangen uit de zeventiende eeuw. Veenendaal, 1976, 8, 9,
33-49.
48. Zie bijvoorbeeld: Joh. Cloeck, Aanhangsel ofEdische verhistingen. Utrecht z.j., 22-36; Een
bundeltjen uitgekipte geestefyke gezangen (...). Vijfde druk, Groningen, 1725,211-225; J. van
Lodenstein, Uytspanningen (...) Tweede deel Vierde druk, Rotterdam, 1725, 114-127;
Wilh. Sluiter, Schakel van gezangen (...). Zwolle, 1733, 95-107; Dergravinne van Morton
gebeden (...). Zestiende druk, Gouda, 's Gravenhage, 1773,194-209.
Over Witsius' overige dichterlijk werk zie men J. Kwekkeboom, "Herman Witsius als
dichter". In: Ned arch. voorkerkgesch. N.S., XLI, 1956,162-167.
49. G. van den End, "Guiljelmus Saldenus". In: Theolopa Reformata XII, 1969,79-80.
50. Achter zijn De kracht des Avondmaals, Utrecht, 1664, publiceerde Saldenus zijn lied
'Troost en kracht van 't Geestelijk Suchten", waaraan bij als reactie op Witsius' lied een
eerste strofe toevoegde met een nieuwe titel "Lof der Geestelijker ziel-zugten". Met Witsius' Ziel-zugt (...) en Saldenus' 'Troost voor een verlaten ziel" uit 1665 werd deze "Lof
des Geestelijker ziel-zugten" in 1673 gecombineerd tot een afzonderlijk dichtbundeltje
achter Saldenus' Christefyke kinderschool Delft, 1673. Vgl. Drie zielezangen uit de zeventiende eeuw, 10.
51. Guiljelmus Saldenus, Een Christen vallende en opstaende (...). 's-Gravenhage, 1727. Het
tractaat wordt besloten met een lied "Ernst der ziele (...)", 212-217.
52. Achter Wee-klage der heyligen (...). Tweede druk, Utrecht, 1665. VgJ. J. van der Haar,
Schatkamer van de gereformeerde theologie. Veenendaal, 1987, S 57,401.
53. Beide citaten uit de 'Toe-eygeningh " in Toetsteen van eens Christens oordeel (...). Utrecht,
1665. Vgl. Gonst. Huygens, Korenbloemen I (ed. J. van Vloten), Schiedam, 1865,108 en
Zeszedeprinten Utrecht 1978,28.
54. Zie bijvoorbeeld G. Saldenus, Het leven uit de dood (...), Utrecht, 1667, waarin o.a. lofdichten van Volck. van Oosterwijck en Willem Sluyter en ter afsluiting Van Lodensteins
"Kinderlijk" op het overlijden van Saldenus' zoontje.
55. Vgl. J. v.d. Haar, Schatkamer (...), O 57-0 63,345-346.
56. Een systematisch onderzoek naar lofdichten, geciteerde poëzie en gelegenheidspoëzie als
"klaagliederen" bij overlijden zou een leerzaam sociogram kunnen opleveren.
57. Over de literaire betekenis van Van Lodenstein zie men: P Jzn. Proost, Jodocus van Lodenstein. Amsterdam, 1880, hfst. IV; K. Heeroma, Protestantse poëzie der 16de en 17de
eeuwll. Amsterdam, 1950, XV-XVI, 80-96; J.C. Trimp, Joost van Lodensteyn als piëtistisch
dichter. Groningen, 1952; G.A. van Es, De letterkunde van Renaissance en Barokll, 345-357;
PJ. Buynsters, Bloemlezing uit de bundel Uyt-spanningen van Jodocus van Lodenstein
Zutphen, z.j. [1971]; AJ. Onstenk, "Leven, lieven, loven... Trekken van het gereformeerd
piëtisme zoals die in zijn liederen tot uiting komen". In: W. Balke e.a., Wegen en gestalten
in het gereformeerd protestantisme, Amsterdam, 1976, noemt Van Lodenstein, Sluiter en
Heijmen Dullaert als dichterlijke vertegenwoordigers van het gereformeerd piëtisme.
Over Dullaert: P.C.A. van Putte, Heijmen Dullaert Groningen, 1978.
58. De voorbeelden zijn ontleend aan Uitspanningen Vierde druk, Amsterdam, 1683, 78,
155,152,396,403.
59. Vgl. Uyt-spanningen, 1683, pag. 219, 336,408 en Ter gedachtenisse (...) Gysbertus Voetius.
Utrecht, 1676.
Op Van Lodensteins overlijden werden gedicht: "Klaag-lied over de Doodt van Ds. J. van
Lodensteyn" in Uyt-spanningen, 1683,463-464; Abr. Godart, "Lyk-klagt Over het droevig
en ontijdig overlijden (...)"• In: Uitspanningen (...) Tweede deel Rotterdam, 1725, 86-95;
"Rou-klagt op de Uytvaart (...)" en A. v. Wassenbergh, "Gelukwensen aan den schipper".
In: Uitspanningen (...) Tweede deel, 96-99; Henr. van Rijp, Klaegh-lied, over het (...) afster-
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61.
62.
63.
64.
65.

66.

67.
68.
69.
70.
71.

72.
73.

74.
75.

ven (...). Utrecht, 1677; SJ. Kruger, Grafschrift, (pamfl.) z.p., z.j.; David Montanus,
Klaag-liederen over de beklaaglijk* doot (...). Vlissingen, 1677,18-24; Robertus Immens,
"Swaane-zang, gezongen over de Doot van D. Jodocus van Lodensteyn". In: D. Montanus, Klaag-liederen (...), 14-18.
F.S. Knipscheer, "Montanus (David)". In: P.C. Molhuysen, P J. Blok, Nieuw Nederlandsch
biografisch woordenboek X. Leiden, 1937, kol. 642; A.F. Krull, Jacobus Koelman. Sneek
1901,13,85. In zijn Klaag-liederen (...) geeft Montanus funeraire poëzie op Georgius de
Raad, Abraham van de Velde, Jod. v. Lodenstein en Rob. Immens.
Behoudens vertalingen van Andr. Rivet, Goede ouderdom (...). Utrecht, 1657 en Th.
Brooks, Gouden appelen (...). Utrecht, 1663.
David Montanus, Een bondelken myrrhe van den fydende ende strydende Christus (...).
Rotterdam, 1664. (Met dank aan prof. dr. L. Strengholt voor de gegevens).
David Montanus, Het dagelijcks leven van een wel-gestelt Christen. In des daegs ingang
voortgang en uytgang (...). Tweede druk, Amsterdam, 1682. Een (uitgebreide) herdruk
verscheen bij Andries Voorstad te Delft, z.j.
Het dagelijcks leven (...), 39. Vgl. Een bundeüjen uitgekipte geestefyke gezangen. Vijfde druk,
Groningen, 1725,78 en hierna aantek. 68.
In "aan den leezer" als inleiding op Montanus' "Hoogliedt, en eenige andere Liederen
des O. Testaments, op Zangh-maat". In: Jac. Durham, De sleutel of verklaaring van 't
Hoogfiedt Salomons. Utrecht, 1681.
Van Koelman is een "Morgenzang" opgenomen in een drietal bundeltjes (o.a. Ph. van
Sorgen, Dicht-kundige ziele-zangen. Tweede deel, Utrecht, 1688, 73) en een 63 strofen
tellende "Suchtinge tot Jesus" in: Ph. van Sorgen, Dicht-kundige zielezangen. Derde druk,
Utrecht, 1696,102; de laatste vervaardigd in de periode dat Koelman ambassade-predikant in Kopenhagen was (1658).
Johannes Boeckholt: Ziels-klachten, lof-zangen, en aendachtige meditatien (...). Amsterdam, 1679; Uytspanningen; bestaande in een korte uytbreyding over het Hooge-liedt (...)
Psalmen (...) eenige andere geeestefyke rym-stoffen. Amsterdam, 1688; '/ Geopende en bereidwillige herte (...) sinnebeelden (...) gesangen (...) geestelijke stoffen. Amsterdam, 1693.
J.B.H. Alblas, Johannes Boekholt (1656-1693). ThefirstDutch pubUsher of John Bunyan
and other English authors. Nieuwkoop, 1987.
Amsterdam, 1677. De samensteller hanteert in zijn "Aenspraeck tot de Christelycke zangers" de titel "Des Ziels Verlustigingh".
Ziels verlustiging (...). Vierde druk, Rotterdam, 1722. Van Montanus is het gedicht "Jesus
Al in Al" (152), van Rob. Immens: "Liefelijke ziel-dwang (175) en van Willem d'Orville
"Uitbreiding van Gods eigenschappen" (95).
Ziels verlustiging (...). Vierde druk, 323.
Vgl. L.F. Groenendijk, "De 'christelycke gezangen'van Hendrik Uilenbroek. Enige notities". In: Docblad Nadere Reformauel (1977), 28-32.
Joannes Cloeck, Edesche verlustingen, of geestelijcke gezangen en lof-zangen (...). Utrecht,
1677; Aanhangsel ofEdische verlustingen, door Johannes Kloeck (...) en andere sang-lievers
alsmede den Swacken adem-tocht (...) doorNicolaum Barenzonium. Utrecht, z.j. Vgl. D.F.
Scheurleer, Nederlandsche liedboeken, 62.
Den swacken ademtocht (...>. Delft, 1650.
Gisb. Voetius, Disputaty van geesüicke verlotingen. Tweede druk, Utrecht, 1650. Verder is
dit lied afgedrukt achter Nic. Barenzonius, De Ziele des Euangeliums. Dordrecht, 1660.
Vgl. verder ook: J. van Lodenstein, Uitspanningen (...) Tweede deel, 100; Een nieuw bundeltje uitgekipte geestefyke gezangen. Negende druk, Dordrecht, 1744,198 en Drie zielezangen uit de zeventiende eeuw. Veenendaal, 1976,14-29.
Philippus van Sorgen, Dicht-kundige ziele-zangen, op-gesongen door (...) en verscheyde
andere zangfr-lievers. Utrecht, 1677; Aanhangsel of tweede deel (...). Utrecht, 1688,67.
Willem d'Orville en Abr. Godart hebben mogelijk meegewerkt aan het samenstellen van
de bundel. Vgl. over d'Orville: "Het eeuwigheidslied". In: De wachter Sions, jrg. 20,
283-284. Godart vertaalde verschillende prozawerken uit het Frans

XII-26
76. Adr. van Loo, Geestefyke gesangen, opgemaakt door eenige godvrugtige sangers en sangeressenennuuyt verscheyde by een vergaderd door (...). Amsterdam, 1735,4-27 (Rob. Immens)
en 27-44 (Maria van der Deliën). Over Robertus Immens en zijn moeder Maria v.d.
Deliën schrijft Jac. Willemsen in de voorrede op Petrus Immens, De godvruchtige avondmaalganger (...). Vijfde druk, Amsterdam, 1758.
77. Vgl. PJ. Meertens, Letterkundig leven in Zeeland, 234, 378, waar ook gewezen wordt op
de bundel Christelijcke ghesangen van Jac. Viverius (Amsterdam, 1627) waarin "Wanhoops-worstelinghe" voorkomt. Als afzonderlijke publicatie verscheen van Van der
Deliën Wdnhoops-worstelinghe. Ende triumphe desgheloofs (...) na 1630. De 'Triumphe
des gheloofs" komt voor in Der&avinne van Morton gebeden (...). Zestiende druk, Gouda/'s Gravenhage, 1773,184-193.
Van Van der Deliëns Bossche collega-predikant Franc. Nic. de Wael zijn nog enkele bundels stichtelijke poëzie bekend, o.a. Hemelsche melodie, 's Hertogenbosch, 1669. Vgl.
C.C.V. Verreyt, "Franciscus Nicolaasz. de Wael, predikant te 's Hertogenbosch en zijne
schriften". In: Noordbrabantsche almanak, 1891,495-500.
78. Tussen 1718 en 1868 zijn een dertigtal herdrukken van deze belangrijke bloemlezing bekend. Uit 1718 dateert een tweede druk te Steenwijk (opgave G.T. Hartong). Tot en met
de zesde druk (Groningen, 1730) is de titel Een bundeltjen uitgekipte geestefyke gezangen
(...), vanaf de zevende druk (Dordrecht, 1731) is sprake van Een nieuw bundeltje uitgekipte geestefyke gezangen (...). Vanaf de negende druk (dordrecht, 1744) werd de samenstelling door Rutger Schutte verzorgd. Overigens is de nummering van de drukken niet consequent doorgeteld.
79. Wilh. Sluiter, Schakel van gezangen ofte geestefyke gezangen, en beschouwingen, na den
schakel van theologische waerheden in order geschikt. Zwolle, 1733. (De samensteller was
een zwager van Schutte.) Vgl. C. Blokland, Willem Sluiter 1627-1673, 269-271 en G.T.
Hartong, "Willem Sluiter. Enige, voornamelijk bibliografische aanvullingen". In: Docblad
Nadere Reformatie 5 (1981), 52-54.
80. Franciscus Ridderus, Daageüjcksche huys-catechisatien (...). Twaalfde druk, Amsterdam,
1742 ["UL. Huisgezin een kleine Christelyke Kerke worden (...). Insonderheyt, indien gy
(...) ook deze Huysgesangen voor kinderkens gemaeckt, hier by voegt"]. Achter deze
bundel: S. Simonides, Proefken van hemel-stoffen: bestaande in geestefycke gesangen.
De didactische poëzie in Ridderus' catechisatiebundel komt mij voor als kwalitatief van
sterker gehalte dan DJ. Budding meent in "Franciscus Ridderus (...)"• In- Docblad Nadere Reformatie 7 (1983), 80-81.
Vgl. over zijn door gebrek aan decorum omstreden bruiloftsdicht: MA. SchenkeveldVan der Dussen, "Bruiloftsdichten in de tale Kanaans: het probleem van de onverstaanbaarheid". In: De nieuwe taalgids75 (1982), 52-55.
Poëzie van Simon Simonides is gevoegd achter verschillende van zijn tractaten, als:
Opweckinge voor de trage. Rotterdam, 1660; Bloedbruidegom. Rotterdam, 1664 en Der
swacken Leydsman. 's Gravenhage, 1666.
Lofdichten van Ridderus en Simonides op preken van Jac. Borstius gaan vooraf aan Vyf
predicatiën over verscheyden texten. Rotterdam, 1654. Van Ridderus ook voor Het nieuwe
Sion. Rotterdam, 1664.
Eigen poëzie van Borstius bijvoorbeeld in Geestelicke genees-konst Amsterdam, 1677,
passim en Vijftien predicatiën. Amsterdam, 1696,184, 265, 355. Vgl. het oordeel van B.
Glasius, Godgeleerd Nederland 1. 's Hertogenbosch, 1851,140.
Melchior Leydekker, "Byvoegsel van geestelijke gesangen". Achter. De smerten des Messiae. Utrecht, 1685.
81. Zie voor een algemeen overzicht J. te Winkel, "Stichtelijke dichters". In: Ontwikkelingsgang der Nederlandsche letterkundeV. Utrecht, 1973,34-40.
Vollenhoves "Klacht" in: Een nieuw bundeltjen uitgekipte geestefyke gezangen. Negende
druk, Dordrecht, 1744,235-236.
82. Representatieve bundels van de genoemde dichters zijn: Daniël Willink, Lusthof van
christelyke dank- en beedezangen. Amsterdam, 1715; Chr. Klaarbout, De luister des her-
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85.
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87.
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vormde kerke. Amsterdam, 1725; Nic. Simons van Leeuwaarden, Des godsdienstigen christens zielsverlustiging, ofte verscheydegeestefyke gezangen. Amsterdam, 1719; Joh. d'Outrein,
"Stichtelyke gesangen". In: Wegnyser door de heertykheid Roosendaal (...). Tweede druk,
Amsterdam, 1713, en HetHoogetied van Salomo. Tweede druk, Amsterdam, 1719; Fransina Jac. van Westrem,/toem desgeloofs in Jesus Christus. Amsterdam, 1732; Jan van Arnhem, Gedagten en gedigten. Leiden, 1707.
Frederik van Houten, Geestefyke gezangen en gedigten. Amsterdam, 1712, en de bloemlezing Geestefyke gezangen, opgezongen door den eerw. godzaligen heer F. van Houten en
andere godvruchtige zangers. Amsterdam, 1715 (met o.a. poëzie van Saldenus, d'Outrein,
J. D(usart?) en Revius). Vgl. J. Verhage, '"Een achttiende-eeuwse uitgave van Revius".
In: De nieuwe taalgids 51 (1958), 264-268.
Willem d'Orville, Geestefyke klaag-liederen en gesangen (...). Amsterdam, 1698.
Vgl. over Joh. Hofman: L.F. Groenendijk, "Een catalogus van Hofmanniana". In: Doe.
blad Nadere Reformatie^ (1984), 81-94. De bundel Het beste werk en regtepligt der christenen bevat - naast o.a. brieven en gedichten van F. v. Houten - gezien de typografie ook
poëzie van Hofman zelf. Zie bijv. ook zijn poëzie in de door hem uitgegeven bundel J. van
Lodenstein, Lukas heilig evangelium (...). Delft, 1721.
Vgl. over Rutger Schutte: H. Lemckert, "Rutger Schutte, een vergeten hymnoloog". In:
Het Orgelü (1981), 332-335.
Jacob Willemsen (1644-1712) publiceerde een drietal bundels: Gezangen van de gangen
Gods in Zijn Heiligdom (...) onder het Oude Testament Middelburg, z.j. [1683]; Gezangen
van de gangen Gods in Zijn Heiligdom des Nieuwen Verbonds. Middelburg, 1706; Sions
Zielsbanketten. Middelburg, 1713.
In dezelfde periode publiceerde de Vlissingse "krank-bezoeker" Isaac Abrahamsen zijn
Zions Haüehijah. Middelburg, z.j. (1706).
"Eenig rymwerk" van Jac. Leydekker is opgenomen in Het testament van Jacobus Leydekker (...). Middelburg, 1728. Op 478: "Bladwyzer der versen".
De in bloemlezingen dXsSchakel van gezangen en Een nieuw bundeltjen (...) opgenomen
liederen van Tuinman zijn vooral ontleend aan zijn eerste bundel: Mengel-stoffe van veelerlei stichtelijke gezangen. Middelburg, 1699. Andere bundels vermeld bij J. v.d. Haar,
Schatkamer (...), 500-503 (nrs. 520,523,533,539,540,551). Daaraan kan worden toegevoegd: Beginzel van hemelweriq bestaande in mengelzangen over (...) geestfyke, en stichtefyke
keurstoffen tot zielverlustiging (...). Leiden, 1720, en Zedenzangen, over (...) spreekwoorden.
Leiden, 1720.
Pieter Boddaert, Stichtefyke gedichten. Vierde druk, Middelburg, 1741, en Vervolg der
Stichtefyke gedichten. Middelburg, 1752. In de "Levensbeschrijving", opgenomen in de
Nagelatene mengelgedichten (...), Middelburg, 1761, vertelt Boddaert o.a. over zijn deelname aan literair-stichtelijke samenkomsten en de invloed van Swanke (XXII e.v.). Vgl.
Willem Swanke, Stichtefyke rymoefeningen (...). Middelburg, 1729.
Stichtefyke gedichten, 358. Het lied waarin deze strofe voorkomt is ook opgenomen in de
bloemlezing Verzameling van geestefyke gezangen, vertonende den Vorst des levens (...).
Vijfde druk, Groningen, 1775,60.
Petrus Immens, De godvruchtige avondmaalganger. Vijfde druk, Amsterdam, 1758, met
een voorrede van Jac. Willemsen en o.a. een uitgebreid lofdicht van Jac. P. Winckelman.
Jacoba Petronella Winckelman, Stichtefyke gedichten (...). Eerste deel, tweede druk,
Amsterdam, 1769, en Stichtefyke mengeldichten. Tweede deel, tweede druk, Amsterdam,
1769. Vgl. F.A. van Lieburg, "Jacoba Petronella Winckelman (1696-1761)". In: Docblad
Nadere Reformatie 9 (1985), 119-127.
Jacobus Willemsen geeft een beschrijving van de Middelburgse predikanten, die hij in
zijn vijftigjarige ambtsperiode meemaakte in zijn Een graaggetrouw dienaar van Jezus
Christus. Middelburg, 1777, o.a. 226 e.v., 262 e.v. Zijn verzamelde poëzie verscheen als:
Hertsterkte in Jehova Middelburg, 1775.
Lambertus Myseras, Eenigegedigten, tot opwekmge voor eenyder; maar voornaam voor des
Heeren volk (...). Middelburg, z.j. (1740).
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91. Ook de Groningse predikanten Johannes Hofstede (bijv. achter Lyk-rede (...) Sicco Tjaden. Derde druk, Groningen, 1735) en Robertus Alberthoma {Liederen ter onderwyzingin
de (...) godgeleerdheid Tweede druk, Groningen, 1754) kunnen tot hun vriendenkring
gerekend worden.
92. Joh. Verschuir, Honig-raatje van gesangen tot verquickinge van Zions truirige. Tweede
druk, Groningen, 1735, voor-rede.
93. Joh. Verschuir, Waarheit in het binnenste of bevindelyke godtgeleertheit Tweede druk,
Groningen, 1738,575-576,608.
94. Wilhelmus Schortinghuis, Geestelike gesangen tot ontdekkinge, overtuiginge, bestieringe en
opwekkinge van allerley soorten van menschen, so onbekeerde als ook bekeerde (...). Vierde
druk, Groningen, 1750.
Wilh. Schortinghuis, Bevindelike gesangen vertonenende een uitverkoren sondaarl. In syne
natuirstaat II. An sigselfs ontdekt en III. Geheyligt Derde druk, Groningen, 1745.
95. J.C. Kromsigt, Wilhelmus Schortinghuis. Eene bladzijde uit de geschiedenis van het piëtisme
in de gereformeerde kerk van Nederland. Groningen, 1904, hfst. III, "Schortinghuis als
dichter", o.a. 56. Vgl. verder de negatieve tekening van Schortinghuis als mysticus bij R.
v. Reest, Dichterschap en profetie W. Goes, 1958,159-171.
96. Jakob Groenewegen, De lofzangen Israëls waar onder de Heere woont Zaltbommel, 1828,
73,75.
97. Vgl. J.v.d. Haar, Schatkamer (...), 164-166.
98. Zo staan bijv. de volgende edities op naam van Johannes:
De lofzangen Israëls. Derde druk, Harderwijk, z.j.; De lofzangen Israëls. Vijfde druk,
Gorinchem, z.j. (1757); De lofzangen Israëls. Tweede deel Amsterdam, 1773.
Vgl. over Groenewegen: M. den Admirant, "De gebroeders Jacob en Johannes Groenewegen". In: De hoeksteen 12 (1983), 163-168.
99. De lofzangen Israëls. Vijfde druk, Gorinchem, z.j. (1757), opdragt.
100. Uit deze periode zouden nog te noemen zijn: Wilh. van der Meer, Stichtefyke gezangen of
vermaakfykheden der eenzaamheid Schoonhoven/Utrecht, 1769 (met o.a. lofdicht van Jan
Nupoort); Anthony de Wolf, Roem van vrye genade tot Jehova s lof. Dordrecht, 1772.

