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Woord vooraf

De SSNR-werkgroep ,,Wezen en vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie'' presenteert in deze bundel de resultaten van het onderzoek door vier van haar leden naar het
leven en werk van acht — overwegend minder bekende — vertegenwoordigers van de
Nadere Reformatie uit het eind van de zestiende tot en met het eind van de zeventiende
eeuw.
Elke monografie is gebaseerd op onderzoek in bronnen uit de eerste hand en is
voltooid na ampele discussie binnen de werkgroep. De eindverantwoordelijkheid voor de
hier samengebrachte teksten ligt overigens bij de schrijvers ervan.
De vragen die wij op eikaars arbeid afvuurden, raakten uiteindelijk steeds weer de
belangrijke kwestie van, ,het wezen'' van de Nadere Reformatie. Een centrale rol speelde
daarin uiteraard de proeve van een definitie die in 1983 in het Documentatieblad Nadere
Reformatie is gepubliceerd. Die begripsbepaling was geen laatste woord. Wij zijn de
overtuiging toegedaan dat monografische arbeid zoals door ons verricht, onmisbaar is
voor de ontwikkeling van een adequate visie op de aard van de Nadere Reformatie.
Hopelijk hebben wij onze acht Nadere Reformatie-figuren zodanig geportretteerd dat
de kennisname ervan doet uitzien naar een vervolg.
Leiden, juni 1987

Namens de werkgroep,
L. F. Groenendijk
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Inleiding
L. F. Groenendijk

Bij de ware christendienst aan God is de gehele mens, zowel innerlijk als uiterlijk,
betrokken. Door middel van de dagelijkse beoefening van christelijke deugden en
plichten spant hij zich in, ,,de mens Gods in Christus'' een reële gestalte te laten krijgen.
Serieuze christenen hebben dit altijd geloofd en zich dan ook steeds weer gekeerd tegen
een godsdienstigheid die gekenmerkt wordt door ,,sleur" en „schijn", en die aan
„vlees" en „wereld" teveel toegeeft. Door heel de kerkgeschiedenis heen treffen we
individuen en groeperingen aan die hun medegelovigen gewezen hebben op de noodzaak,
het geloof in hart en wandel zo radicaal en totaal mogelijk tot leven te laten komen. Een
bekend voorbeeld van een poging tot reanimatie van het christen-zijn vormt de beweging
van de Moderne Devotie, die een „innige" en praktische vroomheid voorstond en
-leefde. Uit de tijd na de Reformatie moet de piëtistische reactie binnen het protestantisme genoemd worden. In Engeland, de Nederlanden en Duitsland werd het
geprotestantiseerde volk opgeroepen, de inzet der Reformatie te vervolmaken in de
„praxis pietatis".
Interesse voor het piëtistische element in de religie treffen we in de Nederlanden niet
alleen aan binnen de Gereformeerde kerk, maar ook bij Doopsgezinden, Remonstranten
en Collegianten. De ijver voor een voortgaande reformatie in piëtistische zin binnen de
Gereformeerde kerk duidt men in de vaderlandse historiografie veelal aan met de term
„Nadere Reformatie". Ofschoon de Nadere Reformatie overeenkomsten vertoont met
de vroomheids-concepties van de genoemde niet-gereformeerde groeperingen, is zij
daarvan wel degelijk te onderscheiden, wanneer men de leerstellige grondslagen mee in
ogenschouw neemt. Sterker is de familiegelijkenis met het puriteinse piëtisme. Van dit —
eerder dan het onze tot ontwikkeling gekomen — angelsaksische piëtisme heeft men ten
onzent trouwens zeer veel profijt genoten: via persoonlijke contacten en vooral door een
menigte vertaalde praktikale tr act aten.
Met op de achtergrond de definitie die de SSNR-werkgroep „Wezen en vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie" in 1983 ter discussie stelde, zouden we onder „Nadere
Reformatie" kunnen verstaan:
het protest tegen wereldgelijkvormigheid en pseudo-vroomheid, alsmede het hiermee
gepaard gaande streven naar zowel innerlijke doorleving van de gereformeerde leer
als radicale en totale heiliging van het persoonlijke, familiale en publieke leven, door
piëtistische individuen en groepen binnen de Gereformeerde kerk in de Nederlanden.
De figuren die vier leden van de eerder genoemde SSNR-werkgroep in deze bundel
bespreken, vormen een selectie uit de bonte stoet van voorstanders der Nadere Reformatie-bedoelingen vanaf het eind van de zestiende tot en met het eind van de zeventiende
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eeuw. De Nadere Reformatie is geen optelsom van een aantal identieke figuren: er is
sprake van een geschakeerd geheel, veroorzaakt door tijd, locatie, karakter, levensgang,
ambt en beroep. Die geschakeerdheid komt vooral uit in de aandacht die men besteedt
aan de innerlijke en uiterlijke aspecten van de ,,praxis pietatis".
De vroegste uitingen van de piëtistische reformatiebehoefte in de lage landen treffen we
al aan het eind van de zestiende eeuw aan: bij de Delftse predikant Arent Cornelisz.
Croese (1547-1605), volgens wie de troost van de gereformeerde leer niet genoten kon
worden zonder een godzalige levenspraktijk. De door Croese (of: Crusius) bepleite
vroomheid verdroeg zich niet met vele gebruiken en zeden uit de volkscultuur, zoals ,,het
openbaer danssen ende springhen om den rosenhoet", waartegen hij dan ook heftig
ageerde. Interessant is de connectie inzake de toneelbestrijding met de bekende Taffin.
Frederick de Vry (1579-1646) staat aan het begin van de Nadere Reformatie in
Amsterdam en Noord-Holland. De Vry — die enige tijd burgemeester was — representeert de lekenbijdrage aan de verbreiding van de piëtistische idealen. Bij de aanvankelijke
schaarste aan devotionalia was het van grote betekenis dat De Vry het vertalen van
buitenlandse piëtistica krachtig stimuleerde. Dat het gereformeerde piëtisme geen statische, maar een gevarieerde en variabele aangelegenheid was, kan blijken uit het feit dat
De Vry, onder invloed van zich wijzigende uitwendige (politieke) factoren, zijn aandacht
verlegde van de ,,buitenkant'' naar de „binnenzijde" van de ,,praxis pietatis".
In de eerste decennia van de zeventiende eeuw kreeg het Nadere Reformatie-streven in
Zeeland het karakter van een heuse beweging. Bekende namen van hen die hier samen
ijverden voor een ,,vorder reformatie" der zeden zijn: de Teellincks, Udemans, De
Swaef en Cats. Een van de minder bekende representanten van de Zeeuwse piëtistische
beweging was Josias van Houten (of: Van den Houte; 1582-1623), wiens naam vooral
verbonden is met het voor de zeventiende-eeuwse vroomheidsbeoefening zo kenmerkende ,,zondenregister".
Dionysius Spranckhuysen (1587-1650) heeft in het tweede kwartaal van de zeventiende
eeuw, samen met enige geestverwante collegae, in de lijn van voorganger Croese,
geijverd om hart en leven van de Delftenaren een godzalig stempel op te drukken.
Kenmerkend voor Spranckhuysen is het appel op de overheid en maatschappelijke
gezagsdragers om de zaak van de Nadere Reformatie te bevorderen.
De boodschap van de Nadere Reformatie was concreet en actueel: dat blijkt wel heel
duidelijk uit de preken van Jacobus van Oudenhoven (1600 of 1601-1690) naar aanleiding van de watersnood in 1658 in de Alblasserwaard.
Behoren de tot nu toe genoemde schrijvers niet tot de erkende „klassieken" van het
gereformeerde piëtisme, de auteur van „Het geestelijcke leven", Theodorus Gerardi a
Brakel (1608-1668), rekenen we er wel toe. Deze Friese predikant — vader van „Vader
Brakel" — heeft de bevindelijke en ascetische dimensies van de „praxis pietatis"
aanzienlijk verdiept. Zijn werk getuigt van een zekere continuïteit van middeleeuwse en
nadere reformatorische devotie.
Terwijl A Brakel Sr. zijn aandacht onversneden op versterking van de „binnenzijde"
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van het christen-zijn richtte, ontwikkelde zijn tijdgenoot Petrus Wittewrongel (16091662) voor de Amsterdamse metropolis het perspectief van ,,Beth-ei" alsmede een
methode ter realisering van dit visioen: de gezinsreformatie; een methode die eerder was
aanbevolen door de Zeeuwse piëtist Willem Teellinck en Engelse puriteinen. Wittewrongel volgde hen op de voet.
Onze laatste monografie is gewijd aan Johan van Bleiswijk (1618-1696), al weer een
representant van het Delftse piëtisme en, evenals de Amsterdammer De Vry, een lekenvertegenwoordiger van de reformbeweging uit de regentenklasse. Een opmerkelijke
proeve van variatie onder liefhebbers van het Nadere Reformatie-streven binnen de
Gereformeerde Kerk vormt de discussie van Van Bleiswijk en Wilhelmus a Brakel over
het recht der overheid in kerkelijke zaken.
In deze bundel treft de lezer niet de zoveelste behandeling van dezelfde kopstukken uit de
Nadere Reformatie aan. Het is een gevarieerd gezelschap dat we presenteren. Alle
schrijvers hebben zich gehoed voor het naschrijven van de bestaande literatuur: er is
voortdurend geput uit alle beschikbare primaire bronnen. Het is aan de lezer om te
beoordelen, in hoeverre wij er in geslaagd zijn van de Nadere Reformatie een ,,kleurrijker' ' fenomeen te maken.
Op grond van de schetsen die nu aangeboden worden, achten wij het (nog) niet
mogelijk om tot een fase-indeling van Nadere Reformatie-figuren te komen. Met name
voor een niet-speculatieve beantwoording van de vraag, in hoeverre de zeventiende- en
achttiende-eeuwse manifestaties van de gereformeerde piëtistische stroming continuïteit
en verschil te zien geven, is nog veel nauwgezette monografische arbeid nodig.
Literatuur
T. Brienen, L. F. Groenendijk, W. J. op 't Hof, C. J. Meeuse, ,,Nadere Reformatie, een poging tot
begripsbepaling", in: Documentatieblad Nadere Reformatie 7 (1983), 109-116. De aldaar gegeven definitie
luidt als volgt: ,,De Nadere Reformatie is de beweging binnen de Nederduits Gereformeerde kerk die, zich
tegen algemeen verbreide wantoestanden en misvattingen kerend alsmede de verdieping en de verbreding van
de doorwerking van de zestiende-eeuwse Hervorming beogend, met profetische bezieling aandringt op en ijvert
voor zowel de innerlijke doorleving van de gereformeerde leer en de persoonlijke levensheiliging alsmede de
radicale en totale heiliging van alle terreinen des levens". Deze begripsbepaling is niet onbekommentarieerd
gebleven; zie bij voorbeeld de slotbijdrage van C. Graafland in T. Brienen, c.s., De Nadere Reformatie,
's-Gravenhage 1986, p. 349v.
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Arent Cornelisz. Croese
G. H. Leurdijk

1. Levensloop
Arent Cornelisz. Croese (Arnoldus Cornelij) werd geboren te Delft op 14 januari 1547.
Van vaders zijde stamde hij uit een geslacht van notabelen en burgemeesters. Zijn vader
heette M. Cornelisz. van 's-Gravensande. Het ontbreken van een standaard voor familienamen maakte het Arent mogelijk een andere naam aan te nemen, te weten die van
Crusius, een verlatijnste vorm van Croese. Deze naam is in de kerkhistoriografie reeds
lange tijd in vergetelheid geraakt, vermoedelijk doordat zijn in 1574 gesloten huwelijk
kinderloos bleef en derhalve geen garantie insloot voor een genealogische continuïteit
van de nieuwe familienaam.
Evenals zijn broer Anthonis (1545-1602) zag Arent als zijn levensdoel het predikantschap. Zijn theologische opleiding ontving hij respectievelijk aan de universiteiten van
Heidelberg (1565-1568) en Genève (1568-1570). Tijdens deze studie ontmoette hij verschillende figuren die hier te lande in het proces van gemeenteopbouw een eigen inbreng
zouden leveren, zoals M. Alting, Joh. Fontanus, Fr. Junius, M. Lydius en Jac. Regius.
Ten overstaan van Datheen en Olevianus rondde Croese in 1570 zijn studie met een
kerkelijk examen te Heidelberg af.
Vanaf 21 januari 1571 tot september 1573 diende Croese vervolgens de Hollandse
vluchtelingengemeente te Frankenthal, waar hij bevriend raakte met collega G. van der
Heiden, wiens pastorale en organisatorische kwaliteiten een bezielende invloed uitoefenden op de jeugdige pastor.
In oktober 1573 ontving Croese een beroep naar zijn geboorteplaats. Hij zou als
voortvarend predikant de Delftse gemeente gedurende zijn verdere leven sturen op het
kompas van de Reformatie.
Spoedig nadat Croese in Delft was teruggekeerd begon hij er orde op zaken te stellen.
Hij ontpopte zich zowel bij administratieve inventarisatie en classificatie als bij praktische en pastorale organisatie als initiator en stimulator van de plaatselijke gemeenteopbouw. Dat betekende tevens herderlijke zorgvuldigheid bij de overdracht en de
verdediging van de gereformeerde beginselen. Dit temeer daar de jonge gereformeerde
gemeente van Delft nog zeer klein was. Een voortdurende bedreiging vormden vooral de
roomsen en de wederdopers. Met klem drong Croese aan bij de overheid op bestrijding
van roomse gebruiken, zoals Sinterklaasfeest en ,,het openbaer danssen ende springhen
om den rosenhoet, daerbij vele ontieghe liedekens ghesonghen werden". En tegen de
wederdopers schreef hij twee geschriften. Via de prediking probeerde hij de gereformeerden tegen afwijkingen te mobiliseren en via de discipline de continuïteit van hun
orthodoxie te reguleren.
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Behalve op de orthodoxie lette hij tevens scherp op de orthopraxie binnen de Delftse
veste Aangezien Delft tijdelijk residentie van Oranje was, vielen ook bepaalde buitensporigheden van het Hof binnen zijn blikveld. Croese verzuimde met het Hof te
herinneren aan de inconsequentie van onmatige „bancketten ende andere insolentien .
Herhaaldelijk bepleitte hij bij de magistraat afschaffing van morele misstanden die naar
zijn vaste overtuiging onder een gereformeerde overheid taboe waren, zoals: bordeelhouden, kaatsen op sabbat, kaartspel, dronkenschap, vloeken, magie en occultisme.
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Deze reformatorische nadruk op zedenbeschaving spiegelde zich ook af in zijn prediking. Zijn prediking werd gekenmerkt door een praktische inslag met een sterk
vermanend element. Niettegenstaande Croeses rechtlijnige, meer dan eens scherpe pastoraat stond hij bij de gemeente van Delft in aanzien en werden zijn preken met graagte
gehoord. Zijn krachtige en innemende persoonlijkheid beantwoordde dan ook aan het
vereiste voor een positie als organisator van de gereformeerde gemeente te Delft.
Speelde Croese in de vroege geschiedenis van de Delftse gereformeerde gemeente als
pastor loei een hoofdrol, zijn inbreng betreffende de interlokale opbouw van de gereformeerde kerken was niet minder aanzienlijk. Croeses activiteiten op landelijk niveau
waren talrijk. Hij nam zitting in menige kerkelijke vergadering waarin belangrijke
besluiten inzake de doorwerking van de reformatie werden genomen. Zo bekleedde hij
op de Nationale Synode van Dordrecht in 1578 de functie van scriba en fungeerde hij op
de Nationale Synode van Middelburg in 1581 als praeses. Hij nam deel aan de discussies
over een ook voor de overheid acceptabele kerkorde en bepleitte het recht van de kerk ten
aanzien van de verkiezing of afzetting van kerkedienaren. Bovendien verdedigde hij de
aanspraak die de gereformeerde kerk maakte op de uit de periode van vóór de Reformatie daterende kapittelgoederen.
Ook op doctrinair terrein leverde hij een bijdrage tot de continuïteit van de gereformeerde traditie. Croese en zijn Delftse collega R. Donteclock hielden langdurige en
uitputtende disputen met de humanist D. Vz. Coornhert, die onder meer de gereformeerde predestinatieleer bestreed. Croese nam daarbij een infralapsarisch standpunt in.
Naast al deze activiteiten onderhield Croese een omvangrijke correspondentie met vele
theologen in binnen- en buitenland. Onder hen nam 's Prinsen hofprediker Jean Taf fin
(1529-1602) een markante plaats in. Er bestond tussen Croese en Taffin een interessante
vriendschap, die grotendeels tot uitdrukking komt in hun briefwisseling over kerkorganisatorische belangen. Deze vriendschap is vermoedelijk gegroeid in de eerste jaren van
Taffins carrière als hofprediker. Hij trad in 1573 bij de Prins in dienst en werkte
vervolgens gedurende een aantal jaren in Delft, waar hij de grondslag zou hebben gelegd
voor de plaatselijke Waalse gemeente. Zo konden zij elkaar regelmatig ontmoeten. Dat
hun contacten hebben geleid tot een persoonlijke vriendschap blijkt bijvoorbeeld uit de
zorg die Croese, desgevraagd door Taffin, op zich wilde nemen voor de opvoeding van
diens zoontje. Het interessante van deze connectie is dat zij werd gemarkeerd door een
gericht streven naar gemeenteopbouw, waarbij de organisatorische doelstelling werd
gezien vanuit het gezichtspunt dat reformatie van de kerk vernieuwing van het geloofsleven behoorde te combineren met vernieuwing van het zedelijke leven. Zo stemden zij
samen in hun protest tegen toneelopvoeringen en ontheiliging van de rustdag, hetgeen
bijvoorbeeld naar voren komt in een schrijven van Taffin op een klaagbrief van Croese
over de Delftse toneelspelen. Taffins brief is gedateerd 25 april 1575. Taf fin vermeldt de
kwestie van het gewraakte vermaak te hebben overlegd met enkele regeringsfunctionarissen, er bij hen op aandringend daar maatregelen tegen te nemen. Hij achtte deze
toneelspelen onverenigbaar met eerbied voor de Decaloog, zoals het volgende citaat laat
zien:
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En dat deze spelen op de zondagen plegen vertoond te worden, verdubbelt het
kwaad. Want zo worden velen van de kerkelijke samenkomsten afgetrokken naar
die onheilige spelen. En de sabbath wordt geschonden, wanneer die dag des Heeren
aan andere dan de gewijde, door God verordende, openbare oefeningen wordt
besteed.
Dit voorbeeld illustreert de eensgezindheid waarmee Croese en Taffin zich beijverden
voor een voortgaande reformatie, een reformatie der zeden. Dat Croese daarbij een als
profaan geduid volksvermaak via zijn vriend onder de aandacht van de overheid zocht te
brengen, tekent zijn aan het calvijnse theocratieprincipe georiënteerde motivatie als
draagkracht van een solidair streven naar nadere reformatie. Vanuit deze motivatie heeft
Croese tot aan zijn dood, te Delft op 5 juni 1605, kerk en volk opgeroepen tot waarachtige bekering.
2. Geschriften
Afgezien van zijn in de vorige eeuw door de Marnix-Vereeniging grotendeels gepubliceerde correspondentie is er van Croeses letterarbeid betrekkelijk weinig in druk
verschenen. Slechts twee van zijn pennevruchten zagen tijdens zijn leven het licht,
namelijk Twee corte sermoenen (1584) en in samenwerking met Dontelclock Wederlegghinghe Eens boecxken / ghenaemt Proeve van den Nederlandtschen Catechismo / bij
D. Cornhert uitghegeven (1585). De; Twee corte sermoenen zijn een preek ter gelegenheid
van de doop van Prins Frederik Hendrik en een lijkrede naar aanleiding van de dood van
Prins Willem. Inhoudelijk bevatten ze een sterk op de praktijk gericht element. In de
dooppreek wordt de doop geplaatst in het spanningsveld van rechtvaardiging en heiliging: de doop als teken en zegel van het genadeverbond bedoelt de heiliging van het leven
bestaande in de afsterving van de oude en in de opstanding van de nieuwe mens. De
ouders zijn geroepen hun kinderen te spenen van aardse begeerlijkheden en te leiden op
het pad der vroomheid. Daartoe moeten zij hun de betekenis van de doop en de bijbelse
leer van jongsaf onderwijzen. De lijkrede draagt een boetekarakter: het aanhouden van
de oorlog en het wegvallen van de Prins worden gerelateerd met de onbekeer lij kheid van
het volk. Dit doet de lijkredenaar ten aanhoren van allerlei hoogwaardigheidsbekleders
vermanen:
Maar indien wy ons niet begheven tot goede wercken / ende na de sinnelickheydt
ons vleyssches in sonden voortvaren: Soo sullen onse wercken ons oock volghen:
maer hoe? Alsoo / dat Godt de straffe onser sonden beghinnende in desen leven /
deselve vervolghen sal tot in d' ander leven /al waer het eewighe vier bereyt is allen
den ghenen die onboetveerdich blijven. Men behoeft niet te vraghen waer de
straffe is / die ons de Heere hier in desen Lande laet overcomen: want zy is een
yeder voor ooghen. Wy gaen (Godt betert) voort in onsen slimmen weghen: Tot
pracht en de hooveerdije / dronckenschap ende overdadicheydt / dertelheydt des
vleessches ende allerley lichtveerdich ghelaet / cortelick / tot alle ongherechticheydt hebben wy ons begheven end' begheven ons daghelicx / niet
teghenstaende de vermaninghen end' waerschouwinghen die ons ghedaen worden
12

wt den woorde Godts. Sulck een sorgheloose versuymenisse ia verachtinghe des
wterlicken Godtsdiensts is int midden van ons by groote ende cleyne / dat ick achte
dat wy daerinne alle andere landen / inden welcken de waerheydt Godts gheleert
wordt / te boven 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...
De wekroep tot nadere reformatie klinkt hierin duidelijk door.
Het tweede geschrift Wederlegghinghe, bevat een in dialoogvorm opgezette polemiek
tegen Coornhert, wiens aantijgingen tegen de gereformeerde predestinatie- en rechtvaardigingsleer stuk voor stuk worden bestreden. Croese blijkt een infralapsarisch standpunt
in te nemen.
In de geschriften die Croese tijdens z'n leven uitgaf leren we hem dus waarderen als
rechtzinnig theoloog, die het humanisme het hoofd bood, en als practicus, die de troost
door de gereformeerde leer geboden, alleen gegrond achtte bij een overeenkomstige
levenspraktijk.
Het overige van de geschriften van Croese verscheen postuum.
Collega Donteclock voegde in 1613 bij zijn Antwoord Lamberti Daneï, waarmee hij
erastiaanse opvattingen trachtte te weerleggen, een geschrift van Croese, onder de
volgende titel: Een cort ende claer Bewijs / dat de verkiesinghe / ende Afsettinghe der
Dienaren des Goddelicken Woorts / der Ouderlingen / ende Diaconen niet en staet bij de
BorgherlickeMagistraet / maer bij de kercke. Item / Sekere Artijckelen / van het Seggen
/ ende de Macht der Overheydt in de bedieninghe der kercke Christi in Hollandt / over
het maecken van kerckelickePersoonen. In dit geschrift behandelt Croese de kerkrechtelijke kwestie over de eventuele inspraak van de overheid in kerkelijke zaken, in casu het
aanstellen en afzetten van ambtsdragers. Dat de overheid bevoegd zou zijn tot inmenging
in louter kerkelijke aangelegenheden ontkent hij. Aangezien hieronder ook het punt in
kwestie moet worden gerekend kan de overheid daar geen pretenties op laten gelden. Dat
de overheid bevoegd zou zijn tot toezicht en advies in kerkelijke zaken stemt hij op grond
van het gereformeerd kerkrecht toe. In tegenspraak met de uitvoerige titel hebben we hier
te doen met een vrij summier pamflet, dat evenwel voor onze kennis van het kerkelijke
standpunt van Croese, zoals gezien, niet van betekenis is ontbloot.
Een piëtistisch getoonzet werkje verscheen in 1612 onder de titel: Christelijcke Betrachtingen der Ghelooviger Zielen, Mitsgaders nog een aandagtige Overdenkinge over
de drie eerste versen van het derde Cap. des eersten algemeinen Zendbrief des Apostels
Johannes. Het bevat een meditatief exposé van het Onze Vader. De stof is verdeeld over
de zeven weekdagen, in analogie met o.a. een dergelijke verhandeling van Erasmus naar
een anonymus bericht in de voorrede. Deze indeling doet denken aan de vijftiendeeeuwse devotielectuur. Uit de voorrede blijkt het geschrift vooral te zijn bedoeld voor
Croeses echtgenote: zij zou er in aanvechtingen soelaas uit kunnen putten. Inhoudelijk
staat het onder het gezichtspunt van de glorie van God als het grote doel van het christen13

zijn in de werkelijkheid van Gods schepping. Toegevoegd is een meditatie over 1 Joh. 3
vs. 1-3, waarvan de vorm doet vermoeden dat zij oorspronkelijk teruggaat op een preek.
In beide gedeelten staat het persoonlijke element uiteraard sterk op de voorgrond. Dat
houdt mee in dat speciale nadruk wordt gelegd op de beleving van Gods nabijheid. Het
gegeven dat niet in de eerste persoonsvorm enkelvoud, maar in de meervoudsvorm wordt
gemediteerd, beneemt het werkje een individualistische strekking.
Als laatste drukwerkje van Croese verscheen in 1636 een door de Streefkerkse
predikant Joh. Gysius uit het Latijn vertaald prekenbundeltje: VI Predicatien
over het Lijden / Sterven ende begraven
onses Heeren Jesu Christi, Vol van aendachüghe ende Godtvruchtighe Overdenckinghen. Evenmin als het voorgaande
geschrift had Croese deze preken voor de
drukpers bestemd. Ze dienden hem als
basis voor de passieprediking en handelen
dan ook over de tijdensgeschiedenis van
Christus. Het model van deze preken vertoont tekstexegese en applicatie. Naast de
letterlijke uitleg van de tekst staat de synthese van leer en leven. Dit laatste vormt
een karakteristiek element. Worden enerzijds vooral roomse dwalingen weerlegd,
anderzijds wordt aangetoond dat het leven
der gereformeerden nog niet beantwoordt
aan de rechte leer. Vanuit dit perspectief
wordt dan ook aangedrongen op de praktijk der godzaligheid. Tevens worden
aangevochten zielen gewezen op de troost
die het evangelie hen biedt. Zo horen we
hem bijvoorbeeld de bekommerden bemoedigen:
Treet tot desen toe / als tot den medecijnmeester / den Chirurgijn / het
plaester ende medecijn / uwer ziele.
In deses pijn soeckt versachtinge / in
sijn slagen en striemen / soeckt de gesontmakende olye voor uwe geestelijcke
wonden / in sijn hoon ende bespottinghe u eere ende heerlycheyt / in sijn verdoemenisse u vrijsprekinghe / in sijn gehoorsaemheyt de vergevinge van uwe stoutmoedicheydt.
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Nadruk wordt gelegd op de gereformeerde rechtvaardigingsleer. Maar tevens wordt
benadrukt dat de rechtvaardiging door het geloof is verbonden met de erkenning van het
koningschap van Christus, hetgeen gestalte dient te krijgen in de heiliging van het
kerkelijke, maatschappelijke en politieke leven. Want Christus' koningschap betreft elk
levensgebied. Er wordt een direct verband gelegd tussen de heiliging van het leven en het
welzijn van de Republiek, zoals het volgende citaat aantoont:
Wij worden oock hier mede vermaent dat wij desen onsen Coninck goetwilliglick
onderwerpen met alle gehoorsaemheyt / wie wij ooc zijn / beyde Magistraten en
Ondersaten. De Magistraten met alle haer macht aen te leggen tot voortplantinge
van het Rijcke Christi ende sijnes Evangeliums de Ondersaten / dat sij haer te
samen met hare Magistraten voeghen na de wetten van dit Coning-rijke. Dat se
neerstig comen tot het gehoor van sijn woort ende haer begeven tot het gebruyck
van sijne sacramenten / ende dat se hare manieren richten na den regel haer van
Christo voorgeschreven: opdat wij niet van die gene en zijn van dewelcke wij lesen
/ Luc. 19 v. 14. Die daer seyden / Wij en willen niet dat dese over ons regeren, ende
dat wij sonder joc / sonder regel en wet / soecken te dwalen in allerhande omwegen
( . . . ) soo wij hem voor onsen Coning bekennen / ende ons sijn gebiet goetwilliglijck onderwerpen / ende ons richten na sijn H. Woort / so beyde Magistraten
ende Ondersaten haer voegen na de Wetten deses Coning rijcx / soo geven wij daer
mede te kennen / dat wij dese goede belijdenisse die hij hier voor Pilatum heeft
gedaen / gheloove geven / en hij sal ons hier segenen / ende ten jongsten dage voor
de sijne aen-nemen.
Dit accent op het koningschap van Christus troffen wij ook aan in zijn geschrift over de
autonomie van de kerk ten opzichte van ambtelijke aangelegenheden. Het herinnert aan
zijn al eerder genoemde georiënteerdheid aan het calvijnse theocratieprincipe. Dit heeft
zijn visie op kerk en staat in belangrijke mate bepaald. Deze georiënteerdheid aan
Calvijn bevat mogelijk ook een verklaring voor zijn bestrijding van dopers individualisme en subjectivisme. Croese heeft, evenals trouwens zijn geestverwant Taffin, zich
intensief verdiept in de problematiek van de dopersen. Hij schreef tegen hen: Grondtlick
bewijs ende onderricht uit den heyligen Schriftuyr, dat het Godts wille is dat men den
onmondigen kinderkens der Christenen doopen sal} Het tweede Deel des boecxks,
begrijpende de Wederspraacken wegens den kinderdoop met hun beantwoordinghe,
alsmede nog een afzonderlijk geschrift, zonder titel, maar in onderscheid van het
eerstgenoemde voorzien van een Voorreden aen den christelicken leser ende alle christgheloovighe menschen. Deze manuscripten zijn ongedrukt gebleven, maar te oordelen
althans naar de redactionele ,,sporen" waren ze waarschijnlijk aanvankelijk wel voor de
drukpers bedoeld.
3. Betekenis
Wij zijn nu toegekomen aan een samenvatting van ons onderzoek, teneinde aan de
hand daarvan de betekenis aan te geven die Croese had voor de Nadere Reformatie.
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Uit zijn activiteiten op zowel groot- als kleinschalig kerkelijk terrein bleek dat Arent
Cornelisz. Croese voluit een kerkelijk ingesteld theoloog en een geboren leider uit de
begintijd van de Gereformeerde kerk der Nederlanden genoemd kan worden. Zijn visie
op de predestinatieleer kenmerkte hem tevens als een moderaat maar beslist reformatorisch theoloog, die mede daardoor het respect genoot van zijn gereformeerde
tijdgenoten. Ook kwam hij naar voren als een strijdbaar theoloog, die zowel het
humanisme als het doper dom weerstond. Deze aandacht voor de gereformeerde leer ging
echter allerminst ten koste van een pastorale aandacht voor de levenswandel der gereformeerden. Integendeel. Misstanden op moreel gebied vonden in Croese een geducht
bestrijder. Bovendien leerden wij hem kennen als gereformeerd piëtist, die zowel in het
openbaar vanaf de kansel als persoonlijk, getuige zijn Christelijcke Betrachtingen, een
innige devotie nastreefde. Daarbij bleek hij een solidair theoloog, die zijn gang ging in
verbondenheid met geestverwanten. Vooral interessant is zijn connectie met J. Taffin in
wie Croese een gelijkwaardig geestverwant trof, die evenals hij zich inzette voor een
diepere doorwerking van de beginselen der Reformatie in hart en wandel. Deze congenialiteit kwam met name uit in hun overleg hoe bij de overheid een verbod op toneelopvoeringen, als een volks vermaak dat zij in strijd zagen met de Decaloog, te bewerkstelligen.
Daaruit blijkt een doelgericht streven naar nadere reformatie. Deze praktische gerichtheid is door latere exponenten van het Gereformeerd Piëtisme, zoals G. Voetius en S.
Oomius, ten volle onderkend en gehonoreerd.
Zo kan Croese worden beschouwd als grondlegger van de Nadere Reformatie in ZuidHolland.
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Frederick de Vry
W. J. op'tHof

1. Levensloop
Frederick de Vry aanschouwde in 1579 te Amsterdam het levenslicht als zoon van Jan
de Vry en Belitge Frederickdr. Frederick de Vry was een telg uit een aanzienlijk Amsterdams koopmans- en regentengeslacht, dat van meet aan vol overtuiging de
gereformeerde leer was toegedaan.
De Vry's regentenloopbaan bleef niet beperkt tot zijn lidmaatschap van de Amsterdamse raad. In 1612 werd hij schepen; van 1617-1619 was hij gedeputeerde ter
rekenkamer van Holland; in 1620 werd hij burgemeester; van 1623-1625 was hij gecommitteerde raad; voorts was hij tijdelijk weesmeester en meermalen commissaris van de
wisselbank. Als regent was hij een ijverige medestander van R. Pauw en heeft hij het zijne
ertoe bijgedragen om de libertijns- en arminiaansgezinde regenten uit het zadel te wippen
en om als uitwerking van de Nationale Synode van Dordrecht te komen tot een zuivering
van de politieke en maatschappelijke zeden, niet alleen in Amsterdam, maar in de gehele
provincie. Toen hij in 1620 waarnemend schout was, getroostte hij zich veel moeite om
de heimelijke samenkomsten van de remonstranten te verstoren en liet hij op Sinterklaasavond de kinderpoppengoedverkopers van de Vijgendam verwijderen. Als het aan hem
had gelegen, was ook de Dordtse kerkorde wettig ingevoerd.
Nadat De Vry in 1607 diaken was geworden, kwam hij in 1613 als ouderling in de
Amsterdamse kerkeraad. In deze periode werd hij door de genoemde instantie meermalen samen met predikanten naar de burgemeesters gestuurd wanneer er netelige
problemen waren. Later keerde hij regelmatig in de ouderlingenbank terug.
In 1618 werd De Vry — als gedeputeerde ter rekenkamer van Holland verbleef hij in
Den Haag en ressorteerde hij derhalve onder Zuid-Holland — door de Zuidhollandse
synode gekozen tot secundus-ouderling-afgevaardigde naar de Nationale Synode. Toen
in 1619 een onderzoekcommissie onder anderen de remonstrant J. Geesteranus aan de
tand voelde, was De Vry voorzitter van de gecommitteerden van de Staten van Holland.
Op de Noordhollandse synode van 1622 in Amsterdam was hij commissaris-politiek.
Voorts was hij in juli 1625 als gedeputeerde van de Staten-Generaal betrokken bij de
inventarisatie van het archief van de Nationale Synode van Dordrecht.
De Vry was bevriend met J. Cloppenburgh, de bekende Amsterdamse uitgever van
gereformeerde en piëtistische geschriften, met de Amsterdamse arts en dichter J. Viverius, die ook het een en ander met piëtistische uitgaven te maken had, met de predikanten
V. Meusevoet, P. Ruyl en E. Manglerius, die alle drie werken van W. Perkins vertaalden,
met de predikant J. Cloppenburgh en met J. J. Calckman. Op instigatie van De Vry
vertaalde Manglerius een voluit piëtistisch geschrift van Casmannus. Op 15 juli 1601
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trad De Vry te Amsterdam in het huwelijk met Niesge Willemsdr. Bogaert, die evenals hij
uit een patriciërsfamilie afkomstig was. 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 overleed op 10 januari 1646 in zijn vaderstad.
2. Geschriften
De Vry's eerste werk verscheen in 1609 en was een vertaling van de piëtistische
catechismus van Perkins, waaraan hij een door hem zelf vervaardigde, compilatorische
korte samenvatting van de Heidelbergse Catechismus toevoegde. Zes jaar later kwam
een herdruk hiervan uit. Met dit geschrift wilde De Vry zijn bijdrage leveren aan de
literaire bestrijding van de remonstranten.
Dit zelfde kan worden gezegd van De Vry's tweede vertaling, namelijk die van de
kleine catechismus en twee series stellingen van T. Beza, die voorkomt achter Beza's
Bekentenisse des Christelijcken Gheloofs, uit 1612.
De Vry's bekendste geschrift is Historie ofte Kort ende waerachtich Verhael van den
Oorspronck ende Voort-ganck der Kerckelijcke Beroerten in Hollandt, waarmee hij in
1621 de Synode van Dordrecht beoogde te rechtvaardigen. In dit zelfde jaar verschenen
een Latijnse en een Franse vertaling alsmede J. Wtenbogaerts bestrijding van dit werk. In
de zeventiger jaren van de achttiende eeuw kwamen twee herdrukken hiervan uit. Slechts
een gedeelde van dit geschrift is oorspronkelijk van De Vry zelf.
Ook met zijn volgende werken wilde De Vry de zuivere gereformeerde leer veilig
stellen, zij het dat hij hiermee meer beoogde dan dit alleen. Zijn in 1622 verschenen
Anatomia Dat is Ont-ledinghe van den Geestelycken Mensch, een gedicht van niet
minder dan 442 pagina's, had tevens het doel op te wekken tot de godzaligheid. Met de
dichtvorm wilde hij tegenwicht bieden aan het misbruik van de poëzie in de vorm van
onstichtelijke gedichten en in de vorm van stichtelijk bedoelde gedichten waarin de
zonden echter veel te breed werden uitgemeten en veel namen van heidense afgoden
werden genoemd. Hij hoopte dat zijn voorbeeld van christelijke poëzie navolging zou
vinden.
De Vry liet zijn laatste vier geschriften aan het eind van zijn leven uitgeven, hoewel hij
ze reeds vele jaren eerder voor zijn gezin had opgesteld. Stuk voor stuk zijn deze
traktaten van piëtistisch, devotioneel, naar mystiek neigend gehalte. De inhoud hiervan
ontsproot niet aan de geest van De Vry zelf. Deze werken staan op zijn naam als
compilator.
In 1643 verscheen Ars bene moriendi. Dat is: Wel-stervens Konst. Voor het grootste
gedeelte handelt dit geschrift over de voorbereiding op de dood; het laatste stuk hiervan
betreft de juiste gesteldheid tijdens het sterven. In 1652 kwam een tweede druk uit.
In 1644 rolde van de pers: Praxis Sacra. Dat is, Heylighe Meditatien, Over de Deelen/
Van de Christelijcke Religie. De Vry had hiermee voor te bevorderen dat de christenen in
dit leven de voorsmaak van de eeuwige zaligheid in hun hart gevoelen en hier beneden op
aarde het eeuwige leven in een heilig geestelijk leven aanvangen. Naar zijn mening
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werden de door God in de recente geschiedenis aan de Nederlanden bewezen weldaden
geminacht en heerste er alom ondankbaarheid. Bekering was daarom noodzakelijk. Kan
Praxis Sacra worden getypeerd als een calvinistisch werk met een piëtistische inslag, De
Vry's laatste twee geschriften zijn piëtistica in de volle zin des woords. Zij dateren
eveneens van 1644.
Allereerst kwam uit: Aen-leidinge Tot een Heylig Gebruyck Van het Nacht-mael des
Heeren. In de dedicatie uit De Vry de klacht dat
wy nu dese droevige tijden beleven, 1. dat in de Ge-unieerde Provinciën, de welstandt van de aen-genomene, Gereformeerde Christelijcke Religie, soo niet ghevordert, ende de practijcke der Godt-saligheydt, soo niet betracht en word, als onse
vrome voor-ouderen, ons wel voor-gegaen zijn. 2. Dat de wei-daden, die Godt de
Heere, ons hier te lande, boven, ende meerder als vele andere volcken, ende natiën,
ghedaen, ende bewesen heeft, beginnen in kleyn-achtinge te komen, jae vergeten te
worden, als te weten, dat Godt de Heere ons hier te lande soo krachtigh, ende
wonderbaerlijck, uyt de geestelijcke, ende lichamelijcke slavernye van de dienaren
des Anti-Christes heeft verlost; ende onder soo swaren, langh-duerigen oorlogh,
als noch in ruste, ende vrede, by de suyvere verkondiginge van de saligh-maeckende leer e des geloofs, van de aen-genomene Ghereformeerde Christelijcke
Religie, bewaert. 3. Dat wy hier te lande voeren, eenen swaren, ende periculeusen
oorlogh; niet alleen teghen onsen al-ghemeenen Vyandt, den Koninck van Hispaengien, die ons soeckt te berooven, van de salighmakende leere der
Gereformeerde Christelijcke Religie, van de privilegiën, ende vryheden van ons
lieve Vaderlandt, ende van al wat ons lief, ende waerdt is: Maer oock tegen ons
selven, door onse sonden, die onder ons in swanghe gaen, die den toorne Godes
over ons ont-steken, ende niet alleen ons tijdelijcke, ende lichamelijcke, maer oock
ons geestelijcke, ende eeuwige verderf over ons brenghen sullen, indien wy ons niet
tydelijck en bekeeren. 4. Dat binnen in ons Vaderlandt, door de Af-godenDienaren des Anti-Christes, ende andere valsche Leeraren, die onder ons by naest
haer volle vryheyt hebben, de In-gesetenen der Ge-unieerde Provinciën, van den
rechten wegh der saligheydt af-geleydt, de saligh-maeckende leere, ende de goede
ordre van de aenghenomene Gereformeerde Christelijcke Religie, gelastert, bestreden, ende aen-gevochten wordt. 5. Dat de voorstanders, ende voor-ganghers van
de Remonstranten, dat is, der Arminianen, haer oude practijcken in't werck
stellen, om door het lasteren, ende verdacht-maecken, van de Kercken-ordre, die
in de Kercken der Ge-unieerde Provinciën, van den aen-vangh der Reformatie, met
goede stichtinge, gepractiseert is geweest; ende door het toe-schrijven, ende
op-draghen van het recht der beroepinge van Kerckelijcke persoonen, aen de soodanige, dien het van den Heere Jesu Christo niet en is gegeven geweest, door te
dringhen, 't geense voor het houden van het Synodus Nationaal Ao. 1618. ende
1619. niet en hebben kunnen uyt-wercken. Te weten, dat in de Kercken der
Ge-unieerde Provinciën, behendelijck souden mogen in-gheschoven worden, soodanighe persoonen tot Leeraers, de welcke, door de leere der Arminianen, die by
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het Synodus Nationael binnen Dordrecht in de Jaeren 1618 ende 1619, on-schriftmaetigh te zijn veroordeelt, ende verworpen is gheweest, de aen-ghenomene leere
der Ghereformeerde Christelijcke Religie, die by het wel-ghemelde Synodus Nationael schrift-maetigh te zijn verklaert, ende bevestight is gheweest, allenghskens
souden moghen vervalschen, ende eyndelijck veranderen.
De belangrijkste bron van dit geschrift vormen de meditaties van M. Mollerus. Bij de
bespreking van de wet als middel tot kennis der zonde beveelt De Vry Biecht-boecxken
der Christenen aan, dat oorspronkelijk door J. van den Houte was samengesteld en in
1637 door G. Voetius was vermeerderd.
Vervolgens zag in 1644 het licht: Troost-Boecxken/ Vervatende verscheyden Troostelijcke Woorden, ende Gebeden. De schrijver zegt hierin onder andere dat alleen zij zich
de troost mogen toeëigenen die boetvaardig en gelovig zijn. Er mag dan echter geen
sprake van een dood geloof zijn, want in dat geval bedriegt men zichzelf. Van de auteurs
aan wie De Vry iets ontleent, noemt hij A. Polanus en O. Casmannus.
3. Betekenis
Zowel de levensloop als de geschriften van De Vry wijzen uit dat hij een warme
voorstander van en een felle voorvechter voor zowel de zuivere gereformeerde leer in de
zin van de Dordtse Synode als de praktijk van de godzaligheid was. Zijn verdediging van
de zuivere leer ging gepaard met een intensieve inzet voor een heilig leven. Kerk,
maatschappij en culuur moesten worden gezuiverd en gereguleerd naar het Woord en de
drie belijdenisgeschriften. Voorts stond bij hem de persoonlijke vroomheid in de vorm
van meditaties en gebeden sterk op de voorgrond.
De Vry's strijd voor de zuivere leer en zijn streven naar een godzalig leven kwamen
voort uit zijn kritische kijk op en instelling ten opzichte van zijn eigen tijd. Zijn
medechristenen waren zijns inziens niet zoals de vrome voorvaderen uit de tijd van de
Reformatie.
De aanbeveling van het werk van J. van den Houte en Voetius legt er getuigenis van af
dat De Vry zich niet slechts geheel in hun doelstellingen kon vinden, maar dat hij tevens
er bewust bij aan wilde sluiten. Dit wordt eveneens duidelijk uit zijn brief van 15 januari
1643 aan Voetius. Uit deze gegevens mag worden geconcludeerd dat De Vry niet slechts
van het Nederlandse gereformeerde Piëtisme, maar ook van de Nadere Reformatie een
vertegenwoordiger was.
De Vry heeft als man van de Nadere Reformatie wel een ontwikkeling meegemaakt. In
het eerste kwart van de zeventiende eeuw ijverde hij behalve in daad ook in geschrift voor
de gezondmaking van Kerk, maatschappij en cultuur. In de veertiger jaren ging zijn
aandacht blijkens de inhoud van zijn latere werken primair uit naar het persoonlijk
innerlijk geloofsleven. Het is welhaast zeker dat de afbraak van zijn politieke carrière,
veroorzaakt door de machtswisseling binnen Amsterdam in de twintiger jaren, hiervoor
van beslissende betekenis is geweest. De Vry was een lekenvertegenwoordiger van de
Nadere Reformatie, die een aanzienlijke plaats hierin innam. Hij behoorde tot de
hoogste regentenkring van de hoofdstad der Verenigde Provinciën en heeft zich gedu21

rende zijn tamelijk korte politieke loopbaan ingezet om zowel in de stad Amsterdam als
in de provincie Holland en in de gehele Republiek zijn nadere reformatorische idealen te
verwerkelijken en in praktijk te brengen. Als het gaat om de politieke, kerkelijke,
maatschappelijke en culturele verwerking van de Nadere Reformatie in haar begintijd
kan hij met recht als de belangrijkste representant gelden. Geen andere vertegenwoordiger van deze groepering had tot in de twintiger jaren zoveel invloed als hij. Het feit dat hij
als Noordhollander in Zuid-Holland tot secundus-ouderling-afgevaardigde naar de
Nationale Synode werd gekozen, zegt in dit opzicht genoeg.
In daad en in geschrift was De Vry een felle tegenstander en bestrijder van de
remonstranten. De Synode van Dordrecht en haar besluiten lagen hem na aan het hart en
werden door hem met alle mogelijke inspanning verdedigd.
De Vry's bijdrage aan de Nadere Reformatie was veelzijdig. Hij droeg zijn steentje bij
als politicus, als kerkelijk ambtsdrager, als geschiedschrijver, als dichter, als vertaler en
als compilator. Hij was de eerste die de (voor) geschiedenis van de Dordtse Synode
beschreef. Dichterlijk aangelegd als hij was, bepleitte hij een nadere reformatie van de
poëzie en gaf hij zelf het voorbeeld. Hoewel dit produkt kwalitatief niveau mist,
openbaart het toch een opmerkelijke kant van De Vry.
Wanneer De Vry zijn inzichten via de pers trachtte te verbreiden, deed hij dit grotendeels door te vertalen. Zijn eerste twee geschriften waren overzettingen, maar ook zijn
werken uit de jaren veertig waren voornamelijk gebaseerd op vertaalde gedeelten van
geschriften van andere auteurs. Bovendien verzamelde hij om zich heen een kring van
gelijkgezinde vertalers, die hij aanmoedigde, stimuleerde en zelfs instigeerde. Tot deze
kring behoorden Meusevoet, Ruyl en Manglerius.
Het getuigt van de breedheid van zijn blik dat hij bij zijn vertaal- en compilatiewerk
niet alleen putte uit de bron van het Engelse Puritanisme, maar evenzeer uit continentale
bronnen van piëtistische aard, waarbij vooral de namen van Casmannus en Mollerus
moeten worden genoemd. Meer dan wie in zijn tijd had hij oog voor het internationale
karakter van het Piëtisme.
De Vry was een vrij zelfstandige figuur, die als de vader van de Nadere Reformatie in
Amsterdam en in Noord-Holland kan worden beschouwd.
De geschriften van De Vry hebben niet veel ingang gevonden. Wellicht stond hij te ver
van het gewone volk af. Zijn invloed op langere termijn mag dan niet groot zijn geweest,
zijn betekenis in de begintijd van de Nadere Reformatie was dit wel.
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Josias van den Houte
W. J. op't Hof

1. Levensloop
Josias van den Houte werd in 1582 als zoon van de van Gent afkomstige predikant
Gillis van den Houte geboren. Vader Gillis stierf op 11 december 1594. Josias was niet zo
jong meer toen hij in Leiden theologie ging studeren: op 8 september 1606 werd hij hier
aan de universiteit ingeschreven. Twee jaar later vertrok hij naar de universiteit te
Franeker om zich verder te bekwamen in de bijbelse talen. Hier werd hij op 8 september
1608 als student ingeschreven. Eind 1609 of begin 1610 werd hij door G. Udemans
bevestigd als predikant van Renesse en Noordwelle.
In het voorjaar van 1620 vond een beroep naar Dordrecht geen doorgang, zeer
waarschijnlijk wegens Van den Houte's strenge sabbatsopvatting. Toch had deze toen
zijn langste tijd in zijn eerste gemeente gehad. In september of oktober 1621 werd hij
Udemans' collega te Zierikzee. Dit duurde slechts kort, want in januari 1623 stierf hij.
Hij werd begraven in de St. Lievens Monster kerk.
Van den Houte trouwde op 20 april 1610 te Zierikzee met Judith, dochter van de
patriciër en apotheker Jason Jansz. In dezelfde plaats hertrouwde hij precies elf jaar later
met Catharina Yemansdr. Er is één zoon bekend: Gillis.
Van den Houte was goed bevriend met Udemans en A. Hoffer. De laatstgenoemde
schreef een lofdicht voor Van den Houte's De Christelijcke land-man.
2. Geschriften
Twee van de drie geschriften van J. van den Houte dateren van 1620. Als eerste kan
worden genoemd De Christelijke land-man, waarmee de auteur beoogde een handleiding
in piëtistische trant voor de boeren te geven. Dit geschrift bevat preken die Van den
Houte heeft gehouden in de oogsttijd van 1618. Helaas is dit werk verloren gegaan.
Het tweede in 1620 verschenen werk van J. van den Houte is Salomo. Met deze
samenspraak poogde hij hen die zich in hun eenvoudigheid aan de kant van de remonstranten ophielden, te bewegen terug te keren naar de Kerk. In de opening van dit gesprek treden
zowel de bewogenheid als het piëtistische standpunt van de schrijver helder aan de dag:
Salomo. Zal dan het vyer der oneenicheydt altijdt branden? zal den twist alles
moeten verteeren? zal dan dat Israël Godes het erfdeel des Heeren / langher
ghespleten blijven in't herte vande Gheunieerde landen? zullen wy dan onvereenicht zijn ende blijven in dese vereenichde landen? ende dit alles tot vreuchde der
gener die Sion gram zijn. Psal. 129/5. tot smerte van die den vrede Jerusalems
wenschen Ps. 122/6. ende Jerusalem / Gods Kercke / laten hare hoochste vreuchde
zijn. Ps. 137.6.
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Keert weder/ keert weder/ Phares, ghy die u verdeelt hebt/ keert weder ghy
schapen die wt der weyden zijt geweken/ die weyde zoect aen allen plaetsen/ even
al oft het gras op Carmel verdorret/ les. 35.2 den dau op Hermon verdwenen Psal.
133.3. ende het water in Siloe verdroocht ware les. 8.6. even al offer gheen heelsalve in Gilead meer en ware te vinden. Ierem. 7 Wat is u/ Phares, dat ghy zoo
dicwils henen loopt als verstroyde schapen/ die geenen Herder en hebben. Mat.
9.36.
Phares. Daer zijn sy oorzake van die het hooge ghevoelen der Predestinatie
drijven.
Salom. Ende die zelve legghen alle schuldt op u lieden. Maer/ ey lieve wat
murmureert ghy dus tegen malkander en? ziet ghy niet voorder als d'een op
d'ander? Merckt ghy dan hier in niet de hant des Heeren uwes Godts die dese
Landen plaecht van wegen hare menichfuldighe zonden? Isser wel eenich quaet
(der straffe dat de Heere niet en doet? Am. 3.6. Is zulcx niet om de boosheden/
ende zonden der menschen. Iere. 18.10.
Daerom murmureert liever teghen uwe zonden/ een yeder onderzoecke syne
weghen/ ende bekeere zich tot synen Godt/ ende late af van syne boose weghen.
Tren. 3.40. Och oft wy alle stonden nae een nieuw herte ende na enen nieuwen
Gheest Iere.36.26. wy zouden haest een eenich volc werden. Iere.37.22.
Maer ach/ dit en werdt van vele niet betracht/ ende zoo werdt de scheure noch
ergher/ de wonde wert meer ende meer open gekrabt/ men doetse meer bloeden/ in
plaetse van die te ghenesen. Wilt ghy dan werden als de Joden ende Samaritanen/
die gheen ghemeynschap onder den anderen wilden houden? Ioh. 4.9.
Verderop in het gesprek wordt het betreurd dat de remonstranten wel de mond vol
hebben over de reformatie van de leer, maar niet over die van de tucht. Voorts wordt
gesteld dat een verzoek van de remonstranten om de leer van de predestinatie op de meest
matige en voorzichtige wijze te laten behandelen, ongetwijfeld zou worden ingewilligd.
In de verdere loop van de samenspraak wordt erkend dat de werken van enige
contraremonstranten meer terug gaan op de scholastieke filosofie dan op de Heilige
Schrift. Tegen het eind van het gesprek wordt het feit dat zich contraremonstrant
noemende lieden remonstranten lasteren en bespotten, zeer scherp afgekeurd. De overheid moet dit straffen.
Het derde geschrift van J. van den Houte, waarvan het niet bekend is wanneer het voor
het eerst verscheen, is Korten Wegh ofte Catechismus. Uit de titel kan worden afgeleid
dat het om een catechisatie werk gaat. Helaas is hiervan geen exemplaar bekend. De
onderzoekers hebben steeds gemeend dat de inhoud van Korten Wegh terug is de vinden
in Biecht-boecxken. Van Gent heeft echter achter dit inzicht een vraagteken gezet en de
mogelijkheid geopperd dat het in Biecht-boecxken slechts een gedeelte van Korten Wegh
betreft. Zelf ben ik geneigd hem in deze veronderstelling te steunen.
In ieder geval vormt Korten Wegh, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, de grondslag van
het door G. Voetius geredigeerde en in 1637 uitgekomen Biecht-boecxken. Deze basis
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bevat een zondenregister gerangschikt naar de
Tien Geboden, dat is bedoeld als een middel om
te komen tot kennis en belijdenis van zonden.
Biecht-boecxken heeft een grote opgang gemaakt. Er zijn niet minder dan twaalf drukken
bekend. Bovendien verzorgde J. Koelman in
1690 een nieuwe en vermeerderde editie met de
gewijzigde titel Spiegel der wet. Driemaal werd
deze uitgave herdrukt. Tenslotte verscheen dit
geschrift in 1768 opnieuw onder een andere
titel: De boetvaardige Christen. In het totaal is
er derhalve sprake van minimaal zeventien uitgaven.
3. Betekenis
Wat er aan inhoud van Korten Wegh bekend
is, vormt een zo typisch piëtistisch thema dat
dit in het kader van de kerkelijke en dogmatische opstelling van J. van den Houte reeds
voldoende is om hem te rekenen tot een aanhanger van het Nederlandse gereformeerde
Piëtisme. Zijn kijk op de remonstrantse twisten
zoals die in Salomo onder woorden wordt gebracht, bevestigt dit. Zijn nauwe contact met
Udemans en het feit dat later leidinggevende
figuren binnen de groepering van de Nadere Reformatie als Voetius en Koelman hun
naam verbonden aan de heruitgave van (een onderdeel van) een zijner werken, doen
tevens sterk vermoeden dat hij zelf ook een representant van de genoemde groepering
was. Toch is het waterdichte bewijs hiervan, bij voorbeeld in de vorm van aantoonbare
samenwerking tussen Van den Houte en Udemans met een volledig piëtistisch karakter,
bij de huidige stand van kennis niet te leveren.
Hoewel Van den Houte academisch was gevormd, was hij er de man niet naar om op
classes of synoden een rol van betekenis te spelen. Zijn kracht lag in de gemeente. Hier
trachtte hij te komen tot verwezenlijking van zijn piëtistische doeleinden. Aangezien de
gemeente die hij met uitzondering van nog geen anderhalf jaar zijn gehele ambtsleven
diende, grotendeels uit een boerenbevolking bestond, worden zijn geschriften gekenmerkt door een opmerkelijke aandacht voor deze sociale groep. Een van zijn werken is
geheel aan de christelijke boer gewijd en in zijn catechisatieboekje ruimt hij steeds een
afzonderlijk plaatsje voor de landbouwers in.
De grote onkunde die Van den Houte in zijn gemeente tegenkwam, zal hem ertoe
hebben gebracht om zelf een catechismus te vervaardigen.
In Salomo komt Van den Houte naar voren als een man die oog heeft voor de vele
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eenvoudigen onder de remonstranten en die van harte hun terugkeer naar de Kerk
begeert. Hierbij geeft hij er blijk van dat hij als contraremonstrant zijn eigen standpunt
kan relativeren zonder dit prijs te geven. Tevens blijkt dat, hoewel indifferentisme hem
vreemd blijft, het leven bij hem een zekere meerwaarde boven de leer heeft.
Van den Houte heeft zijn bekendheid te danken aan Voetius en Koelman, die ervoor
hebben gezorgd dat hij de geschiedenis is ingegaan als de man van het zondenregister.
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Dionysius Spranckhuysen
G. H. Leurdijk

1.

Levensloop
Dionysius Spranckhuysen zag het levenslicht in 1587, als zoon van Thomas Spranckhuysen, die in dat jaar predikant was te Grave of Gorinchem. Aangezien hierover nog
weinig duidelijk is, moeten we aannemen dat Dionysius Spranckhuysen werd geboren in
een van deze plaatsen.
In 1593 vertrok Thomas Spranckhuysen naar Leiden, waar hij in 1602 overleed. Zijn
zoon Adolphus volgde zijn vader als predikant te Leiden op. A. Spranckhuysen was een
overtuigd contra-remonstrant. Als predikant in de universiteitsstad droeg hij door
middel van een privaat college homiletiek bij aan de vorming van theologiestudenten.
Eén van hen was Gisbertus Voetius. Voetius en de jonge Dionysius Spranckhuysen
studeerden gelijktijdig theologie aan Leidens universiteit.
Na volbrachte studie ontving Spranckhuysen in 1609 een beroep naar Asperen, dat hij
aannam. In 1614 vertrok hij vandaar naar Puttershoek. Hier heeft hij maar kort gestaan
want reeds in 1615 nam hij een beroep aan naar Haarlem. In Haarlem wachtte Spranckhuysen een pijnlijke ervaring, die voor zijn carrière zelfs een dieptepunt zou betekenen.
Een deel van kerkeraad en gemeente achtte het beroep op Spranckhuysen onwettig. Dit
beroep was nl. gedaan volgens de kerkorde van 1591, die de bestaande moest vervangen.
De bezwaarden echter meenden dit niet te mogen accepteren, verklaarden haar ongeldig
en tekenden protest aan tegen Spranckhuysens positie als plaatselijke predikant.
Hevige geschillen laaiden er op, waarbij Spranckhuysen, bijgestaan door z'n collega
Isaac Junius, zich krachtig verweerde. Het resultaat was niettemin dat de particuliere
synode van Noord-Holland in 1618 uitsprak dat beiden hun ambt neer moesten leggen,
zij het met behoud van tractement.
Het duurde niet lang of Spranckhuysen ontving een beroep naar Woudrichem, in de
classis Gorinchem, waar hij nog datzelfde jaar intrede deed. In de periode dat hij hier
predikant is geweest heeft hij zijn vroegere studiegenoot Voetius, toen predikant te
Heusden, herhaaldelijk ontmoet.
In 1625 aanvaardde Spranckhuysen een beroep naar Delft. Hij kwam er terecht in een
vriendelijke gemeente, waar eendracht en eerbied voor de overheid leefde. Er was in Delft
nog een generatie, die wist van de krachtige gemeenteopbouw ten tijde van de organisator
Arent Cornelisz. Croese. Magistraatspersonen als de Van Bleiswijks en de Van Lodensteyns betoonden zich ijverige beschermers van goede zeden en waardige ambtsdragers van
de kerk. In Delft ook vond Spranckhuysen wederom zijn vroegere medestander I. Junius,
die er in hetzelfde jaar werd beroepen en er tot zijn dood in 1636 zou blijven. Het was deze
gemeente, waarin Spranckhuysen zijn verdere levensloop zou afleggen.
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Teneinde Spranckhuysens betekenis voor de Nadere Reformatie enigermate te belichten letten we achtereenvolgens op zijn visie op het beleid van de overheid en
maatschappelijke gezagsdragers en op zijn positie in de gemeente van Delft en in de kring
van zijn collega's.
De opstelling van Spranckhuysen ten aanzien van de twee eerstgenoemde categorieën
is af te lezen uit de dedicaties van zijn geschriften die wij in de volgende prg. willen
nagaan. Daarop vooruitlopend beperken we ons hier tot een beknopt verslag van hetgeen
daar breder wordt vertoond. Uit de dedicaties blijkt de positie van Spranckhuysen t.o.v.
de Staten-Generaal, stadhouder Frederik Hendrik, de Staten van Holland en WestFriesland, de magistraat van Delft, de bewindhebbers van de W.I.C., admiraal Piet
Hein, de Merchants Adventurers te Delft. Beleefd en eerbiedig maar niet zonder vrijmoedigheid spreekt Spranckhuysen hen aan op hun verantwoordelijkheid voor de eer van
God in het beleid dat hen is toevertrouwd. Tevens wijst hij op de invloed die er van hun
gezag behoort uit te gaan op de geestelijke en zedelijke conditie van hun onderhorigen.
Daarbij laat hij het accent vallen op hun exemplarische roeping tot een nauwgezette
naleving van Gods geboden, want juist hun voorbeeld strekt tot navolging. In zijn
dedicaties komt Spranckhuysens profetische bewogenheid met het heil van de Republiek
duidelijk uit. Hij onthield zich hier van kritiek op het politieke bestel. De kritische noties
die in zijn dedicaties soms op pathetische wijze zijn verwoord betreffen de geestelijke en
zedelijke conditie van de Republiek. Deze opstelling van Spranckhuysen toont dan ook
aan dat hij zich wist een dienaar van de kerk van de Republiek. En dat riep het respect van
de overheid voor hem op. Niet alleen van de magistraat van Delft. Maar bovendien van
de stadhouder, bij wie hij in aanmerking kwam voor het ambt van hofprediker. Daarvoor meende Spranckhuysen echter te moeten bedanken.
De positie van Spranckhuysen in de gereformeerde gemeente van Delft blijkt respectievelijk uit de dedicatie van zijn Geestelijcke batailie, uit het getuigenis van zijn biograaf S.
van Doreslaer en uit zijn betrekking tot zijn collega's, het plaatselijke ministerie van
predikanten. De dedicatie aan zijn gemeente bevat een indringend en appellerend betoog
over de oprechte vernieuwing van het leven in gehoorzaamheid aan Gods geboden.
Inhoudelijk weerspiegelt zij de orthopraxis die het gehele oeuvre van Spranckhuysen
kenmerkt. Er kan dan ook uit worden geconcludeerd dat in het pastoraat van Spranckhuysen te Delft de gerichtheid op een gereformeerde moraal prioriteit had. Uitgebreide
informatie verschaft de biografie van Van Doreslaer. Deze typeert Spranckhuysen als
een spiritueel, vreedzaam, dynamisch en invloedrijk theoloog, bij wie vroomheid, geleerdheid, ijver en welsprekendheid als in een concentrische cirkel hun middelpunt
vonden. En over het pastorale en persoonlijke contact schrijft hij:
. . . al die gene/ die nevens my het geluk gehadt hebben/ om sijnen dagelijkschen
ommegang ghemeensaem te gebruiken/ die konnen getuigen/ so menichmael als
de gelegentheit mede bracht om van de saken/ die Godts eere/ of het welvaren van
sijn Kerke/ of behouwdenis der sielen raekten/ te spreken; en hy daer over een
ernstig ghelaet had aenghetrokken/ wat bewegingen deselve volgden.
Deze passage illustreert Spranckhuysens existentiële betrokkenheid bij het welzijn van
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de Kerk, waarbij hij vooral de levensheiliging op het oog had.
Van Doreslaer tekent Spranckhuysen verder als een vrij zefstandig theoloog, die
temidden van zijn collega's een gezaghebbende positie werd vergund, zoals het volgende
verduidelijkt:
Andere Profeten en Leraers hebben hem erkent niet alleen als een Profeet en
Leeraer neffens haer/ maer gelijk hy was/ als een Vader der Profeten.
Met name gold dit ook op breder terrein. Zoals op synoden en classes, waar zijn advies
bij gecompliceerde problemen gewicht in de schaal legde. In het bijzonder gold dit
respect in eigen gemeente, waar hij de achting wegdroeg van zijn collega's. Hij werd er
gezien als een evenwichtige persoonlijkheid, bij wie geleerdheid en godzaligheid samen
gaan. Dat hij in de plaatselijke kring van collega's niet alleen werd geacht als nestor maar
ook als leider blijkt uit de woorden van Van Doreslaer:
Hier door was hy lief by allen/ en voor al by sijn Mede-Broeders... Een Vader in
jaren/ en een Vader in raedt is een dubbeld Vader: en het leste aldermeest.
Veelvuldig ontving hij hen aan huis. Kortom, uit Van Doreslaers verhaal blijkt
onmiskenbaar een bijzonder vriendschappelijke collegialiteit, in het licht waarvan men
mag veronderstellen dat een aanspraak van Spranckhuysen als ,,Mijn lieve en waerde
Mede-Arbeyders in het Werck des Heeren" werd gebezigd zonder uitzondering. Het
interessante van het verslag van Van Doreslaer is de ondubbelzinnigheid waarmee hij
Spranckhuysen voorstelt als primus inter pares wiens invloed op het gemeentelijke leven
aanzienlijk is geweest, niet in de laatste plaats door de stimulans tot eensgezindheid die er
onder de Delftse pastores van hem uitging, met name inzake het onafscheidelijk verband
tussen godsvrucht en wetenschap, waarvan Spranckhuysen hen een levend voorbeeld
verschafte. Dit laatste wordt nog meer duidelijk uit de manier waarop zij hun affiniteit
tot uitdrukking brachten. Deze affiniteit blijkt in de eerste plaats uit hun sympathiebetuigingen en vervolgens meer indirekt uit hun eigen publikaties. Spranckhuysens collega's
Volcker van Oosterwyck, Hermannus Tegularius en de Waalse predikant Jacobus
Crusius lieten voorin zijn Geestelijcke batalie een lofgedicht plaatsen. En de lijkrede van
Van Doreslaer wordt gevolgd door gedichten van o.a. Van Oosterwyck en Van Doreslaer
zelf. Meer indirekt blijkt hun affiniteit uit hun geschriften. Het is hier niet mogelijk deze
uitvoerig te bespreken, maar bij gebrek aan secundaire literatuur hierover mag een
beknopt overzicht niet ontbreken. Bij de genoemden voegen wij nog Johannes Goethals.
Terecht zoals in het vervolg is te zien. Crusius laten wij buiten beschouwing, aangezien
van hem geen piëtistica bekend zijn.
De eerste die onze aandacht vraagt is V. van Oosterwyck (pred. te Delft: 1640-1675).
Jaren voor zijn intrede te Delft reeds stond hij tot Spranckhuysen in een vriendschappelijke betrekking. In 1628 publiceerde hij een Copie Eens Briefs, geadresseerd aan
Spranckhuysen, die hij aanvangt met ,,Eerwaerdige/hooghgeleerde/gunstighe lieve
mede-broeder". Hij blijkt te zijn begaafd met een dichterlijke aanleg, want de vele
pennevruchten die van zijn hand verschenen zijn vrijwel uitsluitend in dichtvorm gesteld.
Ze zijn gekenmerkt door een sterk praktische georiënteerdheid, dikwijls met piëtistische
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inslag. Twee voorbeelden: Willem Teellincks Soliloquium op zang rijm gestelt, Den
Christelycken Seneca ofte Joseph HalVs 300 goede Spreucken.
De volgende is H. Tegularius (pred. te Delft: 1638-1666)). In 1647 publiceerde hij zijn
Inhuldings-predicatie op de Vermaerde Intrede van syn hoogheit (...) Wilhelm (...),
waarin hij uitvoerig bespreekt het recht Gods op de samenleving en met klem wijst op de
verantwoordelijkheid van de overheid voor het morele gedragspatroon van het volksleven. In 1650 zag van hem het licht: Schrift-matige proeven Van een Oprecht Christen;
Mitsgaders vasten troost Tegen verscheyden twyffelingen. Dit geschrift wordt door
Tegularius gedediceerd aan Delfts burgervaders, onder wie Everhard van Lodensteyn en
Everhard van Bleyswijck, ,,Personen, die in Godts-dienstigheyt uytsteken". Het is
vrucht van onderlinge conversaties over de praktijk der godzaligheid! Burgemeesters
,,hadden gantsch ernstelijck versocht, om van de sekerheydt der saligheyt yets te schryven". Er blijkt niet alleen eenzelfde positieve verhouding uit tussen overheid en kerk als
die we reeds signaleerden bij Spranckhuysen, maar nu ook een levende betrokkenheid
van de overheid bij de innerlijke doorleving van het heil! Hier komt dan ook iets van een
beweging van „nadere reformatie'' aan de oppervlakte. De inhoud van dit geschrift is
gesplitst in twee delen, het eerste voor persoonlijke stichting en het tweede daarnaast ook
voor ziekentroosters bij de uitoefening van hun bediening. Het is voluit een piëtistisch
gericht werk.
Een derde collega van Spranckhuysen is Joh. Goethals (pred. te Delft: 1640-1673). In
1647 werd hem de stervensbegeleiding van Frederik Hendrik opgedragen. Na diens
overlijden publiceerde hij nog datzelfde jaar een geschrift onder de titel: Het Godtsalich
overlijden van Sijne Doorluchtighste Hoogheyt, Frederick Henrick. Uiteraard bevat het
primair een verslag van het sterfbed van de stadhouder. Daarnaast permitteert de auteur
zich echter ook menig excurs op meditatief gebied. Door dit laatste krijgt het een dubbele
dimensie en daarmee een ambivalente functie: als historisch document én als stichtelijke
lectuur, waarmee hij een breed publiek heeft bereikt.
Tenslotte Sam. van Doreslaer (pred. te Delft: 1648-1653). Dit was een persoonlijke
vriend van J. van Lodensteyn (Van Lodensteyn is in 1620 te Delft geboren!). Diens
Uytspanningen bevatten één gedicht aan en één van Van Doreslaer. Van Doreslaer was
ook congeniaal met Spranckhuysen. Dat blijkt heel duidelijk uit zijn Predikatie Over De
woorden II Regum IVJ Gepast Op de Dood van De Eerweerdige Godsalige Hooghgeleerde Dionysius Spranckhuysen, die hij in 1650 uitgaf. Het werkje heeft een zelfde
dubbele dimensie als dat van Goethals. De teneur is gericht op de innerlijke en uiterlijke
levensheiliging. Daarnaast bevat het een biografie van Spranckhuysen en een verslag van
diens sterfbed. Tevens blijkt eruit dat Spranckhuysen en Van Doreslaer diepgaande
gedachtenwisselingen hebben gevoerd over de geestelijke en zedelijke staat van kerk en
Republiek. Een laatste boodschap voor de gemeente van Delft die Spranckhuysen Van
Doreslaer op zijn sterfbed dicteerde luidt:
Segt haer verder, dat se haer houwden aen dat getrouwe en suivere Woord Gods,
onder de gehoorsaemheit van Gods geboden... Doch ik sie bedroefde en sware
tijden over't Vaderland naderen: wy en sullen in dit gemak, en in die ruste niet
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blyven. De sonden des Lants syn veel, en vol geworden segt evenwel mijn Gemeinte, wanneer haer alles mocht komen te ontgaan, so sal het haer nochtans wel
gaen, s'en hoeven genes dings te vresen: wanneer sy haer houwden aen God, en
houwden aan malkanderen in Christelijke liefde, en eenicheit."
Dionysius Spranckhuysen overleed op 11 augustus 1650.
2. Geschriften
Spranckhuysens lectuur, waarvan hieronder een overzicht volgt, kan globaal worden
gerangschikt onder de volgende rubrieken: polemische geschriften, gelegenheidspreken
en specifiek stichtelijke lectuur. Bij de eerste categorie mag worden volstaan met het
noemen van de titels.
2.1. Polemische geschriften
D. Spranckhusy Justificatie Teghen Alle Calumnien ende lasteren/ die hem 't sedert
den aenvanck van sijnen kerckendienst tot Haerlem op gheticht sijn. Mitsgaders De
redenen, waerom hy goet ghevonden hebbe te versoeken ontslaginghe van sijnen Dienst
tot Haerlem, ende voorghemelte Justificatie in den Druck uyt te geven. Math. 23 : 370
Jerusalem, Jerusalem, die de Propheten doodet ende steenichtse die tot u ghesonden syn
etc. (Haarlem, A. Rooman, 1617).
Leydsman voor den Verdoolden Buyrman, om hem en andere synes ghelijcken te
brenghen tot waere kennise van den Oprechte kercke. (Delft, J. Az. Kloetingh, 1633).
Antidotum Teghen hetDelirum ofte PauselyckDUL, Omtrent het ware Woort Godts,
Abusivelijck ghenoemt een Collyrium van Germano Philadelphio. (Delft, wed. J. Az.
Cloetingh, 1635.
2.2. Gelegenheidspreken
Triumphe Van-wegen de Gheluckighe ende Over-Rijcke victorie Welcke deHeere onse
God op den 8.en Septembris des Jaers 1628 verleent heeft aende Vlote van de WestIndische Compagnie, onder het Beleydt van den Heer Generael Pieter Pietersz. Heyn,
Teghen de Silver- Vlote onser Vyanden/ komende van Nova Hispania, in en omtrent de
Haven van Matange. (Delft J. Az. Kloeting, 1629).
Indeling
1. Voorrede: Deze publicatie is bedoeld als aandenken aan Gods zegen bij de verovering
van de ,,zilvervloot".
2. Gedicht: ,,tot den afgunstigen Zoïlum". Op scherpe toon hekelt Spranckhuysen het
verlies van de Spanjaarden.
3. Aanspraak tot Piet Hein: Spranckhuysen juicht de victorie van de vlootvoogd toe,
maar wijst hem tevens op de invloed die er van zijn hoog gezag behoort uit te gaan op het
zedelijk leven van zijn manschappen.
4. Aanspraak tot de bewindhebbers van de W.I.C.: Spranckhuysen waarschuwt voor
misbruik van de ontvangen zegen, tekent het contrast tussen de bescheiden positie in het
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verleden van de Republiek en de grote bloei in de ,,Gouden eeuw", maar constateert dat
vroegere eenvoud plaats heeft gemaakt voor zorgeloosheid en losbandigheid. Met nadruk wijst hij op een matig gebruik van deze zegen. Hierbij wijst hij op een eerlijke
bezoldiging van de manschappen, alsmede op hun diaconale roeping t.a.v. de christelijke
handreiking jegens minder bedeelden. Prioriteit wordt gegeven aan de opbouw van de
Kerk: de religie moet met alle middelen worden bevorderd. Sterk accent krijgt de
missionaire roeping t.a.v. de koloniën. De belofte van Gods zegen wordt verbonden aan
het naleven van hun roeping.
5. De preek: De preek handelt over Exod. 15 vs. 1.
Als inleiding dient de geschiedenis van de wolkkolom: Voorspoed hangt af van Gods
leiding. De explicatie is als volgt: De dankbaarheid van Israël heeft een exemplarisch
karakter. Uit de stimulatie door Mozes en Aaron blijkt de heilzame invloed van vrome
overheden op het gedragspatroon van het volk. Aanbidding van God voor Zijn zegen is
gekenmerkt door ootmoed en steekt af tegen de zelfverheffing van de farao e.a., die ten
val brengt. De applicatie bestaat uit twee gedeelten. 1 Economisch succes staat in
verleden en heden in het teken van de Voorzienigheid. 2 Vanuit het gezichtspunt van het
voorbeeld van Mozes, Aaron en Israël volgen vermaningen. Zowel de overheid als het
volk worden gewaarschuwd voor zelfverheffing en krachtig aangespoord tot dankbaarheid aan God. De preek eindigt met een doxologie uit de psalmen.
6. Gebed: Scherpe contrasttekening van Gods zegen en 's mensen verdorvenheid, met
een belangrijk boete-element. Tevens een bede voor de V.O.C., de overheid, en apart de
stadhouder.
7. Historisch overzicht van de zeeslag.
8. De dankdagbrief van de overheid.
Tranen, Over den doodt Van den Grooten Admirael van Hollandt, loffelijcker, ende
onsterfelicker ghedachtenisse, Pieter Pietersz. Heyn. Midtsgaders syn testament Aen de
Generale Gheoctroyeerde West-Indische Compagnie. Ofte Onbedriegh'lijcke leyd-sterre,
Tot geluckige Voyagie van der selver Scheeps-Vloten. (Delft, A. Jz. Koetingh, 1629)
Indeling
1. De preek: Een lijkrede over Piet Hein, zonder tekstuitleg, maar met een duidelijk
boetekarakter en een sterk vermanend element, zoals het volgende citaat, waarin de
vlootvoogd sprekende wordt opgevoerd, verduidelijkt:
, , 0 Nederlandt, Nederlandt! Weent niet over my, maer weent over u en uwe
sonden. Want die hebben my van u doen scheyden, ende indien ghy de selve niet af
en breeckt, sy sullen God van u doen scheyden."
2. Het „testament'' van Piet Hein: Titel: „Onbedriegh'lijke leydsterre". De titel is een
zinnebeeldige aanduiding van de laatste wilsbeschikking van de admiraal, die impliceert
de voorspoed van de W.I.C. onder Gods zegen. Teneinde deze zegen te verkrijgen wordt
een godzalige levenswandel voorgeschreven. Het geschrift bevat een casuïstiek in minor
voor het vlootpersoneel van de W.I.C.
33

Desjaers 1629, Roepende Stemme Tot de Vereenighde Nederlanden/ De selve Heffelijck op-weckende Om
Blyde te zijn
Godt te bidden
Sonder ophouden
Godt te Dancken
(Delft, A. Kloetingh, 1630).
Onder deze titel zijn drie afzonderlijke preken uitgegeven, elk voorzien van titelblad en
dedicatie. Aan de ,,trilogie'' gaat vooraf een algemene inleiding. De derde preek is
vroeger al eens uitgegeven en verschijnt op verzoek van vrienden opnieuw. De twee eerste
preken zijn uitgesproken in 1629, na de inname van Den Bosch door Frederik Hendrik.
De tweede preek is omgewerkt en uitgebreid. Hiervoor gaf aanleiding een manifeste
degradatie van het gebedsleven. Het bundeltje is gerangschikt naar volgorde van de
verklaarde teksten, resp. 1 Thess. 5 vs. 16, 17, 18.
1. Van Blyschap, ofte Verklaringhe over 1 Thess. 5 : 16.
Indeling
1. Dedicatie aan de Staten Generaal: Spranckhuysen memoreert de blijde gebeurtenis en
dringt aan op eerbiedige vreugde voor Gods aangezicht. Hij beschouwt het beleid van de
hoge overheid in het licht van de Voorzienigheid.
2. De preek: In de inleiding beschrijft hij de verschillende uitwerking van wet en
evangelie. De explicatie is als volgt: Nadat hij het verschil tussen geestelijke en vleselijke
vreugde heeft aangetoond motiveert hij trinitarisch de geestelijke vreugde en opent
daarbij het perspectief op de eeuwige vreugde. In de applicatie concludeert hij eerst dat
de gereformeerde religie een krachtige stimulans bevat tot de echt christelijke blijdschap
en weerlegt hij vervolgens de Jezuïeten die haar beschuldigen van pessimisme. Daarna
roept hij breedvoerig op tot verloochening van een scala vormen van vleselijke blijdschap
en motiveert dit met de begrensdheid ervan en met het toekomstige gericht. De blijdschap
in God moet alles overstemmen, ofschoon vreugde over tijdelijk gewin is toegestaan.
Ware christenen worden bemoedigd met de belofte dat zij door Christus niet alleen recht
hebben op de wereld, maar dat hun ook een eeuwige vreugde wacht.
2. Van het gebedt, ofte Verklaringhe over 1 Thess.

5:17.

Indeling
1. Dedicatie aan Frederik Hendrik: Weer memoreert Spranckhuysen de inname van Den
Bosch. Ook hier een appèl tot eerbied voor de Voorzienigheid. Spranckhuysen blijkt de
stadhouder persoonlijk te kennen.
2. De preek: In de inleiding wijst hij op de aangename zielsgestalte onder het gebed. In
de explicatie wordt eerst beschreven de gebedsplicht, waarbij een existentiële betrokkenheid wordt benadrukt en de motivering evenals in de vorige preek trinitarisch is. De
gebedshouding is gekenmerkt door ootmoed en geloofsvertrouwen. Inhoudelijk is het
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gebed gericht op persoonlijk welvaren (levensonderhoud en ook levensheiliging) en op
het welzijn van de naaste. Betreft deze naaste echter een bestrijder van de Kerk, dan mag
ook om diens ondergang worden gebeden. Het gebed moet duurzaam zijn, de bidder
volhardend. In de applicatie wordt eerst geconcludeerd dat het gebed een heilzaam en
godever heer lijkend middel is. Uitvoerig spoort Spranckhuysen aan tot het gebed. Met
troostwoorden voor bekommerde en aangevochten bidders eindigt de preek.
3. Van de danckbaerheyt, ofte Verklaringhe over 1 Thess. 5 : 18.
Indeling
1. Dedicatie aan de Staten van Holland en West-Friesland en hun Gecommitteerde
Raden: Opnieuw wordt gerefereerd naar de inname van Den Bosch, als een extra
stimulans om God te prijzen. De huidige florissante economie contrasteert met de
deplorabele omstandigheden waarin andere landen verkeren. Vooral de overheid, wie de
zorg voor Gods eer is aanbevolen, moet dan ook toezien op eerbiedige dankbaarheid aan
God bij het volk, en dat bevorderen door zowel persoonlijk voorbeeld als instructie. En
dat voortdurend! Vrijmoedig herinnert Spranckhuysen aan gehoorzaamheid jegens de
eerste wetstafel, want hij constateert grote nalatigheid in dit opzicht en een eenzijdige
gerichtheid op de tweede wetstafel. De overheid moet dan ook weren atheïsme, beeldendienst, vloeken en sabbatschenden. Niet alleen met plakkaten zonder meer, maar vooral
door deze bij overtreding toe te passen. Gaarne zag hij wat meer evenwichtige eerbied
voor de Decaloog. Met zijn preek over de dankbaarheid bedoelt Spranckhuysen Gods eer
én het heil van mensen.
2. De preek: In de inleiding wordt de lofprijzing van God omschreven als een betamelijke plicht. In de explicatie wordt eerst bewezen dat de tekst specifiek betrekking heeft
op de eerste wetstafel. God dient ootmoedig en boetvaardig hulde toegebracht. Het
terrein van de dankbaarheid beslaat het gehele leven in elke omstandigheid. Ook in
tegenspoed. Tegenspoed is gevolg van de zonde, maar bekering is het doel ermee. En dan
leidt tegenspoed tot zaligheid. Dankbaarheid past ook in voorspoed. Dat weten zelfs de
heidenen. In de applicatie wordt eerst geconcludeerd dat heel het leven moet zijn gewijd
aan Gods eer. Vervolgens wordt vermaand tot gehoorzaamheid. Dankbaarheid is kenmerk van een levend lidmaat van de Kerk. Hier trekt Spranckhuysen de scheidslijn tussen
wedergeborenen en on wedergeborenen. De preek wordt besloten met troostwoorden
voor christenen in tegenspoed.
Rouw-claege Over de Doot Van den Door-luchtigen Hoogh-gebooren Vorst Frederic
Henric (...) Gedaen Ten daghe der Begraeffenisse Binnen de Stadt Delft den 10. Mey
1647. (Delft, J. Dz. Plantenburgh, 1647).
Boven zagen we al dat Goethals en Tegularius in 1647 respectievelijk publiceerden een
verslag van het sterfbed van Frederik Hendrik en een preek bij de inhuldiging van Willem
II. De onderhavige preek van de nestor van het Delftse ministerie van predikanten geeft
samen met deze uitgaven blijkt van een duidelijke homogeniteit t.a.v. het Oranjehuis.
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Indeling
1. Dedicatie aan Amalia van Solms: Spranckhuysen condoleert de weduwe, gewaagt van
bijzondere voorrechten hem door de stadhouder verleend en eindigt met heilbede.
2. Voorrede: Op instigatie van zijn collega's is de lijkrede uitgesproken door Spranckhuysen. Hij zegt hiertoe te zijn aangezocht door zijn,,lieve en waerde Mede-Arbeyders in
het Werck des Heeren".
3. De preek: De preek handelt over Klaagl. 5 vs. 16.
In de inleiding memoreert Spranckhuysen de geboorte van Frederik Hendrik in Delft
(hij werd gedoopt door Arent Cornelisz. Croese in 1584) en associeert daarmee de
begrafenis. In de explicatie wordt eerst een vergelijk getrokken tussen een sierlijke kroon
en vrome vorsten, die het volk strekken tot heil en voorspoed. Ook hun levenseinde is
voorbeeldig: zij sterven in levend geloof, vaste hoop en vurige liefde. Het loffelijk leven
en godzalig sterven van de stadhouder wordt ten voorbeeld gesteld van een christelijke
voorbereiding op het wei-sterven. Dit gedeelte draagt een vermanend karakter. Vervolgens gaat Spranckhuysen het rouwbedrijven motiveren. Zoals het leven van een vrome
prins een volk voorspoed brengt, zo kan zijn dood onheil brengen. Vaak is het sterven
van een vrome prins het gevolg van volkszonden. Men dient ze dus te bestrijden. De
applicatie bevat een vermaan tot boete en bekering, waarbij met nadruk wordt gesteld
dat echte rouw ontstaat uit boetvaardigheid over persoonlijke zonden en leidt tot
heiliging van het leven. De belofte van zegen onder het beleid van de nieuwe stadhouder
wordt gesteld onder dit gezichtspunt.
Algemene opmerkingen over de preken
— De preken zijn gekenmerkt door een sterke beklemtoning van de gereformeerde
moraal in het algemeen. Daarbij vormt de oproep tot daadwerkelijke levensheiliging een
dominant en telkens terugkerend onderdeel dat de prediking van Spranckhuysen een
persoonlijke gerichtheid geeft. Hierbij valt de nadruk vooral op het boete-element en het
element van de bekering.
— Frequent actualiseert Spranckhuysen met illustraties uit de klassieke en kerkelijke
geschiedenis.
— Geciteerde auteurs: Klassieken: Claudianus, Democrites, Heraclites, Juvinalis,
Lucianus, Philo, Plutarchus, Seneca, Statius, Xiphilus; Kerkvaders en middeleeuwse auteurs: Aelianus, Agelius, Ambrosius, Augustinus, Bernardus, Nath.
Chytae, Clemens, Damascenus, Eusebius, Haggeüs, Hiëronymus, Justinianus, Lactantius, Greg. van Nazianze, Theodosius; 16de/17de eeuwse schrijvers: Melanchton, Baudartius.
2.3. Specifiek stichtelijke lectuur
Macrocosmus, ofte Scheppinge van degroote Werelt. (Delft, wed. J. Az. Kloeting, 1634
1. Dedicatie aan de Merchants Adventurers (residerende te Delft) en de magistraat van
Delft: Spranckhuysen tekent het contrast tussen de eeuwigheid Gods en de begrensdheid
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van het aardse bestaan. Een onsterfelijke naam en het eeuwige leven zijn als noodzakelijke gevolg en het deel dergenen in wie zich het beeld Gods vertoont. Dit behoorde dan
ook aan te sporen tot godsvreze. De meesten echter stellen slechts belang in het aardse
bestaan. Uit het voorgaande concludeert Spranckhuysen dat eigenlijk doel van het leven
is voorbereiding op de eeuwigheid. Spranckhuysen motiveert deze dedicatie met respect
en genoten vriendschap, alsmede met zijn roeping hen te wijzen op hun plicht jegens
God.
2. Inhoud: Een doorlopend geschrift, globaal bestaande uit twee gedeelten, nl.: Een
beschouwing van het spectrum van de schepping, gevolgd door een meditatieve alleenspraak, met contemplatieve inslag. Afwending van het zintuiglijk waarneembare en
oriëntering op de Schepper vormen de climax. Doel is een vroom leven, dat vooral door
matigheid en soberheid kenbaar is.
Met een citaat van Augustinus eindigt het geschrift.
Micro-Cosmos, dat is Aenmerckinghen over de Scheppinghe van den Mensche. (Delft,
wed. J. Az. Kloeting, 1636).
1. Dedicatie aan de magistraat van Delft: Met uitspraken van klassieken en kerkvaders
staaft Spranckhuysen de betekenis van zelfkennis, maar constateert meteen zowel t.a.v.
Godskennis als zelfkennis een algemeen verval en concludeert daaruit volgens het
syllogismus practicus dat er maar weinig echte godzaligheid is te vinden. Deze gevolgtrekking gaf aanleiding om het hiervoorgenoemde geschrift te vervolgen met een tweede
deel, speciaal over het verschijnsel mens, tot opbouw van mensen en glorie van God. Op
vrijwel gelijke wijze als bij het voorgaande geschrift motiveert Spranckhuysen deze
dedicatie met erkentenis voor genoten weldaden en bovendien met de exemplarische
verantwoordelijkheid van de overheid.
2. Inhoud: Ook dit geschrift bestaat globaal uit twee gedeelten, nl.: Een beschrijving van
de mens in diens exclusiviteit als schepsel van God en vooral als drager van het beeld van
God, alsmede van zijn heerlijke positie in de staat der rechtheid, gevolgd door een stuk
huwelijksethiek: de onderscheiden plaats van man en vrouw, de aard van het huwelijk,
de gezinsvorming, de huishouding, en de eerbaarheid binnen het huwelijk. Hierna komt
een meditatieve alleenspraak over de afhankelijkheid van de Schepper, mede waardoor
de relatie van de mens tot God wordt bepaald. Deze betrekking tot God moet bewegen tot
godzaligheid in het huwelijk en daarbuiten, en in het maatschappelijk verkeer, maar ook
tot geloofsvertrouwen in alle wederwaardigheden van het leven. De kennis van zichzelf
moet de mens voeren tot kennis van zijn Schepper. Vooral dit laatste gedeelte is vrij
contemplatief georiënteerd.
Met een citaat van Agapetus uit een brief aan Justinianus eindigt dit geschrift.
In de Opuscula Practica worden beide werkjes direkt gevolgd door het volgende geschrift:
Lof en plicht des houwelyx: Ofte Christelycke onderwysinge voor alle Nieu-Gehoude
Personen.
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Inhoud: Huwelijksethiek, speciaal voor pasgehuwden. Uitgangspunt is de gezagspositie
van de man boven de vrouw. Hieruit volgen richtlijnen voor beiden. Het geschrift wordt
besloten met een gebed om huwelijkszegen, bewaring bij het geloof, heiliging van het
leven.
Een balsem voor een siecke ziele: Kortelijck ghetrocken uyt den Troost der
benaude conscientie van R.L.
(Hoorn, Marten Gerbrantsz., 1644).
Dit geschrift bevat een extract van
een werk van de puritein R. Linacre.
Het is geschreven in de vorm van een
brief.
Inhoud: Een troostboekje voor aangevochtenen. Een pastorale handreiking voor twijfelmoedige zielen. Het
wil soelaas bieden in geestelijke verlatingen. Het is georiënteerd op het
zieleleven.
Tot in de 18de eeuw is het veelvuldig herdrukt, onder variërende titel.
De triumphe Der ware Geloovigen,
Over de Verdoemenisse. Voorgestelt
In een Meditatie/ over de woorden
Pauli Rom. 8.24 Wie is hy die verdoemt? Christus ist die ghestorven is.
(Utrecht, Symon de Vries, 1647).
Deze verhandeling is bij de editie
van het voorgaande werkje uit 1647 met afzonderlijk titelblad ingebonden.
Inhoud: N.a.v. Rom. 8 vs. 24 bevat het een betoog over de incorporatie van de
kinderen Gods in Christus, met name bij Diens plaatsvervangend lijden en sterven. Hier
ligt de garantie van het heil van de Kerk. De teneur is gericht op de zekerheid van het
geloof. Aan het slot worden weerlegd de opvattingen van resp.: Jaques Outerman, de
wederdopers, Socinus, de remonstranten. De indruk wordt gewekt dat dit geschrift
teruggaat op een preek.
Geestelijcke batailie Tegens den laetsten Vyandt den doodt. Ofte Heylsame Onderrichtinghe om Saligh te sterven. (Delft, J. Pz. Walpot, 1647).
1. Dedicatie aan de kerk van Christus in Nederland, bijzonder in Delft: Spranckhuysen
beschrijft twee wegen naar de eeuwigheid: naar de hemel via de enge poort en de smalle
weg van levensheiliging, naar de hel via de wijde poort en de brede weg van aardsgezind38

heid. Nauwelijks 10% van de wereldbevolking verkiest het eerste. De meesten verkiezen
dus hun eigen verderf. Spranckhuysen wil hen echter met dit werkje nog tot bezinning
oproepen, door hen te wijzen de weg die door de tijdelijke dood voert ten eeuwigen leven.
Spranckhuysen voelt zijn levenseinde naderen. Hij is dankbaar dit geschrift nog te
kunnen voltooien en adviseert de lezer het als een ,,Wegh-wijser ter Saücheyt" veel te
gebruiken. De dedicatie eindigt met heilbede voor de Kerk.
2. Lofgedichten van: Franciscus Plante, Hermannus Tegularius, Volcker van Oosterwij ck, C. Ryen van O ver stege.
3. Inhoud: Richtlijnen voor pelgrims naar een christelijk levenseinde. Daarnaast ook
aandacht voor stervensbegeleiding. Het geschrift is zowel „bevindelijk" als pastoraal
getoonzet. Aan het eind staan enkele gebeden.
Op initiatief van de drukker zijn toegevoegd enkele citaten van de puritein Arthur
War wiek.
Zie voor een bespreking van dit geschrift: K. Exalto, lit. pp. 125-128.
Geestelycke triumphe, over de laetsten Vyandt, den doodt: Ofte een Heylsame onderrechtinge, om getroost en blymoedich te sterven. (Delft, J. Pz. Walpot, 1648).
1. Dedicatie aan de Gecommitteerde Raden van de Staten van Holland en West-Friesland, alsmede de magistraat van Delft: Spranckhuysen wijst op de zegeningen welke de
Republiek zijn geschonken in resp. de gave van het Woord van God in de Statenvertaling
en de Vrede van Munster in dat jaar. In aansluiting op het laatstgenoemde typeert
Spranckhuysen de vrede als een zegen met heilzame gevolgen. Zij moet dan ook met zorg
worden bewaard. Niet minder zorg vereist het bewaren van de vrede met God in Christus
en met de consciëntie. Zij staat onder het gezichtspunt van geestelijke strijd tegen duivel,
wereld en verdorven vlees, als voorwaarde tot de eeuwige vrede. Zorg voor de vrede met
God heeft voorrang op zorg voor de politieke vrede. De verschijning van dit werkje is
n.a.v. de Vrede van Munster en wijst heen naar de hoogste vrede en troost in leven en
sterven door de verzoening met God in Christus, zonder welke alles ijdel is. De dedicatie
wordt besloten met zegenwensen.
2. Inhoud: De inhoud is onderverdeeld in 12 hoofdstukken, nl.: 1-4: een beschrijving
van het verschillende levenseinde van vromen en onbekeerden, 5-10: een praktische
toelichting op het apostolicum als voorwerp van het geloof, 11-12: overwegingen betreffende de consciëntie en opmerkelijke sterfgevallen, zoals: een vroeg, plotseling en
smartelijk levenseinde.
Ook dit geschrift is inhoudelijk praktisch en pastoraal gestemd.
Zie voor een bespreking van dit geschrift: K. Exalto, lit. pp. 129-137.
Geestelycken balsem vooreen sieckeziele. Ge-extraheert wt verscheydene bloemkensdes
Ouden en Nieuwen Testaments. Nu jongst oversien en vermeerdert. (Wormerveer, W. S.
Boogaert, 1649)
Dit geschrift is een omgewerkte versie van Een balsem voor een siecke ziele (zie boven).
Aan de keerzijde van het titelblad staan enkele verzen uit Job 33.
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1. Voorrede: De voorrede bevat een verantwoording van deze uitgave. Spranckhuysen
vermeldt daarbij dat de beknoptheid van het voorgaande werkje was gegrond op de
doelgroep waarvoor het was bestemd, nl. zieke en trage lezers. Tevens gewaagt hij van
vertalingen in het buitenland, met name in Hongarije. Deze omwerking onderscheidt
zich door uitbreiding van de tekst, aanvulling van de stof, indeling in hoofdstukken en
gebruik van de Statenvertaling.
2. Inhoud: De inhoud is onderverdeeld in 11 hoofdstukken. In het eerste hoofdstuk
omschrijft Spranckhuysen de doelstelling: het vertroosten van zieke personen die zich
over hun zieleheil verontrusten. Hoofdstuk 2 bevat adviezen van psychologische aard:
De zieke wordt gewaarschuwd voor ledigheid, voor het isolement. Spranckhuysen
adviseert met de misères voor de dag te komen door ze uit te spreken. Anderzijds moet de
zieke niet al te veel vertrouwen op een hulpverlener. Vervolgens probeert Spranckhuysen
in het derde hoofdstuk een antwoord te vinden op vragen van een ziel in geestelijke
verlating. Als eerste remedie geldt de overdenking van Gods barmhartigheid in Christus
(h. 4). In de hoofdstukken 5-7 wordt gepoogd bedenkingen tegen het aanvaarden van
deze troost op te lossen. Tenslotte volgen nog enkele remedies, t.w.: het geloof, het
gehoor van het Woord en het gebruik van de sacramenten, het gebed en de patiëntie (het
geduld).
Dit werkje is gericht op het innerlijk van de lezers. Het heeft dan ook een duidelijke
piëtistische waarde, die vooral uitkomt door het accent op het gevoel.
Een korte en klare Voorstellinge van de Nature ende Practijke van het waare Zaligmakende geloove. t'Samen gestelt by manieren van t'samensprekinge tusschen een
Godtsgeleerde ende een leergierig Christen, (Dordrecht, Jozua van Vliet, 1736)
Dit werkje is postuum verschenen.
Inhoud: Een dialoog over de aard en de eigenschappen van het geloof. De inhoud is
toegespitst op de geloofsbeleving. Zie: C. Graafland, lit. p. 219.
Algemene opmerkingen
Uit deze praktikale geschriften blijkt Spranckhuysen bij het klimmen der jaren grote
belangstelling voor het levenseinde te hebben.
De door hem geciteerde auteurs zijn: Klassieken: Aristoteles, Cato, Cicero, Herodotus, Persius, Philo, Philostratus, Plato, Plinius, Solinus, Strabo, Thaletis; Kerkvaders
en middeleeuse auteurs: Aelianus, Ambrosius, Augustinus, Basilius, Chrysostomus,
AbenEzra, Galenus, Georgius, Hiëronymus, Fl. Josephus, Justinianus, Lactantius, G.
Mercator, Greg. van Nyssa, Abr. Ortelius, G. Wemberus; 16de/17de eeuwse schrijvers:
H. Bullinger, Ph. Melanchton, W. Perkins.
Uit de verschijning van Een balsem voor een siecke ziele blijkt Spranckhuysen belangstelling voor puriteinse lectuur. Overigens blijkt hij in sterke mate te zijn geïnteresseerd
in klassieke en mediaevistische lectuur. Dit laatste komt vooral uit in een ascetische inslag
van Macrocosmus.
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3. Betekenis
In het eerste gedeelte van dit opstel hebben wij ons beziggehouden met het leven van
Dionysius Spranckhuysen, alsmede met zijn levenshouding in de maatschappij van de
eerste helft van de 17de eeuw, voornamelijk in Delft. Wij zagen Spranckhuysen verschillende keren in ontmoeting met het latere ,,sleutelfiguur" van de Nadere Reformatie, G.
Voetius. Nadat Spranckhuysen in Delft was gearriveerd verloren we Voetius uit het oog.
Daarna hebben we gezien de verhouding van Spranckhuysen tot de maatschappelijke
„ t o p " . We zagen dat hij daarbij de verantwoordelijkheid voor het functioneren van
Gods wet als implicatie van het overheidsgezag accentueerde en daarmee een intensieve
ijver voor de erkenning van Gods regering van de maatschappij in al haar geledingen aan
de dag legde. Vervolgens hielden we ons bezig met Spranckhuysens kerkelijke positie,
waarbij ons direkt opviel zijn grote aandacht voor de heiliging van het volksleven en
verder ook voor de innerlijke doorleving van de gereformeerde leer. Zijn invloed bleek
vooral uit twee aspecten: In classicaal en synodaal verband was hij een vooraanstaand
figuur en in eigen gemeente kenden zijn collega's hem een centrale plaats toe. De
sympathieke samenwerking met zijn plaatselijke collega's werd vooral gedragen door
een sterke mate van congenialiteit, hetgeen met name uitkwam in eenzelfde gerichtheid
op de praktijk der godzaligheid. Hiervan gaven we tenslotte enkel significante voorbeelden.
Uit de gegevens die we in het eerste gedeelte verzamelden kan dan ook worden
geconcludeerd, dat de beweging der Nadere Reformatie te Delft in de eerste helft van de
17de eeuw duidelijk was vertegenwoordigd en dat Spranckhuysen daarin een gezaghebbende plaats bekleedde, als analogie van zijn studiegenoot en vroegere collega Voetius.
In het tweede gedeelte van dit opstel onderzochten we de lectuur van Spranckhuysen.
We constateerden daarbij dat Spranckhuysen nadruk legde op de gehoorzaamheid aan
de wet en bij deze beklemtoning, vooral in de prediking een profetische bezieling aan de
dag legde in zijn fulmineren tegen zedelijke misstanden en zijn appelleren tot waarachtige bekering. Bij de bespreking van zijn meer specifiek stichtelijke geschriften zagen we
dat de visie van Spranckhuysen op het persoonlijke element van het christen-zijn is
gekenmerkt door een evenwichtige waardering van uiterlijk gedrag en innerlijke ervaring. Er bleek bij Spranckhuysen geen overwaardering van enerzijds de moraal of
anderzijds de mystiek, maar een gelijke waardering die beiden tot hun recht wilde doen
komen en gestalte wilde doen krijgen in het alledaagse leven van Kerk en wereld en
mensen afzonderlijk.
Desalniettemin valt op een aantal plaatsen, zoals in Macrocosmus, een neiging te
bespeuren tot een contemplatief getinte reflexie. Gezien Spranckhuysens voorkeur voor
vóór-reformatorische bronnen kan hier sprake zijn van een eventuele neoplatonische
beïnvloeding via de vroege kerk en de middeleeuwen.
Dat Spranckhuysen voor de continuïteit van het Nederlands Gereformeerde Piëtisme
betekenis heeft gehad, kan worden afgeleid uit zijn practicale geschriften. Eventuele
herdrukken daarvan zagen echter grotendeels het licht in de zeventiende eeuw. Geschriften die ook nog in de achttiende eeuw of daarna werden herdrukt zijn: Geestelijcke
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triumphe, Geestelycken balsem en Nature ende Practijke van het waare Zaligmakende
geloove. Het merendeel van Spranckhuysens devotionalia werd na zijn overlijden gebundeld onder de titel: Opuscula Practica, ofte alle de stichtelyke werken, die haar strekken
tot een waare oeffeninge der godsalicheidt, voor alle oprechte christenen (Franeker,
1657).
De centrale positie die Spranckhuysen gedurende zijn leven innam, wekt het vermoeden dat het zwaartepunt van de betekenis van deze Delftse vertegenwoordiger van de
Nadere Reformatie eerder lag op zijn leven dan op zijn geschriften, met hoeveel graagte
deze overigens ook door het publiek werden gelezen.
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Jacobus van Oudenhoven (1600-1690)
T. Brienen

1. Levensloop
In de consistorie van de Nederlandse Hervormde Kerk van het dorp Nieuw-Lekkerland in de Alblasserwaard hangt een lijst van predikanten, die deze gemeente hebben
gediend. Na Gerardus Verstegus Palatinus (1616-1624) en Erasmus Paludanus (16241630), die in de sedert 1616 zelfstandige gemeente Nieuw-Lekkerland1 stonden, komt als
derde predikant Jacobus Outhovius ofwel Van Oudenhoven2. Hij diende de gemeente
van 1631 tot zijn emeritaat in 1665. Op hem richten we de schijnwerper.
Het is niet bekend wanneer Jacobus van Oudenhoven precies geboren is. Zijn inschrijving als theologisch student aan de Leidse Universiteit op 28 oktober 1621 geschiedt
onder de vermelding: ,,Jacobus Authovius Brabantus Wessemius. 20,T."3. Hieruit
blijkt dat hij 20 jaar was, uit Brabant kwam en wel uit het dorpje Vessem. Hij moet dus
geboren zijn in het jaar 1600 of 1601. Een verificatie van deze datum is — tot nu toe! —
niet mogelijk gebleken, omdat de doopboeken van het dorp Vessem, aanwezig op het
Rijksarchief te 's-Hertogenbosch, eerst aanzienlijk later beginnen. Nergens maakt Van
Oudenhoven zelf ook een toespeling op het feit, dat hij in dit dorp in de Meierij, kwartier
Kempenland, bij 's-Hertogenbosch geboren is4. Wel schrijft hij in de eerste opdracht van
de tweede uitgave van zijn beschrijving van de Stad en Meierij van 's-Hertogenbosch:
,,De stadt 's Hertogenbossche ende haer onderhoorige Meyerye, zijnde het landt van
mijne geboorte"5.
Jacobus schijnt uit een gegoede familie te stammen. De naam Van Oudenhoven komt
men in de 17e eeuw verschillende keren tegen in 's-Hertogenbosch en de Meierij, ja zelfs
in Antwerpen. Meestal is de drager ervan een notaris en die kan men rustig onder de
welgestelden, de tweede groep in de ,,sociale stratificatie van de zeventiende-eeuwse
Republiek" vanaf de top gezien, rekenen6.
Jacobus komt oorspronkelijk uit een rooms geslacht en is in de roomse kerk gedoopt.
Reeds vanaf jeugdige leeftijd wordt hij door zijn ouders voor het kerkelijk ambt van
geestelijke afgezonderd en voor zijn opleiding daartoe verblijft hij als monnik in het
klooster van de paters Wilhelmieten, de Bazeldonck, te 's-Hertogenbosch. Maar ,,Daar
heerschten toen toestanden, die weinig bevorderlijk waren voor een goede ontwikkeling
van het godsdienstig leven, zoodat het geenszins verwondering behoeft te baren, dat Van
Oudenhoven met nog een anderen monnik in 1620 dit klooster verliet"7.
Wat er dan verder gebeurt, is niet geheel duidelijk. Jacobus moet — met zijn ouders?
— het katholicisme hebben afgezworen en tot het hervormde geloof zijn overgegaan,
want hij schrijft dat zijn familie om de godsdienst Brabant heeft verlaten8. Zo vinden we
hem in 1621 als student in de theologie te Leiden.
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Uit zijn Leidse tijd weten we, dat hij er nogal veel omgang had met studenten uit het
Brabantse geslacht Sweerts (Zueris), die later na 1629 in 's-Hertogenbosch als ambtenaren werkzaam zullen zijn9. Ook wordt er zijn liefde voor de bestudering van de
geschiedenis versterkt. Zelf schrijft hij hierover: „Tot onderzoek van de historie ben ik
van mijn jeugd aan genegen geweest en er zijn daar van tijd tot tijd grote opwekselen bij
gekomen. Toen ik nog jong was, kwamen in mijn hand de schriften van de vermaarde
Simon van Pelgromius, Prior van de Guilielmieten tot 's-Hertogenbosch en de Provinciaal van de orde; en onder deze was zijn beschrijving van zijn vaderstad
's-Hertogenbosch, die ik overgezet heb en in druk uitgegeven. In mijn studietijd op de
Academie te Leiden had ik gelegenheid om te kunnen horen de colleges van de Hooggeleerde Professor der historiën Gerardus Vossius. Daar kreeg ik familiaire kennis met de
grote historieschrijver Petrus Scriverius, die zo lang geduurd heeft als hij geleefd heeft en
door die goede vriend kreeg ik kennis met de grote Daniël Heinsius, Philippus Cluverius,
Petrus Bertie en Marcus Zueris Boxhornicus. Mannen daar men niet bij kon komen
zonder van de historiën te horen en tot onderzoek van deze te inspireren. Hierdoor is de
natuurlijke lust tot de historiën in mij meer en meer opgewekt en heb van dien tijd aan
mijn ledige uren daaraan het meest besteed en als ik het nodig vond, mijn bedenkingen
daarop gesteld"10. Nu moet Jacobus van Oudenhoven nogal wat,,ledige uren" hebben
gehad of gemaakt, want hij zal tijdens zijn predikantschap vele historische werken
schrijven, die zelfs tot op vandaag n9g worden geraadpleegd! Men kan hem rustig onder
de zeer bekende en bekwame geschiedschrijvers van die tijd rekenen. Het blijkt dat de
,,oude schrijvers en theologen" nog meer konden dan alleen preken!
Na een jaar studeren schrijft hij het pamflet: Historisch verhael der beginsel,
Voortganck, Moordadicheyt, Leere ende Grouwelickheden des Jesuyten11, dat gericht
is tegen het rooms-katholicisme en onder velen verspreid werd. ,,Het is het eenige
specifiek anti-papistische geschrift van dezen voormaligen katholiek; in zijn latere
historische werken toonde hij zich niet bijzonder vijandig jegens de katholieken",
aldus V. Beerman12.
Als hij in 1625 zijn theologische studie in Leiden heeft voltooid, wordt hij proponent
en gaat dan nog een jaar inwonen bij ds. Gisbertus Voetius te Heusden. In de Opdracht
aan de Magistraat van Heusden van zijn ,,Beschrijvinghe der wyt-vermaerde Frontierstadt Heusden" meldt hij dat hij ,,naer dat hij sijne studiorum cursum in de academie
van Leyden gheabsolveert hadde, ten huysen van d. Gisbertus Voetius, doen predicant
tot Heusden, (is) komen woonen, om des selvers private institutie te genieten"13. Hij wil
dus meer praktische ervaring in pastoraat en preekwerk opdoen onder „supervisie" van
ds. Voetius, bij wie hij met anderen zoals Diedericus Voetius (rector van de „groote
schole"), ds. Seroyen te Heusden en S. Batcheler (garnizoenspredikant bij de Engelse
huurtroepen) privaatles „behalve in enkele theologische vakken, in latijn en grieksch, in
oratorie en poëzie, in muziek en arithmethiek, in logica, physica en methaphysica...
ook... in Oostersche talen: hebreeuwsch, syrisch en chaldeeuwsch" ontvangt14. Op hem
zal mgr. Zoesius, bisschop van 's-Hertogenbosch, doelen als hij in een brief d.d. 30 april
1625 aan de nuntius te Parijs schrijft over de uit het klooster Bazeldonck getreden
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monniken en zegt dat één van hen „in
vicinis locis pseudo-minister est Verbi
Dei" (= in naburige plaatsen een pseudo-dienaar van Gods Woord is)15.
In 1626 wordt Van Oudenhoven beroepen in de plaatsen Aalburg en
Heesbeen nabij Heusden. Hij neemt
dit beroep aan en zal er tot 1631 blijven. Deze plaatsen Aalburg en Heesbeen liggen in de ring Heusden,
waaronder ook Heusden zelf en dus
ds. G. Voetius ressorteerden, welke
ring behoorde tot de vier ringen of
,,quartieren" van de classis Gorinchem. Zo zal Van Oudenhoven de
contacten met Voetius blijven onderhouden, welke contacten doorlopen
ook wanneer Voetius hoogleraar in
Utrecht wordt16. In deze 2ijn eerste
gemeente begint ds. Van Oudenhoven
met schrijven en zijn pen zal niet meer
tot rust komen. Toch zijn het niet in
de eerste plaats theologische werken,
die hij vervaardigt. Hij zoekt het
vooral in geografische en geschiedkundige beschrijvingen van steden en
landstreken. Daarmee begint hij in
1629 tijdens het beleg van 's-Hertogenbosch door prins Frederik
Hendrik en de capitulatie ervan. Dan
vertaalt hij uit het Latijn hel werk van
Simon Pelgrom over de „Oorsprong
vanden Bosch", zoals we bo^en hoorden. Het boek krijgt veel bijval en beleeft in hetzelfde
jaar drie herdrukken. Dit geïft hem een stimulans om zelf een geheel nieuwe beschrijving
van de stad en Meierij van 's-Hertogenbosch op te stellen, waarna die van andere steden en
streken volgen zoals van stad en land van Heusden, van Zuid-Holland, van de Alblasserwaard met zijn „inbraken" (= overstromingen), van de steden Haarlem en Dordrecht.
Verder publiceert hij verhandelingen over „de Cimbren ende Cimbersche Vloet", over de
„Oude Hollandsche landen, leren, luyden, rechten en rechtsplegingen enz." De jaren door
brengt hij correcties in zijr beschrijvingen aan, voegt platen, kaarten, tekeningen en
portretten toe. Zijn werken kleven vele herdrukken, zelfs na zijn dood, en bevatten zeer
belangrijk materiaal voor oize kennis van de toenmalige situaties17.
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Wanneer in 1629 's-Hertogenbosch in handen van Frederik Hendrik valt, brengt ds.
Van Oudenhoven een bezoek aan deze stad, waar hij als monnik geleefd heeft18 en maakt
van de veranderde politieke situatie gebruik om allimentatie uit de goederen van zijn
voormalig klooster Bazeldonck te verkrijgen, wat hem na enige jaren ook gelukte19.
Te Heesbeen knoopt Jacobus van Oudenhoven vriendschappelijke relaties aan met de
,,Heer en Vrouwe" van die plaats20. Deze hadden ook een „Heerlijkheid" in de Alblasserwaard, nl. te Nieuw-Lekkerland. Door hun toedoen wordt ds. J. van Oudenhoven in
1631 te Nieuw-Lekkerland tot predikant beroepen, welke beroeping hij aanneemt. Zo
komt hij als predikant te Nieuw-Lekkerland21.
In 1648 komt Van Oudenhoven voor op de lijst van predikanten, die de ,,Groote
kerkelijke Vergadering" te 's-Hertogenbosch wil aantrekken om hulp te bieden bij de
doorvoering van de Reformatie in zijn geboortestreek de Meierij, maar bij de 16 door de
Staten Generaal geselecteerden blijkt hij niet voor te komen. Toen er later dat jaar nog 18
predikanten bij moesten komen, werd hij wel benoemd voor het werk in de plaatsen
Helvoirt en Cromvoirt (kwartier Oisterwijk) en stuurde de ,,Groote kerkelijke Vergadering" ds. Dibbets naar de classis Dordrecht, waaronder de kerk van Nieuw-Lekkerland
ressorteerde, om de overplaatsing van hem en een andere predikant uit diezelfde classis te
„effectueren". Maar Van Oudenhoven maakte eerst het bezwaar, dat het beroep hem
niet schriftelijk aangeboden is, en later, dat zijn vrouw Catharina van Engelen de
plaatsen Helvoirt en Cromvoirt ,,gants niet aen en stont", ,,op 't hoochsten bedroeft"
was en dat aannemen van het beroep haar ,,in de doot brengen soude" 22 . Daarom blijft
ds. Van Oudenhoven in Nieuw-Lekkerland. Pas bij zijn emeritering in 1665 verlaat hij
dit dorp en vestigt zich in Haarlem, waar hij nog 25 jaren woont en zijn historiebeschrijvingen voortzet.
Zijn vrouw is te Nieuw-Lekkerland gestorven en ligt er begraven onder een zerk in de
kerk met het familiewapen er op. Ook hun oudste dochter overlijdt in dit dorp. Hun zoon
Paulus trouwt en laat als enige tak kinderen na. In 1690 ontslaapt ook Jacobus van
Oudenhoven zelf en wordt op 16 januari in de Zuidertrans no. 15 van de Grote Kerk te
Haarlem begraven.
2. Zijn preken
De pennevruchten van ds. Jacobus van Oudenhoven in theologisch en kerkelijk
opzicht zijn zeer gering. In de voorrede van zijn Anüquitates Cimbricae renovatae uit
1682 zegt hij zelf, dat van zijn hand verschenen is: Vragen en antwoorden, met eenige
vermeerderinge en voorrede op 7 Gereformeerd Graetboeck, van de Heer Johan van
Bleyswyck, oudt Burgemeester der stadt Delft ende ontfanger Generaal van de kerckelycke goederen in Hollandt. Maar dit boekje is tot nu toe nergens te vinden23.
En dan zijn er twee preken, die hij gevoegd heeft bij het boek Ingebroken AlblasserWaert, In Zuyd-Hollandt, Vervangende desselfs Situatie, Grootte, Dijckagien, oude
ende Nieuwe Inbreuken, &c. Midtsgaders, Het naerder Inbreken van den Souwen-dyk,
ende hoe veel duysent Morgens daer door in het water staen uit 165924.
Het hele werk is opgedragen aan Marinus Stavenisse, gecommiteerde namens Zeeland
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in de Staten Generaal, en aan Albrecht Nyrop, raadsheer in het provinciale hof van
Holland, Zeeland en West-Friesland, studievrienden van Van Oudenhoven uit zijn
Leidse tijd.
In de Opdracht aan hen stelt hij, dat wij vanaf de vrede met Spanje in oorlog met God
de Here zijn. Wij meenden dat we het zonder God nu wel konden redden. Daarom is God
ons komen bezoeken met veel regen, tot verderf van onze vruchten en ons vee, met zware
oorlogen en ook met dijkdoorbraken, zelfs in Alblasserwaard, terwijl wij dachten dat we
goed beschermd zaten achter ónze hoge dijken. Maar we kwamen bedrogen uit. Zo is de
dijk bij Hardinxveld op 30 december 1658 doorgebroken en staat heel de waard onder
water. „Dat zyn de vruchten van onse sonden". Hierop laat ds. Van Oudenhoven een
beschrijving van deze doorbraak volgen en dan voegt hij hieraan toe: Straf-Predicatie,
Gedaen In twee Predicatien, voor ende naer den middagh, op den eersten dagh des
Heeren, naer het Inbreecken van den ALBLASSER-WAERT,
in den selven Waert, in
den Ambachte van Nieu-Leckerlandt, welke hij volgens eigen zeggen ,,niet sonder
droefheyt myns herten, voor onse bedroefde Gemeynte van Nieu-Leckerlandt" heeft
gehouden25. Deze preken gaan over Exechiël 14 : 12-14, waar staat: ,,Voorder geschiedde des HEEREN woordt tot my, seggende: Menschen kint, als een landt tegen my
gesondight sal hebben, swaerlick overtredende, soo sal ick mijne handt daer tegen
uytstrecken, ende sal het selve den staf des broots breken, ende eenen honger daer in
senden, dat ik daer uyt menschen ende beesten uytroeye: Of schoon dese drie mannen
Noach, Daniel, ende Job, in 't midden des selven waren, sy souden door hare gerechtigheyt [alleen] hare ziele bevrijden, spreeckt de Heere H E E R E , \ De twee preken zijn tot
één geheel samengevoegd als een strafpredikatie. Vermoedelijk zijn het in werkelijkheid
twee preken geweest, die Van Oudenhoven later tot één stuk heeft gemaakt ter publicatie,
met de omvang van 34 bladzijden 8°.
In de inleiding van zijn preken zet ds. Van Oudenhoven uiteen, dat God anders handelt
met de mensen in zijn straffen dan de satan. Satan treedt daarin wreed op als een tiran,
terwijl God de Heere als een goedertieren Vader straft en ook pas na vooraf te hebben
gewaarschuwd.
Hierop laat de prediker uit de Alblasserwaard een analytische tekstuitleg volgen en
deze zgn. explicatio beslaat zes bladzijden. Dan komt de veel langere applicatio, een
toepassing van zevenentwintig bladzijden.
In deze toepassing gaat Van Oudenhoven de boodschap van Ezechiël 14 heel concreet
toespitsen. Hij zegt, dat God komt straffen om de zonden. Nu zijn er graden in de
zonden. Voor deze zaak verwijst hij naar Matth. 11 : 22,24 en Luk. 12 : 47,48 en brengt
hij in herinnering wat Johan C. van Bleyswijck, burgemeester van Delft en ontvangergeneraal van de kerkelijke goederen in Holland, heeft geschreven in zijn godzalig en
geleerd tractaat ,,Gereformeert Graet-Boeck" uit 1656. De graden der zonden worden
aangegeven en uiteengezet. Trouwens, wij dragen krachtens de erfzonde alle zonden in
principe en in nuce in onze eigen boezem mee en zij kunnen er zomaar uit te voorschijn
komen. Dit ,,is in desen Alblasser-Waert oock wel gebleken/want in de dagen van onse
weelde ende voorspoet/als Godt ons tijdelijck boven veel andere naburige waerden
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gesegent hadde/zijn vele van ons soo dertel ende weelderigh geworden/dat sy Godt
vergaten die haer gesegent hadde/ende hebben den segen tot sonden misbruckt/ende
alsoo metter daed getoont hare natuerlijcke verdorventheydt/die in voorgaende tijdt/
doen de Waerdt noch armer was/minder gebleecken is. De verdorventheyt heeft hier
allengskens ingegeten als den kancker/ende heeft sich in alle ongebondenheydt uytgespreyt" (blz. 8).
Een heel zondenregister volgt, waarin getoond wordt hoe het ene kwaad met het
andere samenhangt. De zondige gezindheden en daden zijn: rijkdom, grootsheid, verachting van de naaste, haat en twist, processen, ijdelheid en gierigheid, onrechtvaardigheid, eerzucht, verkwisting, hebzucht, het sluiten van huwelijken om geld,
overdaad in huizen en huisraad, grote voorraden van zware bieren, overdadige maaltijden van dagen lang met veel wijn, zodat ieder volgegoten is, en overdaad in kleding. Men
steekt elkaar aan met al dit kwaad. Dit alles heeft ook invloed op het terrein van de
godsdienst, ,,soo verviel oock by vele den yver tot den Godtsdienst/ende practijcke/of
oeffeninge van de Godtsaligheydt/die daer is de Ziele ende het leven van den Godtsdienst... men gongh 's morgens in de kercke/onder de namiddaeghse Predicatie
begaven sy haer tot Kaetsen/Bal-slaen/Kloot werpen/Kaert-spelen/ende tot diergelijcke
ydele ende quade exercitie/ende 's avonts in de Herberge, daer gong 't Veertje, daer
Sprongh men ende Danste men als wilde ende woeste menschen/daer hoorde men
Gesangen uyt Sodom... ter eeren van Bacchus ende Venus/ende maeckten alsoo een
vreugde waer door dat Godt wierde vertoornt/ende waer de Duyvel danst. Achterklap,
eerschenderye, kyven, vechten ende Doodt slaen waren veeltydts de effecten/vruchten en
werckingen van deze Goddeloose te samenkomsten... men maeckten van den Sondagh
eenen Sonden-dagh... ende soo doende was de Alblasser Waert wel een Landt dat tegens
den Heere sondighde/swaerlijck overtredende" (blz. 11 en 12)26.
Volgens het woord van God in Ezechiël 14 komt de Heere nu de zonden straffen. Over
het straffen van het ganse land en het breken van de staf des broods, waarover in de
preek-tekst wordt gesproken, weidt ds. Van Oudenhoven breed uit, waarbij hij ook
uitspraken van Plinius en Ovidius in het Latijn aanhaalt! De huidige watersnood in de
Alblasserwaard ziet de predikant nu ook liggen in de lijn van dit straffen van God. Hij
geeft dat heel concreet aan in het feit, dat beesten, hennep, biertonnen, huisraad e.d.
door het water zijn meegesleurd en weggespoeld. Dit brengt op zijn beurt weer honger,
ziekte en dood teweeg. In Ezechiël 14 verbiedt God zelfs voor zulke goddelozen met deze
en dergelijke zonden te bidden. En wie geen gerechtigheid in Christus kent, zal God
onder zijn toorn bedelven. De preek eindigt dan met de woorden: „Soo worden de
Goddeloosen in den dag des gerichts alle middelen ontnomen/om de straffende hant
Godts te ontgaen. Dat zijn de vrughten der sonden/daerom laet varen de sonden/want
het en zijn niet anders dan doornen/om ons te steken/Flambeauwen/om het helsche
vuyr tegens ons te ontsteken/ja lasten/om ons in den afgrondt der hellen neder te
drucken... laet ons oock soo wijs worden... ende by tijdts onse sonden afbreecken/wy
voelen nu haer gewicht/eer het noch erger wort: het eenig middel hier toe is/dat wy door
boetveerdigheydt ende geloove ons daer van ontlasten/eer dat sy ons noch verder ten
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verderve drucken. Dat geve ons Godt de Vader door den Heere Jesum Christum/Amen"
(blz. 33, 34).
Na de preken vinden we nog gedichten van ds. Jacobus Lydius, predikant van 163 3 tot 1637
te Bleskensgraaf en daarna te Dordrecht en van ds. Laurens Laurentius, in die tij d predikant te
Dordrecht, die dezelfde geest ademen als de preken van Jacobus van Oudenhoven.
3. Zijn betekenis
In de weergegeven preken komen de tonen en intenties van de beweging van de Nadere
Reformatie duidelijk door27. Het gaat om een straf- en boeteprediking vanwege de vele,
zeer vele zonden onder het volk, ook het kerkvolk. Het register van zonden is zeer
uitgebreid en ook heel concreet. Er wordt krachtig getuigd tegen uitwassen en misstanden. De Alblasserwaardse prediker wijst op de noodzaak van de praxis pietatis, de
beoefening van de praktijk der godzaligheid, als de ziel der religie. Duidelijk wordt
verkondigd, dat de Heere God na vele waarschuwingen nu is gekomen met zijn straffen
en oordelen over de zonden van Neêrlands volk, geconcretiseerd in de watersnood en
dijkdoorbraken van het jaar 1658 in de Alblasserwaard. Ds. Jacobus van Oudenhoven
stelt met alle kracht, dat als het volk niet terugkeert van de zondige weg God zal
doortrekken met zijn oordelen28.
Zo leren we uit deze preken Jacobus van Oudenhoven kennen als een echte representant van de beweging van de Nadere Reformatie in de Alblasserwaard29. We hoorden ook
van contacten van Van Oudenhoven met andere mannen van de Nadere Reformatie zoals
G. Voetius, J. Czn. van Bleiswijk30, J. Lydius en L. Laurentius.
Jacobus van Oudenhoven heeft in de Alblasserwaard zeker invloed uitgeoefend onder
zijn collega's en zo er mede voor gezorgd, dat de gedachten van de Nadere Reformatie
wortel schoten en versterkt werden in deze streek!
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Theodorus Gerardi a Brakel
G. H. Leurdijk

1. Levensloop
Theodorus a Brakel werd geboren in 1608 te Enkhuizen, als zoon van een zekere Gerrit
van Brakel, die afkomstig zou zijn uit Brabant. De naam van zijn moeder is niet bekend.
Zij ontviel hem op jeugdige leeftijd. Zijn vader was oorspronkelijk rooms, maar ging
later over tot de Gereformeerde kerk.
De jonge Theodorus (toen nog Dirk geheten) kende reeds vroeg een religieuze betrokkenheid, waardoor hij zich dikwijls ophield met bidden, bijbellezen, devote lectuur zoals
gebedenboekjes, en meditatie. Deze betrokkenheid werd niet weinig gestimuleerd door
het voorbeeld van zijn vrome grootmoeder van moederszijde:
bij welke ik nog geheel kleyn eenige tijt was / desen sag ik geduerig bidden / ende
alhoewel ik als een kind doe daer niet veel verstant van hadde / noch daer soo seer op
lettede / soo verwekte het bysonder daer na eenige bedenkingen. Sy gaf my ook
eenige vermaningen. Sy liet my veel voor haer leesen / want ik konde seer vroeg
leesen.
Toen Theodorus een jaar of tien was kwam hij tijdens een verblijf in Vlissingen, waar
het predikantengeslacht Van Laren opgang maakte, voor het eerst onder een blijvend
beslag van de prediking:
daer gink ik geduerig na de kerk / ende daer begon ik den Predikant eerst recht te
verstaen / ende kreeg met een seer groote soetigheyt en vermaek in de Predicatien /
en ootmoedigheyt voor Godt. Van die tijt af behielt ik dat ik de Predikanten konde
verstaen / en wederom t'huys gekomen zijnde soo gink ik alle Rust-dagen en ook in
de weke te Kerk / en dat geheel vroeg om dichte by te konnen sitten. 't Was my ook
soo soet / soo vermakelijk in Gods huys te wesen / ik hadde de Predikanten soo lief /
sy waren by my in sulken achtinge / dat ik het niet seggen kan.
Hij ging nu ook in zijn vaderstad de gezelschappen der vromen bijwonen en ervoer dit
als bevorderlijk voor zijn geestelijke groei.
De wandel op het smalle pad leidde de jonge pelgrim tot een cruciale belevenis. Onder
het lezen van 2 Cor. 6 zag hij zich in het licht van vss. 14-16 opeens geplaatst voor een
nieuw begin. Dit greep zo diep in, dat hij het later met de bekering van Augustinus zou
vergelijken:
Hier gebeurde my by na 't gene Augustinus van hem selven verhaelt in 't 8 Boek cap.
10 van sijne Confessie / dat hy op de stemme die tot hem seyde leest, gelesen
hebbende / Rom. 1 3 : 1 1 , 1 2 Dewijle wy de gelegentheyt des tijdts weten, dat het de
uyre is dat wy nu uyt den slaep ontwaken etc. daer door soo kragtig verandert wierde
/ dat hy resolveerde niet meer in de sonden te leven / gelijk hy ook van die tijdt
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afdede. Diergelijke kracht van de veranderinge gevoelde ik ook in het Ieesen van
terstont verhaelde plaetse: want als een scherpsnijdent zweert drongense lichaem
ende ziele door en door / ende dat met sulken verlichtinge / sulken vernieuwinge /
dat ik het niet seggen kan. Ik was terstondt sonderling ontsteken om noch al meerder
ende yveriger Gode te dienen / jae om my geheel ende al hem over te geven na sijnen
wille / ende alles wat my daer in mochte hinderlijk zijn af te snijden / ende soo dede
ik ook: mijn geselschap / die ik Rust-daegs 's morgens vroeg plachte aen te spreken /
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om met my na de Kerk te gaen / verliet ik / om datse altemet op den dag des Heeren
nae de middag de predicatien wilden versuymen ende wandelen / hoewelse anders
scheenen lust te hebben Godt te dienen. Van wilde kinderen hadde ik altijdt een
afkeer. De kinderlijkheden / die 'er te voren nu en dan noch wel onder liepen /
hielden in my op / hoewel ik noch een kindt was. Ik sag na niemant om / als of ik
alleen in de werelt hadde geweest / ende gaf my soo geheel den Heere over met mijn
geheel herte. Ik vermaekte my in Gods huys / in sijn Woordt / by de Godtsalige /
ende bysonder drong mijn Geest my al tot bidden / ende daer toe eensame plaetsen
te soeken.
Deze belevenis had voor Theodorus het radicale gevolg van een algehele distantie van
zijn vroegere vrienden, wier godsdienst hij nu als tweeslachtig beschouwde, en bracht
hem tot een streng gedisciplineerde afzondering in meditatie, gebed, kerkgang, bij bellezen en conventikelbezoek. In de bedding van deze ascetische levenshouding vervolgde
het geestelijke leven van Th. a Brakel zijn loop. Hij kon dan ook met het volste recht
zeggen dat Enkhuizen niet alleen zijn geboortestad was maar tevens:
de Stadt mynder geestelyke wedergeboorte, en opvoedinge in het geestelyke leven,
terwijl zijn geheugen de onuitwisbare herinnering bleef bewaren aan:
de heerlyke Praedikatien die ik aldaar hebbe gehoort, en de zoete vertroostingen die
ik weleer in (haar) Kerken hebbe gfenooten, en de geneugelyke en de vermaakelyke
t'zamensprekingen, die ik aldaar wel eer met de gelovigen plag te hebben.
Deze periode is voor de verdere ontwikkeling van a Brakel ongetwijfeld van beslissende betekenis geweest.
A Brakel maakte behalve deze religieuze ontwikkeling ook een verstandelijke ontwikkeling door. Hij volgde in Enkhuizen het onderwijs aan de plaatselijke Latijnse school.
Vervolgens trad hij in het huwelijk met Grietje (Margaretha) Willemsdr. Homma
(geb. ca. 1603, overl. te Makkum 16 januari 1669), die bekend stond als ,,een Perel in
Godvrugt, een Cieraad onder de Vrouwen''. Zij behoorde tot de familie van de predikant
Laurentius Homma, die van 1654 tot 1661 te Enkhuizen zou staan en van 1661 tot zijn
overlijden in 1681 als Amsterdams predikant zou worden gerespecteerd vanwege zijn
ijver voor levensheiliging. A Brakels huwelijk bracht hem zo in een familie die het
piëtistische ideaal met hem deelde. Dit huwelijk werd gezegend met vijf dochters:
Petronella, Geesje, Lydia, Anna en Maria, en een zoon: Wilhelmus, die werd geboren op
2 januari 1635. Petronella a Brakel huwde later met Wibrandus Reddingius, predikant te
Oosterlittens.
Inmiddels had a Brakel zich in 1634 als schoolmeester gevestigd in Leeuwarden. In
1636 deed hij er zijn openbare geloofsbelijdenis. Zijn aanleg en opvallende vroomheid
trokken hier de aandacht van onder anderen de plaatselijke predikant Rippertus Sixtus
en de Franeker hoogleraar Meynardus Schotanus, a Brakels ,,sonderlinge Vriendt". OD
aandrang van Schotanus trachtte Sixtus hem aan te sporen om op grond van artikel 8 van
de Dordtse Kerkorde zich te onderwerpen aan het kerkelijk examen, teneinde zich
beroepbaar te stellen als predikant. Aangezien a Brakel echter twijfelde aan zijn innerlijke roeping tot het predikantschap, stuitten deze pogingen aanvankelijk op grote
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bezwaren, die naar zijn overtuiging alleen konden worden weggenomen door een bijzondere ervaring. Zoals het volgende citaat aantoont ging deze wens in vervulling:
Het gebeurde my op een nacht dat de Hemel sich open dede dat was soo heerlijk dat
ik het niet uytdrukken nochte elders by vergelijken kan / uyt die geopende hemel
quam / ofte in de openinge des Hemels was een licht / 't welk met andere licht niet te
vergelijken is / 't hadder geen gelijkenisse na / 't gink onuytsprekelijk / 't licht der
Sonne / alsse op haer helderste schijnt / te boven in klaerheyt / lieflijkheyt ende
heerlijkheydt / 't was een ander licht / ende uyt die geopende Hemel quam een
stemme: Ik hebbe 'er u toegeroepen, ja Ik hebbe 'er u toe geroepen. Ik wiste wel dat
de Heere dat tot my sprak / ende dat was my genoeg / ik was verblijt / ende met
vrolijkheyt ende gemoedigheyt aenvaerde ik het werk / ende liet my examineren.
Het examen dat na deze goddelijke openbaring werd afgenomen vond plaats in 1637
voor de classis Leeuwarden, had het gewenste resultaat en a Brakel werd beroepbaar
gesteld.
A Brakel diende achtereenvolgens drie gemeenten, te weten: Beers en Jellum (16381652), Den Burg (Texel) (1652-1653) en Makkum (1653-1669).
De langste tijd stond a Brakel dus in Makkum, waar hij tevens de buurtgemeente
Cornwerd bediende. Op 20 april 1653 hield hij twee intreepreken: 's morgens in Cornwerd over Eph. 6 : 17, 18, 's middags in Makkum over Rom. 10 : 15.
Afgezien van een conflict over de wettigheid van een in 1658 ontvangen beroep naar
Huizum, verliep het ambtelijke leven van a Brakel waarschijnlijk zonder veel schokkende gebeurtenissen. Wel werd hij in eigen gemeente geconfronteerd met een tragisch
gevolg van het hardnekkige volksgeloof in de occulte kracht van de kosmos. Zo vermeldt
a Brakel jr. in zijn Redelijke godsdienst hoe een trouwlustige Makkummer dagelijks aan
de morgenster de vraag stelde wie zijn vrouw zou worden, hetgeen resulteerde in de
verschijning van een doodskist, wat hem zo verbijsterde dat hij binnen twee dagen aan
zijn emoties overleed.
Overigens is er vrij weinig over a Brakels ambtelijke ervaringen bekend. Zijn pastoraat
en prediking zouden hem volgens Wilhelmus hebben gekenmerkt als een bewogen
zieleherder:
Als hy op de Predikstoel bestrafte / vertoonde hy hem te zijn een Soon des Donders
/ soo dat een koude schrik de toehoorders door de leden grilde. Als hy troostede / 't
was of men een Engels aengesichte sach. In de ommegank was hy deftig ende
vriendelijk / weynig sprekende. De Ledematen der Gemeynten / in welke hy Herder
is geweest / waren doorgaens als lammeren onder hem. Ik weet niet dat het oyt
gebeurt is / dat Ledematen verschil met malkanderen hebbende / onversoent van
hem gegaen zijn. En gelijk de Heere hem geroepen ende beqaem gemaekt hadde /
soo heeft de Heere sijnen dienst ook gezegent in 't Bekeren van vele menschen door
sijnen dienst.
Het puriteinse voorbeeld dat a Brakel in levensstijl en ambtsbediening aan de dag legde
liet dan ook niet na uit te nodigen tot navolging. Dat was ook merkbaar in de eigen
gezinskring, waar zoon Wilhelmus van jongsaf zijn voeten zette in het door de ouders
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gewezen spoor. Tussen vader en zoon bestond een sterke emotionele band. Die werd
bijzonder gevoeld bij een afscheid, dat tijdens de ambtsperiode in Beers wekelijks op
maandagmorgen plaats had, aangezien Wilhelmus dan voor vijf dagen naar de Latijnse
school te Leeuwarden vertrok. Bij die gelegenheid deed vader a Brakel zijn zoon tot op
enige afstand van het dorp uitgeleide, droeg hem vervolgens in gebed op aan Gods zorg
en oogde hem na tot hij uit het gezichtsveld was. Wilhelmus vervolgde zijn voetreis
biddend, diep onder de indruk van deze vaderliefde. De indrukken die hij in zijn jeugd
opdeed hebben zijn hele verdere leven doorgewerkt.
Ook buiten de directe omgeving wekte a Brakels vroomheid belangstelling. Zo ontstonden vriendschappelijke betrekkingen met Anna Maria van Schurman, haar broer
Johan Godschalk en Sara Nevius, die te Utrecht woonden en daar actief waren betrokken bij de piëtistische gezelschappen. De vriendschap met dit trio dateert uit a Brakels
laatste ambtsperiode, als predikant te Makkum. Zij bracht Sara Nevius tot een huwelijk
met Wilhelmus, die inmiddels als predikant in het naburige Exmorra woonde. Speciale
betekenis had de connectie met a Brakel voor het geestelijke leven van Anna Maria van
Schurman. Het tot devotie gereserveerde bestaan, dat zij later met J. de Labadie en de
zijnen in Wieuwerd zou gaan leiden, had zij naar haar zeggen mede te danken aan het
door haar bewonderde voorbeeld van a Brakel. In haar Eucleria, of uitkiezing Van Het
Beste Deel getuigt zij:
v
Eindelijk heeft het Voorbeelt van D. Theodorus Brakel, Predikant tot Makkum, die
my zo lang hy leefde, zeer lief is geweest, van wiens oprechte Godvruchtigheit, na de
kennisse die hy van God hadde, ik een oog-getuige en een liefhebberse geweest ben,
op het bezonderste angeraakt. Want het heugt my, dat wanneer hy my met mijn lieve
Broeder, die hem ook wegens de Godvruchtigheit uitnemende beminde, zeer vriendelijk herbergde, dat hy alle dienstbare werken, zo men die noemt, op den eerste dag
der weeke zo strengelijk verwierp, dat hy liever den gheheelen dag geen spijze zou
genuttigt, als dat hy van eenig broot of gerecht 't gene daags te voren na acht uren
(als wanneer zijn ruste aanging) gekocht of gekookt was, ook eenige kruim zou
geproeft hebben.
Deze bewondering werd gedeeld door a Brakels collega's Paulus Mensonis en Philippus Koeler, predikanten respectievelijk te Lekkum en Akkrum, die daaraan uiting gaven
in lofgedichten bij zijn Het Geestelicke Leven. Uit de geschriften die deze sympathisanten publiceerden blijken zij te kunnen worden gerekend tot a Brakels geestverwanten. Zo
verscheen van Mensonis in 1660 bijvoorbeeld een bundel Christelyke en Stichtelyke
Meditatien en gaf Koeler in 1651 twee praktikale werkjes uit onder de welsprekende
titels: Pietas Orthodoxa, dat is de rechtsinnige Godtsaligheyt en Pietas Regia, dat is: De
Conincklijcke Godtsaligheyt.
De kennissenkring van a Brakel zal wijder zijn geweest dan het bovengenoemde vijftal.
Dat is althans af te leiden uit de brief voorin Eenige Christelyke Meditatien, geschreven
aan een vrome Amsterdamse met wie hij tijdens een verblijf in Amsterdam blijkbaar
diepgaande gesprekken had gevoerd. Zo onderhield a Brakel ook vriendschappelijk
contact met de Bolswardse burgemeester Tarquinus van Boelens en diens echtgenote en
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na het overlijden van de man met de weduwe. De kennissenkring rond a Brakel was dus
een kring van geestverwanten. Gezien zijn diepborende levensvisie wekt dit allerminst
verwondering. A Brakels vriendschappelijke contacten móésten daarmee wel corresponderen. Zijn hele levenskoers lag immers in het verlengde van de besliste keuze uit zijn
jeugd voor een Gode alleen en geheel gewijd bestaan, dat voor a Brakel inhield een
radicale onthechting van de ,,wereld", als concreet bewijs van een bestendig verlangen
naar leven van hogere orde.
De definitieve vervulling van deze hartewens werd echter aangekondigd door een
tragisch preludium. Van 1665 tot 1668 ontving de familie a Brakel vijfmaal een doodstijding over een dochter, zodat a Brakel in korte tijd al zijn dochters verloor. De één
overleed aan de tering, een volgende verdronk op de begrafenisdag van de eerste, een
derde stierf vermoedelijk aan een beroerte, een vierde bezweek aan de pest, na enige tijd
gevolgd door de plotselinge dood van de laatste dochter. A Brakels vorige vitaliteit kreeg
onder deze tegenslagen geducht te lijden. Een hevige bloedspuwing, waarschijnlijk
veroorzaakt door tuberculose, voorspelde zijn naderend levenseinde. Toen hij op 13
januari 1668 nog had gepreekt over Openb. 7 : 11 en Zondag 3 van de Heid. Catechismus, besefte hij voor het laatst te hebben dienst gedaan. A Brakels ziekbed werd zijn
sterfbed. Tien dagen voor zijn dood voorspelde hij aan zijn zoon zijn sterfdag. Een dag
voor zijn dood schreef hij een brief ten afscheid van de weduwe Van Boelens Nederhof en
sprak hij zegenende woorden tot Wilhelmus, die
aldervoornaemst sloegen op de Bekeringe der Zielen / ende den Opbouw van Christi
koninkrijke door hem.
Een zegen die een belofte inhield voor de toekomst!
A Brakel ontsliep, na een bewogen sterfbed, op 14 februari 1668.
2. Geschriften
De geestelijke erfenis van Th. a Brakel is in kwantitatief opzicht vrij bescheiden.
Afgezien van een hier niet te bespreken in 1664 verschenen Disputatie ofte bevestigende
de waerheyt, wederleggende de valschheyt, toonende de nutticheyt der menschwerdinge
Jezu Christi, dat was bedoeld als bestrijding van de wederdopers, verschenen eigenlijk
slechts drie praktikale werkjes.
Als eerste pennevrucht verscheen: Het Geestelicke Leven, Ende De stant eens geloovigen Mensches hier opAerden; uit GodtsHeilig Woordt vergadert en by een gesteldt. Nog
zyn hier achter by gevoegt Eenige Ken-teeckens, waer uyt een geloovigh mensche hem
kan verseekeren / dat hy van Godt is bemindt (Leeuwarden, 1649). De uitgave wordt
bezongen in twee gedichten door de predikanten P. Mensonis en Ph. Koeler. A Brakel
dediceert het aan de magistraat van Enkhuizen, te Beers op 7 april 1649. Met weemoed
herinnert hij zich de tijd toen hij nog in zijn vaderstad, waar hij zo vele levenslessen
ontving, woonde. De ontwikkeling die hij daar doormaakte betrof in gelijke mate zijn
lichamelijke en geestelijke vorming: Enkhuizen was de stad van zijn geboorte en wedergeboorte. Ofschoon van Enkhuizen afscheid moest worden genomen
zo is nogtans de oude liefde van daar niet geheelyk verhuizet...
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Daarvan legt deze dedicatie ondubbelzinnig getuigenis af.
In de voorrede leidt a Brakel zijn lezers in tot het boek zelf. Hij wijst erop dat aan de
lezers in feite twee afzonderlijke, hoewel onafscheidelijke, geschriften worden gepresenteerd, te weten Het Geestelicke Leven én Eenige Ken-teeckens. Het Geestelicke Leven
verschijnt mede op het dringende verzoek van zielevrienden
met de welke ik wel eer groote gemeenschap plagt te hebben / door Christelyke
t'zamen sprekinge.
Mogelijk worden met deze vrienden Enkhuizenaren bedoeld. Eenige Ken-teeckens is
een vrucht van sterfbedpastoraat. A Brakels begeleiding van dit sterfbed werd zo hoog
aangeslagen dat men van het gesprokene een verslag begeerde.
De stof van Het Geestelicke Leven is verwerkt in twee gedeelten. Het eerste gedeelte
bevat naast richtlijnen voor het beoefenen van de levensheiliging, waarbij (hoe kan het
anders) een nauwgezette zondagsviering wordt aanbevolen, een vrij uitvoerige overdenking van het lijden van Christus. Aanbevolen wordt ook om bij de dagindeling rekening
te houden met een regelmatige afzondering tot gebed en meditatie. Het tweede gedeelte
bevat een beschrijving van het geloofsleven met zijn hoogten en diepten, verrukkingen en
verlatingen, opgang en neergang. Het toevoegsel Eenige Ken-teeckens sluit hierop direct
aan. Uitgaande van Rom. 8 : 29, 30 worden een reeks kenmerken opgegeven die aan het
geloofsleven eigen zijn. Beide werkjes dragen het stempel van een pastoraal bewogen
intentie tot opbouw in het geestelijke leven.
A Brakels volgende werkje is getiteld: Eenige Christelijcke Meditatien ende Danksegginge, om 's Nagts / 's Morgens / 's Middags en 's avonds te gebruiken; Mitsgaders by
andere gelegentheden (Amsterdam, 1652). Volgens hetgeen a Brakel in de voorrede van
een latere editie (die van 1658) vermeldt zou vóór de verschijning van de eerste officiële
editie reeds een ,,zeeker Yveraarster" zonder zijn medeweten het manuscript hebben
doen drukken. Zulks tegen zijn aanvankelijke bedoeling in. Op herhaald verzoek van de
uitgever verscheen in 1658 een uitgebreide versie, die in het vervolg meestal tezamen met
het hiervoor genoemde werk werd uitgegeven. De bedoeling met dit geschrift is de
bevordering van het gebedsleven als elementair onderdeel van de praktijk der godzaligheid. Het gebed wordt dan ook omschreven als
een singulier en byzonder goed werk.
Inhoudelijk vertoont het overeenkomst met hetgeen in Het Geestelicke Leven over een
aan de praktijk der godzaligheid gewijde dagindeling was gezegd: de meeste gebeden zijn
gericht op een geordend gebedsleven. Het gehalte van de gebeden is diep religieus en heeft
voornamelijk betrekking op het individuele zieleheil. Dit betekent overigens niet dat
wordt voorbijgegaan aan het lichamelijk welzijn. Daarbij wordt stilgestaan in de twee
tafelgebeden waarmee het werkje besluit.
Het laatste geschrift van a Brakel heet: De trappen des Geestelyken Levens (Amsterdam, 1670). Dit werkje, dat a Brakel niet meer heeft kunnen voltooien, verscheen,
ingevolge zijn laatste wens onder toezicht van Wilhelmus, postuum. Wilhelmus droeg
het op aan Prinses Albertina van Oranje, de heer P. A. de Jong-Stol, Ridder, eerste Raad
van het Hof van Friesland en medecurator van de academie van Franeker, en de weduwe
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A. van Boelens-van Nederhof en haar drie zonen. Tevens voorzag hij het aan het eind van
een sterfbed ver slag, onder de titel: De laetste uyren Van den autheur.
In de voorrede worden enkele passages, die op zichzelf misverstand zouden kunnen
wekken, opgehelderd. Het boek handelt over de continuïteit en de discontinuïteit in het
geestelijke leven. Dit onderwerp wordt gepresenteerd in de vorm van een samenspraak
tussen een vader en zijn zoon, waarbij de eerste steeds ingaat op de vragen die de laatste
hem stelt. Dit geeft het werk een pedagogische dimensie. De inhoud is ingedeeld in een
vrij beknopt descriptief deel en een uitvoerig autobiografisch deel.
Het eerste deel beschrijft:
de Geluksaligheydt ende rechte Practijke der Godzaligheit.
De gelukzaligheid bestaat in de gemeenschap met en de kennis van God en de Heere
Jezus Christus alsmede in de heiliging des levens. In deze gelukzaligheid delen de
gelovigen, maar evenals bij een biologisch proces maakt hun geestelijke leven een
ontwikkeling door, die verloopt via verschillende stadia. Zo groeit de geestelijke mens
trapsgewijze op, met vallen en opstaan, eerst als kind, vervolgens als jongeling en
tenslotte als man en vader. In deel twee wordt een en ander op autobiografische wijze
breed uitgewerkt. In een korte proloog motiveert a Brakel deze werkwijze met het talent
waarmee hij zich wist bevoorrecht, vervolgens met het klassieke voorbeeld van de
bijbelheiligen, maar ook met dat van Augustinus en Luther, en tenslotte:
komt hier noch by dat mijn Geest my aandrong eenige dingen aen te teykenen alsse
my wedervoeren / bysonder die in de derde trap verhaelt zijn / en nu en ben ik niet
gerust die dingen by my te behouden; want ik vertrouwe / dat Godt my door desen
weg geleyt / ende dese dingen my heeft laten ontmoeten / op datse anderen souden
zijn tot opwekkinge ende vertroostinge / seer dikwils denkende aen de woorden
P a u l i / 2 C o r . 1.4(...)
A Brakel bespreekt achtereenvolgens zijn bevindingen als kind, jongeling en vader,
waarbij de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling vrijwel synchronisch verlopen. Het
meest uitvoerig is de bespreking van de derde trap. Vooral dit gedeelte bevat een
indrukwekkend zelfgetuigenis, waarin een geoefend gelovige verslag uitbrengt van buitengewone bevindingen, zoals het volgende citaat laat zien:
't Is my gebeurt op een sekere tijdt, dat mijn Geest ende gemoet eenige tijdt soo
was opgetrokken geweest in Godt / en de begeerte Godts / etc. ik hebbe geen woordt
waer mede ik mijn ziels begeerte kan uytdrukken / maer sal 't soeken te doen soo
goet als ik kan met de volgende woorden:
Ik begeerde eenigssins geheel gemeynsaam met Godt te wesen / ende sijne
heerlijkheyt te sien: Soo was ik laet op mijn oeffeninge na mijn gewoonte eer ik te
bedde gink / mijn Godt verheerlijkende / ende biddende. End doe ik al te bedde gink
/ soo was mijn Geest in het slapen selfs / soo gemeynsaem met Godt / ende ik was in
hem met een soet gevoelende genade / ende sijnder lieflijker tegenwoordigheyt alsoo
in hem opgenomen.
Ik stont geheel vroeg op als het begon te dagen doe de dagen op 't langste waren /
ik begaf my op mijn kamer na mijn gewoonte / mijn Geest was noch als te voren /
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ende en konde hem niet vergenoegen. Ik wilde met Moses Godts aengesichte sien /
ende met de drie Discipulen Christi heerlijkheyt. Ik dachte altemet / dat ik my niet
besondige / dat ik soo groote saken van Godt begeere / doch ik onderwierp my
Godts wille / ende ik seyde niet verder / ende niet meerder / Heere / als 't u belieft.
Maer dewijle ik u gunstgenoten ben / die gy lief hebt / ende ik u lief hebbe / soo kan
ik het haest niet herden / ik moet u aengesichte sien / ende uwe heerlijkheyt / Heere
Jesu. Ende ik verheerlijkte mijn Godt in de heerlijkheyt sijns Wesens / ende in sijne
Eygenschappen / ende in de eenigheyt sijns Wesens / ende drie Personen / die sag ik
seer klaer en uytnemende / als ook Christi heerlijkheyt / dat hy soo hoge verhoogt
was / ende alle macht ontfangen hadde in Hemel ende op aerden; ende mijn ziele
was of sy het niet herden konde van begeerte / en of ik wel gestorven soude hebben
van begeerte / ende seyde ook wel / ik wil daer wel in sterven: ende alsoo mijn Godt
ende Saligmaker verheerlijkende seyde ik: Heere dewijl ik u lief hebbe / ende gy my
uwe liefde geopenbaert hebt / ende my die begeerte gegeven hebt / laet my doch u
aengesichte ende uwe heerlijkheydt zien / nochtans my onderwerpende Godts wille
/ ik dachte Heere gy hebt geseyt tot Mosen / my en sal geen mensche sien ende leven
/ ende wanneer ik myn handt sal weggenomen hebben / gy sult mijn achterste deelen
zien / mijn aengesichte en sal niet gesien worden / o Heere laet my u dan wat van
achter na sien / ik wil het Heere om u noch meer te verheerlijken. Ik dachte / is 't tot
Godts eere? ik dachte wederom /K Heere als 't tot u eere niet is / soo wil ik ook niet /
maar ik soude u de heerlijkheyt dan noch meerder konnen geven / ik seyde Heere is
't niet altemael uwe liefde / ende genade daer uyt gy my dit ook gegeven hebt / Heere
/ gy kent my immers by name / ende ik hebbe genade gevonden in uwe oogen /
(Exod. 33 : 12). Ende alsoo trok mijn Godt ende Saligmaker my op in hem / ende hy
brachte my soo hoog in hem / ende in sijn tegenwoordigheyt / dat ik kan 't met
Paulo niet seggen 2 Cor. 12. Ik moet daer van zwijgen / want mijn Geest ende
gemeynschap met Godt kan ik niet stellen op Papier / maer ik was soo hoog in Godt
/ ende by mijn Saligmaker opgenomen in gemeynschap met hem / als een vriendt
met een vriendt is / of kan zijn. Ik was soo gantsch een met mijn Godt ende
Saligmaker / ende mijn Godt ende Saligmaker antwoorde my / als seggende / ende
toesprekende: Is 't niet genoeg dat ik u van eeuwigheyt bemint hebbe, dat ik u lief
hebbe, dat gy gemeynsaem met my zijt, daer was soo veel antwoort, ende gemeynsaemheyt met mijn Godt, ende met mijne ziele / dat ik hoorde onuytsprekelijke
woorden / die een mensche niet geoorlooft zijn te spreken / 2 Cor. 12 : 4. Die
wonderlijke saken / ende soete gemeynsprake met mijn Godt / kan ik niet seggen /
nog schrijven: ende seyde / o Heere wie ben ik dat gy my so hoge soude optrekken in
u / ende my sulke genade doen. Mijn ziele wilde noch wel hoger / maer ik was te
vreden met Godts wille / ende ik seyde / Heere belieft het u soo verre? wel: ik dorste
niet meer aenhouden / om hoger te begeeren.
Maer mijn ziele wilde daer niet van daen om Godt soo van achter na te sien / ende
Christi heerlijkheyt / die wilde daer blijven met Petro in Godts aengesichte / ende
tegenwoordigheyt / en Christi heerlijkheyt te zien.
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Ende ik bleve alsoo eenige tijdt boven de wereldt in mijns Godts en Saligmakers
liefde / ende gemeynschap / ende ik sprak soetelijk met hem / op 't leste hielt ik my
alsoo stil / ik liet Godt in my werken / ende ik was ende bleef met mijn Godt en
Saligmaker vereenigt / ende sprak soetelijk in liefde met hem / ende van dat ik soo
hoge in liefde ende genade met hem was vereenigt. Ende ik bleef soo hoge in de liefde
/ ende gevoelende tegenwoordigheyt met mijn Godt ende Saligmaker / ende mijn
ziele behielt hoge ende gemeynsame genade / ende gevoelen van Godts liefde / ende
Christi soete gemeynschap / ik bleef voor mijn Godt en Saligmaker boven alles
verheven / ende mijn gemoet in Godt / met een soet gevoelende genaede ende
tegenwoordigheydt; Ende hoe hoge ik was opgenomen in mijn Godt en Saligmaker /
dat bevont ik besonder doen ik wederom tot my selven keerde / om mijn dankseggingen ende gebed daer ik in lach / te vervolgen. Dit hebbe ik soo vervat / als ik best
konde / ik hebbe so veel woorden gebruykt / om dat ik het duydelijk soude
uytdrukken / doch ik konde niet.
Dit uitvoerige citaat geeft enig inzicht in de piëtistische geloofsbeleving van a Brakel,
aan het eind van zijn leven. Deze geloofsbeleving werd sterk gestimuleerd door een
ingekeerde, op de Godservaring georiënteerde vroomheid. Het piëtistische gehalte van a
Brakels autobiografie sluit dan ook direct aan bij het overige van zijn oeuvre.
Voor een bespreking van de bronnen en de inhoud van a Brakels lectuur mag worden
verwezen naar de literatuur van I. Boot, die een rechtstreekse beïnvloeding van de
Bernardijnse mystiek aantoont, en van J. de Boer, die het mystieke gehalte aan een
kritische bespreking onderwerpt.
3. Betekenis
,,Th. a Brakel, een geboren piëtist", zo zou naar aanleiding van het geschetste profiel
de betekenis van a Brakel kunnen worden aangeduid.
Zijn levensloop kenmerkte hem als krachtig, introvert individu, een autodidact met
eigen visie op het leven, dat hij zelf beleefde vanuit het perspectief op het eeuwige leven.
Zo ging hij anderen voor in een streng gedisciplineerde levensstijl en een diep doorleefde
religiositeit, in een radicale en compromisloze wereldmij ding en een algehele overgave
aan God door Wie hij zich persoonlijk wist geroepen.
Door middel van persoonlijke contacten oefende hij rechtstreekse invloed uit op
geestverwanten, zoals op zijn eigen zoon Wilhelmus a Brakel en op Anna Maria van
Schurman, die, ook nadat zij J. de Labadie was gevolgd in het buitenkerkelijk alternatief, haar respect voor hem bleef behouden. Dit respect deelde zij trouwens met anderen
uit de kring rond De Labadie, zoals P. Yvon. Maar ook J. Koelman noemde hem met ere.
De invloed van a Brakel werkte vooral door via zijn geschriften, die talrijke herdrukken beleefden. Het bevindelijk gehalte van a Brakels lectuur stemt overeen met de lectuur
van zijn tijdgenoten W. Teellinck, G. Voetius en J. van Lodensteyn, hoewel directe
invloeden moeilijk aantoonbaar zijn. Wel aantoonbaar is de invloed van Bernard van
Clairveaux.
Dat a Brakels invloed vér reikte blijkt bijvoorbeeld uit een opmerkelijk verhaal dat in
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1766 de Rotterdamse predikant Petr. Hofstede meedeelde uit een reisverslag van zijn
vader Joh. Hofstede (1685-1736), predikant te Groningen:
Te Makkum komende werd ik belust het graf van den heiligen Theodorus a Brakel te
zien. Ik liet den doodgraver roepen, bezag de kerk, en vond op de grafzerk het
volgende:
Hier ligt begraven
De eerwaarde, welgeleerde en zeer Godzalige D. Theodorus a Brakel, getrouw
Dienaar Christi in zijn Gemeente te Makkum, oud 60 jaren. Sterf, Anno 1668. den
14Febr. ( . . . ) .
Ik werd zeer aangedaan by het graf van dien heiligen Man, overdenkende, hoe ver ik
af was van dat heerlyk leven in Gods nabyheid, en hoe weinig dergelyke Enochs 'er
zyn, alsmede 't jammerlyk verval van ons Christendom, enz. De doodgraver, myn
ontroering ziende, welke ik zogt te verbergen, vroeg, of ik van des overledenen
nabestaande was? Ik zeide zoo gelukkig niet te zyn, dog wenschte naauwer betrekking op hem te hebben enz.
Al beleefden vermoedelijk weinigen in de achttiende eeuw hun affiniteit zó existentieel
als ds. Hofstede, dat a Brakels piëtisme aansprak is af te leiden uit de vele herdrukken
van zijn geschriften. In 1777 verzorgde de Dirkslandse predikant C. Brinkman zelfs een
herspelde en becommentarieerde versie van a Brakels vroegste pennevrucht: Het geestelijke leven en der gelovigen toestand op aarde, door Theodorus a Brakel, omtrent het
midden der vorige eeuw zeer waardig bedienaar van het Heilig Evangelium te Makkum.
Dat deze nieuwe editie hoog werd aangeslagen kan bijvoorbeeld worden afgeleid uit de
lovende vermelding in de volumineuze, in 1804 verschenen, Beoeffeningsleer van de
Dordtse predikant E. Kist, die a Brakel zelfs rekent onder de „voortreffelijkste oude
praktikalisten".
A Brakels nagedachtenis werd nog in 1820 geëerd door ds. J. Corstius, predikant te
Hoogezand, in diens Euthanasia, die behalve a Brakels sterfbedverslag, het publiek liet
weten dat, ,het Geestelijk Leven en Trappen van het Geestelijk Leven vele voortreffelijke
zaken behelzen".
Zo kan de ,,lekeprediker" Th. a Brakel worden beschouwd als een exponent van de
Nadere Reformatie in Friesland, met een uitstraling tot ver buiten eigen geografische en
eigentijdse grenzen.
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Petrus Wittewrongel
L. F. Groenendijk

1. Levensloop
Petrus Wittewrongel zag het levenslicht in 1609 te Middelburg, de stad die het
middelpunt van het Zeeuwse piëtisme zou worden. Zijn ouders waren Margriete Loopers
en Gillis Wittewrongel. De familie van zijn moeder was afkomstig van Schouwen, die
van zijn vader uit het Zuidnederlandse Vlaanderen. Over de kinder- en jeugdjaren van
Petrus weten we zo goed als niets. Zou hij onderwijs gekregen hebben van de bekende
schoolmeester Johannes de Swaef? Ongetwijfeld heeft hij gekerkt bij Willem Teellinck,
een van de voormannen van de beweging voor een ,,vorder Reformatie'' in de zich snel
expanderende Zeeuwse hoofdstad.
Al jong gaf Petrus er blijk van over meer dan gewone aanleg te beschikken en men
besloot dan ook hem voor het predikantschap te bestemmen. Gillis Wittewrongel was
een eenvoudige boekhouder, maar voor een theologiestudent was in Middelburg altijd
voldoende financiële steun te vinden. Hij kon zijn zoon dan ook theologie laten studeren
in Leiden. Op 13 september 1628 werd deze als Petrus Wittevrongel Middelburgensis
ingeschreven in het Album Studiosorum Lugduno Batavae. Een van zijn docenten was
hier Antonius Walaeus (1573-1639); voor Wittewrongel geen totaal onbekende, want hij
was tot 1619 predikant te Middelburg geweest. Ze hebben in Leiden ongetwijfeld een
goed kontakt gehad. Wittewrongel schreef later over hem als zijn ,,waerde Meester". De
studie verliep geheel naar verwachting en in 1632 kon Wittewrongel een beroep naar
Renesse en Noordwelle op Schouwen aannemen. In juni 1634 trouwde hij met Apollonia
van de Welle (t 1677) uit Middelburg. Dankzij dit huwelijk werd hij een vermogend man.
In 1636 vertrok hij naar de tweede stad van Zeeland, Zierikzee, waar toen de bekende
piëtist Godefridus Udemans stond. Reeds twee jaar later nam Wittewrongel een op hem
uitgebracht beroep van de kerkeraad van de gereformeerde gemeente te Amsterdam aan.
Op 23 juli 1638 werd hij door Jacobus Laurentius bevestigd in de Oude kerk. Wittewrongel diende de Amsterdamse gemeente tot aan zijn overlijden in december 1662.
Petrus Wittewrongel en Apollonia van de Welle kregen twee zoons, Christiaan en
Petrus, en een dochter, Apollonia. De beide zoons studeerden net als hun vader theologie
te Leiden en werden eveneens predikant.
2. Predikant te Amsterdam
In de kerk van zijn dagen was Wittewrongel een man van betekenis. Zijn naam duikt
dan ook herhaaldelijk op in R. B. Evenhuis' beschrijving van Amsterdams kerkelijk
leven in de ,,gouden eeuw". Van twee Noordhollandse synoden, in 1640 en 1658
bijeengeroepen te Amsterdam, was Wittewrongel voorzitter. Op de synoden te Rotter64

dam in 1641 en te Gorinchem in 1642 verscheen hij als afgevaardigde.
Wittewrongel was een representant van de kerk die te Amsterdam een bevoorrechte
positie innam. Amsterdam kende nog andere geloofsgemeenschappen. Met het al te
manifeste bestaan van Lutheranen, Remonstranten en Doopsgezinden had Wittewrongel de grootste moeite. In Amsterdam trof men ook allerhande nieuwlichters en ketterse
groeperingen aan. Hun aanwezigheid behoorde volgens de streng rechtzinnige Wittewrongel niet getolereerd te worden. Uit de kerkeraads-notulen blijkt dat Wittewrongel
zich vooral ingespannen heeft voor het opsporen van aanhangers van sociniaanse denk65

beelden. Hij was met name gebrand op de Collegianten. Met hun felle kritiek op de kerk
en haar dienaren vormden zij volgens Wittewrongel een bedreiging voor het aanzien en
gezag van de gereformeerde kerk.
Was Wittewrongel altijd gereed om aanvallen van buitenaf op de waarheidsaanspraken van de Gereformeerde kerk en haar belijden het hoofd te bieden, in deelname aan
twistgesprekken over de rechte interpretatie van onderdelen van het gereformeerde
leerstelsel zag hij geen heil. Zo vond hij de in het midden van de zeventiende eeuw
hoogoplopende disputen in zake de sabbatskwestie niet alleen onnodig, maar ook
schadelijk: ze hielden de mensen af van de heiliging van de dag des Heeren. Wittewrongels passie gold de bevinding van de waarheden der gereformeerde religie en de
doorwerking ervan in alle levensverbanden. In zijn preken en geschriften wierp hij zich
op als een profeet die geroepen was om te getuigen tegen de,,roepende zonden'' van stad
en land, zoals dronkenschap, pronkzucht, dansen en toneel(-bezoek). Zijn strijd tegen
het toneel bracht hem, zoals bekend, in aanvaring met Joost van den Vondel. In zijn ijver
voor nadere kerstening van de Amsterdamse samenleving ging Wittewrongel voort op
een weg waarop we al eerder de bekende predikant Rudolf Petri (t 1649) — vgl. diens
Enge Poorte (1626) — aantreffen, en wist hij zich sinds 1642 bijgestaan door Petrus
Leupenius (t 1670), auteur van De Geessel der Souden (1651), en sinds 1653 door Otto
Belcampius (t 1685). In 1661 zorgden zowel Wittewrongel als Belcampius voor een
klemmend pleidooi voor een spoedige reformatie der zeden, waarbij zij in het bijzonder
een appel deden op hun mede-ambtsdragers en de burgemeesters van hun stad. Hun
hiertoe geconcipieerde geschriften — de uitgebreide, derde druk van Wittewrongels
Oeconomia Christiana en Belcampius' Hora Novissima (1661) — vormen het hoogtepunt in het puritaniserings-offensief van de Amsterdamse kerkeraad in de ,,gouden
eeuw".
Tenslotte zij hier nog vermeld dat Wittewrongel zich bijzonder ingespannen heeft voor
de oprichting van een diaconie-weeshuis in Amsterdam. Hij was het dan ook die het
weeshuis op 15 december 1657 met een feestrede over Luk. 18 : 16 mocht inwijden.
3. Schrijver van de ,,Oeconomia Christiana"
Wittewrongels oeuvre wordt gevormd door de drie drukken van de Oeconomia
Christiana:
1. Oeconomia Christiana. Ofte Christelicke Huys-Houdinge, Amsterdam (Wed. M. J.
Brandt/A. v. d. Burgh), 1655, eerste druk; form.: 8°; (xvi), 490, (24)pp.
2. Oeconomia Christiana. Ofte Christelicke Huys-Houdinge, Amsterdam (Wed. M. J.
Brandt/A. v. d. Burgh), 1655, tweede druk; form.: 8°; (xvi), 457, (23)pp.
3a. Oeconomia Christiana Ofte Christelicke Huys-Houdinghe, Amsterdam (Wed. M.
J. Brant/A. v. d. Burgh), 1661; form.: 4°; (xcvi), 840pp.
3b. Het Tweede Boeck van de Oeconomia Christiana ofte Christelicke Huys-Houdinghe, Amsterdam (Wed. M. J. Brant/A. v. d. Burgh), 1661; form.: 4°; (viii), 1194,
(14)pp.
In de ,,Aenspraecke ,, van de Oeconomia Christiana (165512) deelt Wittewrongel mee
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hoe hij tot de uitgave van dit werkje
gekomen is. Hij had „eenighen tijdt
geleden" — vrijwel zeker: ten tijde van
de eerste Engelse oorlog (1652-1654) —
in vele preken geageerd tegen ,,de roepende sonden van het Lant" en
aangedrongen op de reformatie daarvan. Die reformatie was dringend nodig
omdat God in de laatste jaren zeer duidelijk had laten merken, dat Hij
Nederland, indien het zich niet bekeerde, wilde ,,verderven". Op die
preken waren volgens Wittewrongel
weinig daadwerkelijke verbeteringen
gevolgd. Inmiddels was hij er van overtuigd geraakt dat alleen dan op een
succesvolle reformatie gehoopt mocht
worden wanneer de gezinshoofden met
de reformatie zouden aanvangen in hun
gezinnen; van daaruit zouden de verbeteringen zich voortzetten in kerk en
republiek. Deze „hoope van stichtinge" bracht Wittewrongel er toe iets
ter reformatie van de gezinnen op papier te zetten. Zodoende zou hij tevens
tegemoet kunnen komen aan de wens
van zijn vrienden die hem herhaaldelijk
hadden gevraagd zijn preken tegen de
roepende zonden in druk te mogen hebben. Wittewrongel stelde zich voor een
tweedelig werk uit te geven. In het eerste deeltje zou hij aanwijzingen geven „tot
bestieringe van een Christelicke Huys-houdinghe", waarmee een fundament gelegd zou
worden voor de gewenste gezinsreformatie. In een volgend deeltje zou hij dan nader
ingaan op de „verdorventheden" (,,sondighe hooghten") die uit de gezinnen verbannen
moesten worden en de godsdienstige oefeningen die men er moest invoeren.
In het in 1655 verschenen eerste deeltje — dat in genoemd jaar nog een enigszins
gewijzigde tweede druk beleefde — heeft Wittewrongel een uitvoerig overzicht gegeven
van de plichten van de gezinsleden, te weten van man en vrouw, ouders en kinderen, en
meester, resp. vrouwe en dienstbaren. Wanneer de gezinsleden de uit hun positie voortvloeiende plichten jegens elkaar gaan betrachten, wordt de weg gebaand voor een
verbetering van het godsdienstig-zedelijk gehalte van gezin, kerk en staat. Wittewrongels
ethiek van huwelijk en gezinsleven is uitdrukkelijk gebaseerd op bijbelse voorschriften
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en voorbeelden. Met behulp van de bijbel worden de onderlinge — asymmetrische —
gezinsverhoudingen tot in de kleinste details geregeld.
Het vervolg op het eerste deel van de Oeconomia Christiana verscheen eerst zes jaar
later, in 1661. Er was door Wittewrongel zoveel materiaal aan het oorspronkelijke
werkje toegevoegd, dat gekozen moest worden voor een uitgave in twee kwartoformaat
boeken. Het eerste boek bestaat uit twee delen. Het eerste gedeelte bevat de tekst van de
tweede druk ( = p. 1-233), het tweede gedeelte ( = p.234-840) bevat nieuwe stof. Wittewrongel opent dit gedeelte met een behandeling van de aard en het doel van de christelijke
huisregering. De christelijke huisregering is een vaderlijke regering. Het gezag waarmee
de pater familias door God is bekleed dient deze te gebruiken ter bevordering van het
geestelijke en lichamelijke welzijn van de overige gezinsleden. Bij de zorg voor het
welzijn van de familie behoort de huisvrouw haar man trouw te assisteren. De huisbestuurders moeten lichtende voorbeelden van godsvrucht en deugdzaamheid zijn. Dat
kunnen zij volgens Wittewrongel alleen dan zijn wanneer zij de inwendige heiligmaking
deelachtig zijn. Het grote belang dat Wittewrongel aan deze zaak hechtte, valt af te lezen
aan het feit dat het overgrote gedeelte van het eerste boek aan een analyse van de
kenmerken der ware en pseudo godzaligheid is gewijd.
In het tweede boek is Wittewrongel nader ingegaan op de deugden die de huisvaders en
-moeders hun kinderen en dienstboden moeten voorleven. Hij bespreekt hier (p. 1-708)
tien godsdienstige en veertien morele deugden. De rechte oefening van deze deugden
vormt een demonstratie van de vernieuwde wil, van het wedergeboren hart. Kenmerkend
voor Wittewrongels deugdenleer is, dat hij de beoefening van de verschillende deugden
steeds betrokken heeft op de toenmalige godsdienstig-zedelijke praktijk. Zo schrijft hij
in zijn behandeling van de deugd der nederigheid: ,,hoe weynich nedericheyt werdt'er
onder ons gevonden!... Daer is sulcken pronckerije/ sulcken kostelicken cieraedt in de
huysen/ ende prachtige gebouwen; dat de menschen daer van haren Afgodt maecken. Sy
laten die met hare namen noemen... Haren treyn/ de menichte van dienst-knechten
ende dienst-maeghden die haer volgen; die in de huyshoudinge ook haer werck vinden/ is
seer groot... In hare kostelicke kleedinge/ in het opvolgen van de nieuwe moden ende
fatsoenen... gaen sy de hooveerdighe dochteren Zions verre te boven... Sy proncken
ende pralen met seer kostelicke Juweelen/ verre boven haren staet ende vermogen; soo
dat sy dickmaels meer daer aen hangen/ als hare middelen zijn."(p. 508v.)
Na de deugdenleer volgt in het tweede boek van de Oeconomia Christiana een
overzicht van hetgeen de huisregenten verplicht zijn te doen ter bevordering van de
uiterlijke welstand en de godsdienstigheid der gezinsleden. M.b.t. het eerstgenoemde
geeft Wittewrongel met name voorschriften voor de christelijke beroepsuitoefening (p.
708-728). Ten dienste van de bevordering der godsdienstigheid biedt hij een behandeling
van godsdienstige oefeningen die door de gezinsleden — privé, in gezinsverband en in de
publieke samenkomst der gemeente — betracht moeten worden (p. 729-1031). Wittewrongel houdt een vurig pleidooi voor de beoefening van de persoonlijke en
gezinsdevotie: gebed, meditatie, bijbellezing, psalmzingen, catechisatie.
In het laatste gedeelte van het tweede boek roept Wittewrongel de huisbestuurders op
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om alle roomse overblijfselen en wereldse praktijken uit hun huizen te bannen (p. 10321194). We treffen hier ongetwijfeld nogal wat materiaal aan dat afkomstig is van de
preken die Witte wrongel in het begin van de jaren vijftig wijdde aan de bestrijding van
roomse feestdagen, kaartspel, dronkenschap, brasserij, dansen en schouwburgbezoek.
Wittewrongel hechtte zeer grote waarde aan de in het gezin te starten reformatie van de
genoemde ,, stout e ende hoogh-gaende sonden": ,,Daer en is geen ander middel, om
Godts toorn van ons af te wenden, ende sijnen zegen te behouden; als d a t . . . alle
Christelicke Huys-vaders ende Huys-moeders, sich daer in bekommeren, hoe dat sy op
het spoedighste de sonden van hare Familien sullen wech-nemen... Geen uyterlicke
middelen, selfs niet al hare ghebeden en de vaste-dagen, sullen tot onse behoudenisse iets
konnen toe-bringen; soo wy de reformatie van alle de roepende sonden des landts, door
een spoedige verbeteringe van het gene in de bysondere huysen onstelt is/ niet ter degen
en behertigen." (p.l039v.)
4. Wittewrongel en het puriteinse piëtisme
Het opus van Petrus Wittewrongel legt dwingend getuigenis af van analogieën met en
beïnvloeding door het puriteinse piëtisme. De eerste en tweede druk van de Oeconomia
Christiana zijn kopieën van het puriteinse ,,domestic conduct book". De tekst is aantoonbaar gecompileerd met behulp van materiaal dat ontleend is aan Robert Bolton,
Thomas Gataker, William Gouge, Arthur Hildersam en William Perkins. Een groot
gedeelte van Wittewrongels ethiek der gezinsrelaties is zelfs niet veel meer dan een (vrije)
vertaling van Of DomesticallDuties (1622) van William Gouge (1575-1653). Dankzij de
omnipresente Engelse moralisten is er in Wittewrongels regelgeving voor het zedelijk
gedrag binnen de huiselijke verhoudingen een opmerkelijke ,,precisering" te vinden.
Geheel analoog met de puriteinse piëtisten vinden we bij Wittewrongel een pleidooi
voor de ,,huiskerk". Met auteurs als Willem Teellinck en Simon Oomius mag Wittewrongel beschouwd worden als een door het puriteinse voorbeeld — dat hij, net als
Teellinck, in Engeland persoonlijk had leren kennen — geïnspireerde propagandist van
de georganiseerde gezinsdevotie. Het hieraan door hem in het tweede boek van de
Oeconomia Christiana gewijde betoog is een van de belangrijkste bijdragen geweest aan
de piëtistische poging tot „verkerkelijking" van het gezinsleven der gereformeerden ten
onzent.
Overeenkomsten met en invloed van het puriteinse piëtisme treft men ook aan in
Wittewrongels behandeling van het geestelijk leven in engere zin. Evenals auteurs als
William Perkins en Guilielmus Amesius blijkt hij veel waarde te hechten aan het
verwerven van,,experimentele", gevoelige kennis van de genadewerkingen in de ziel. Dit
sensitivistische element in Wittewrongels vroomheidsconceptie mag niet los gezien worden van zijn intensieve omgang met het angelsaksische piëtisme.
5. Wittewrongels betekenis
In het streven van de Amsterdamse kerkeraad om de zeden in hun gemeente en stad te
puritaniseren, heeft Petrus Wittewrongel gedurende zo'n kwart eeuw een voorname rol
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gespeeld. Het is ongetwijfeld in hoge mate aan hem te danken geweest dat de bemoeienissen van de kerkeraad met zowel de lidmaten als andere groeperingen het karakter hadden
van werken aan een programma van nadere reformatie zoals we dat aantreffen in Willem
Teellincks Noodwendigh Vertoogh (1627; 1647).
In het genoemde ,,vertoog'' had de Middelburgse reformateur de gezinsreformatie
aanbevolen als een van de middelen ter verwerkelijking van een ,,vorder Reformatie"
der zeden. Als men in de gezinnen orde op zaken zou stellen,zouden de reformatieactiviteiten van kerk en overheid meer succes kunnen afwerpen. Het idee van de gezinsreformatie is door Wittewrongel van Teellinck overgenomen en „uitgebouwd" tot de
hoofdremedie. De ervaring had hem tot het inzicht gebracht dat een nadere reformatie
alleen dan kans van slagen kon hebben wanneer zij in de gezinnen zou gestart worden. De
gezinnen van de kerkelijke en burgerlijke ambtsdragers kende hij daarbij een voortrekkers- en voorbeeldfunctie toe. Ofschoon we ook bij andere mannen der Nadere
Reformatie de huisreformatie aanbevolen vinden (bijvoorbeeld bij Simon Oomius,
Abraham van de Velde en Jacobus Koelman), moet Wittewrongel als haar voornaamste
paladijn aangemerkt worden.
Wittewrongels Oeconomia Christiana biedt een veelvoud aan ,,capita" uit de theologia practica. Zijn belangrijkste bijdragen liggen op het terrein van de huwelijks- en
gezinsethiek en de ethiek van het,,gezellige" leven. Hetgeen Wittewrongel ten beste gaf
over toneel, dansen en kaarten heeft grote invloed gehad op de vorming van de gereformeerde zede in ons vaderland. De betekenis van Wittewrongels overzicht van de binnen
huwelijk en gezin waar te nemen plichten zal men eveneens hoog moeten aanslaan.
Eeuwenlang hebben gereformeerde moralisten zich georiënteerd op dit gezaghebbende
betoog en er aanwijzingen voor de praktijk van huwelijks- en gezinsleven aan ontleend.
Op dit terrein was de Oeconomia Christiana eeuwenlang hèt gereformeerde handboek.
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Johan Cornelisz. van Bleiswijk (1618-1696)
T. Brienen

1. Zijn levensloop
Dit keer komt opnieuw geen theoloog of predikant, maar evenals bij Frederick de Vry
een regeringspersoon in het voetlicht, die heel wat functies heeft vervuld in het bestuur
van de stad Delft en het gewest Holland. Dat is Johan van Bleiswijk. Hij komt uit de heel
bekende regentenfamilie. Johan wordt op 31 maart 1618 te Delft geboren, in het jaar dus
van de grote Nationale Synode van Dordrecht. Hij is de zoon van Cornelis Evertsz. van
Bleiswijk en Maria van Santen. Zijn doop vindt plaats op 1 april van datzelfde jaar in de
Nieuwe Kerk te Delft.
Johan doorloopt de scholen en opleidingen voor zonen uit regentengeslachten in die
tijd en huwt op 5 februari 1648 te Delft met Clara van der Burch, de dochter van Reyer
van der Burch en Alida van der Graaf f. Ze is twee jaar jonger dan Johan, die haar echter
vijftien jaar overleeft. Ze krijgen zes kinderen: drie zoons en drie dochters. De oudste
zoon heet weer Cornelis naar zijn grootvader. Zijn geboortedatum is 26 september 1649.
Hij gaat theologie studeren en wordt in 1681 — het sterfjaar van zijn moeder! —
predikant te Tiel, daarna in 1683 te Workum. In 1703 keert hij terug naar zijn geboortestad Delft om er predikant te worden in het stedelijk Gasthuis. Hij overlijdt in deze stad
op 28 april 1703.
Vader Johan zelf is dan al jaren eerder heengegaan en wel op 28 juli 1696, waarna hij
op 2 augustus is begraven in de Oude Kerk te Delft1.
2. Zijn functies
Johan Cornelisz. van Bleiswijk heeft een behoorlijk aantal bestuurlijke functies
bekleed.
Hij wordt in 1649 lid van de Veertig-raad te Delft. Van 1651 tot '54 is hij schepen en in
de jaren 1655, 1656 en van 1664 tot '67 vervult hij de taak van burgemeester in zijn
geboortestad. In 1656 ontvangt hij daarbij de aanstelling tot ontvanger-generaal van de
kerkelijke goederen in het gewest Holland en dat zegt nogal wat in die dagen.
Daarenboven wordt hij in de jaren 1658, '60, '62 en '69 adjunct ter dagvaart terwijl hij
in 1661 en 1670 de functie van thesaurier bekleed en in 1672 licent ontvangt, dat is verlof,
om met onderdanen van een vijandelijk land handel te drijven tegen betaling van een
zeker recht.
Dit alles vormt een behoorlijke lijst van eerbiedwaardige functies. We kunnen m.i.
gerust stellen, dat Johan van Bleiswijk in zijn dagen behoorde tot de hoogste klasse, de
regenten, van de Delftse bevolking2.
Ds. Henricus Groenewegen draagt zijn Uytlegginge van den Zendbrief aan den Heil

breen3 onder andere op aan Johan van Bleiswijk en noemt hem in zijn Dedicatie ,,OudBurgemeester en Oud-Ouderling in Delft", waaruit we kunnen concluderen dat Van
Bleiswijk ook deel heeft uitgemaakt van de kerkeraad van de Gereformeerde Kerk te
Delft. Groenewegen schrijft verder in zijn Dedicatie: ,,De Reden waarom ik U E:A: Heer
Burgemeester BLEISWYK dit werk byzonder opdraag is U Agtbaarheids van ouds
beproefde Godvrugtigheid, Yver, Liefde, Arbeid, God-geleerdheid en zonderlinge Ervarentheid in Gods Woord in welke Deugden gy in al de Ampten van aanzien zoo in Politie
als Kerke, waar in u God heeft beroepen, altoos hebd uitgemunt en nog dagelix (volgens
den aart der Heiligen die in den grijzen Ouderdom vrugten dragen) aanwascht. Daar van
zelfs openbare, geleerde, stigtelike en zeer oirbare Schriften uitkomen tot nuttigheid van
Gods Kerke".
Het is opmerkelijk, dat ds. G. Saldenus, een echte vertegenwoordiger van de beweging
van de Nadere Reformatie4, die van 1664 tot 1677 te Delft heeft gestaan, zijn boek De
Toetsteen van eens Christens oordeel (Delft 1665) o.a. opdraagt aan de door hem zeer
geëerde en gewaardeerde Johan van Bleiswijk. Dit is een aanwijzing voor het gegeven,
dat Van Bleiswijk contacten onderhield met mannen van de Nadere Reformatie, zoals
verderop nog nader zal blijken. We vermoeden ook, dat er tussen Van Bleiswijk en de
Delftse predikanten die achter de beweging van de Nadere Reformatie stonden, hechte
relaties bestonden5.
In Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek6 wordt gezegd, dat Johan van
Bleiswijk waarschijnlijk vanwege zijn functie van ontvanger-generaal der kerkelijke of
geestelijke goederen een zekere voorliefde heeft gekregen voor de theologie, op welk
gebied hij enige werkjes heeft gepubliceerd. Dat lijkt mij zeer best mogelijk, omdat zijn
uitgegeven werken ook alle na het aanvaarden van deze functie zijn verschenen. Heeft
deze belangstelling of voorliefde voor theologische onderwerpen bij vader Van Bleiswijk
ook tot gevolg gehad dat zijn zoon Cornelis theologie is gaan studeren en predikant is
geworden in de Gereformeerde Kerken?
3. Zijn geschriften
De boeken, die van de hand van Johan Cornelisz. van Bleiswijk zijn verschenen,
behoren alle tot het gebied van de theologie of gaan over de praktijk van het dienen van
de Heere God. Ze zijn aanwezig in het Stedelijk Archief te Delft7. We geven de titels en
gaan op de inhoud nader in. Hier en daar zullen we bepaalde punten, die van belang zijn
voor ons onderzoek, er uitlichten en waar nodig toelichten.
Van Bleiswijk begint met het schrijven en uitgeven van zijn Gereformeerd Graedboecxke, aenwijsende de nature, suyverheyt, sekerheyt ende nuttigheyt van de oude
Christen-leere der eeuwige graden ofte vergeldinge des loons in de hemelsche gelucksaligheyt ende in de helsche rampsaligheyt. Tot Delft 16568. In de Voor-Reden wordt door de
auteur naar voren gebracht, dat zo weinig mensen toekomen aan een ,,dadelijke ouffeninge" van de godzaligheid. Dat geschiedt ,,so sober en soo sekten". Hiertoe wil Van
Bleiswijk nu juist gaan aansporen, opdat men zal komen tot ,,meerder ouffeninge der
Godtsaligheyt, ende groter voorstant der goede wercken, tegen het snoode leven der
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wereldse menschen, ende sorgelose Mont-christenen". Dit zijn al direct echte klanken
naar de intentie van de beweging der Nadere Reformatie. Van Bleiswijk onderbouwt zijn
stellingen met bijbelse gegevens en hij doet dat vooral tegenover de roomsen en socinianen. Het gaat in alles om het werken van het goede uit gelóóf en tot Gods eer. Tot zulk
werken drongen reeds aan mannen als Marnix van St. Aldegonde, Philips de Mornay,
Frederick de Vry en Eeuwout Teellinck. Het is opvallend, dat Van Bleiswijk naar deze
mannen verwijst, die ook allen een bepaalde functie in overheidsdiensten bekleedden! De
opzet van zijn schrijven is, dat de godzaligheid meer en meer betracht gaat worden en dat
dit aan de orde wordt gesteld aan Hogescholen, op de preekstoelen, in de catechisatiën en
bij ,,alle goede occasien". Dit luidt als Van Bleiswijks program van ,,nadere reformatie'\
De schrijver gaat in het tweede deel van zijn boek wijzen op de ,,graden" in de
vergelding des loons in het doen van het goede overeenkomstig de leer van de Bijbel.
Allerlei tegenwerpingen tegen deze gedachte van de ,,graden" worden weerlegd. Er zijn
metterdaad trappen in de eeuwige zaligheid, dat is in de beloning. Over de profijten en
nuttigheden van deze leer wordt gehandeld, want deze leer strekt tot vernedering, ook tot
vertroosting en tot vermaning, waarbij Van Bleiswijk bijzondere aandacht geeft aan ,,de
dwalende gemoederen der genaamde Christenen", ,,de knagende gemoederen sommiger
menschen en de slapende gemoederen van sorgelose menschen".
Ds. Jodocus van Lodenstein, ook in Delft geboren als burgemeesterszoon, zal later in
zijn boek ,,Beschouwinge van Zion: Ofte Aandagten en Opmerkingen Over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen Volk, Gestelt in eenige 't Samenspraken" naar dit geschrift van Van Bleiswijk verwijzen. Van Lodenstein is bezig uiteen
te zetten, hoe velen wel de reformatorische leer van de rechtvaardiging uit genade door
het geloof aanvaarden, maar van de daaraan onlosmakelijk verbonden leer der heiliging
niets (willen) weten. Hij zegt, dat zo het medicijn in venijn wordt veranderd en dat dit
reformeren is zonder Geest. Zo weet men ook geen weg met het bijbelse gegeven, dat de
Heere spreekt over vergelding des loons in de hemelen in betrekking tot onze goede
werken. Hij verwijst in dit verband naar 1 Cor. 3 : 8 en 15 : 58 en naar wat ,,seer bondig
en wijdlugtig verhandeld werd van den E. Heer Johan C. van Bleyswijk, Burgermeester
der Stad Delft, en Ontfanger Generaal der Kerkelijke goederen over Holland, in seker
sijn tractaat genaamt 't Graad-boekje" 9 . Ds. Jacobus van Oudenhoven zal ditzelfde
boekje van vragen en antwoorden voorzien10. Zo blijkt Van Bleiswijks eerste pennevrucht gewaardeerd, gebruikt en aangeprezen te worden door mannen van de Nadere
Reformatie!
Zijn tweede publikatie heet „Geestelijk Graad-Boek, inhoudende berigt en bewijs van
de eeuwige evenredenheyd der vergeldinge des loons in de hemelsche gelukzaligheyd uut
Godes genade, voor alderley recht-herbore menschen: Mitsgaders der straffe in helsche
rampzaligheyd, uut eygen verdienste, voor alderley onherbore menschen. Tot Delft
1686"11. In dit boek worden dezelfde zaken behandeld als in het voorgaande, alleen
gebeurt het wat korter.
Vervolgens verschijnt „Heldere zeden-spiegel vertoonende in vijf-en-twintig tafere75

len, dat niet alleen yder deugt gelegen is tusschen twee sonden: hebbende aan sijne
regterzijde sijne naburige, ende aan zijne slijncker-zijde sijne contrarie sonde, maer dat
ook insgelycx (reci proce) yder sonde is gelegen tusschen twee deugden; hebbende aan
sijne regter-sijde sijne contrarie ende aan sijne slyncker sijde sijne naburige deugt. Delft
1680"12. In dit boek worden over de hele breedte van de bladzijden, maar dan in
gekruiste vorm allerlei deugden en zonden tegenover alkaar geplaatst met tientallen
teksten uit de Bijbel er bij, op de volgende manier:

Een vierde boek van Johan van Bleiswijk heet „Een dagelijkse Bibel-leesordre, behoudens yders christelijcke vrijheydt: wesende een voor-loper van seker harmonye-bouk.
Halleluja. Tot Delft 1674"13. In dit geschriftje wordt een aantal teksten uit het O.T. en
uit het N.T. opgegeven voor de dagelijkse lezing van de Bijbel in de gezinnen en voor
persoonlijk gebruik. Kennelijk wil Van Bleiswijk zijn stadgenoten en anderen stimuleren
tot en enige leiding geven bij het frequent lezen van de Bijbel. De opgesomde teksten of
Bijbelgedeelten staan niet uitgeschreven. Dat is wel het geval in het volgende boek. Dat
heet:
„Jaarlijkse bibel-balance ende dagelijks harmonye-boeck daer-inne yder derden-deel
van het Ouden Testament seer gelukkig tegen het geheele Nieuwe Testament wert
gebalanceert. Te Delft 1675"14. Van Bleiswijk begint met een brede uiteenzetting over de
,,Hoogwaerdigheit en Nuttigheidt der H. Schrifture" en vervolgt met een stuk over de
,,Oversettinge der H. Schrifture uut de twee oorspronckelyke, in andere talen". Daarna
geeft hij een toelichting op de dagelijkse leesorde van de Bijbel. Nadat hij nog geschreven
heeft over de ,,Wondere harmonieën tusschen de twee H. Testamenten van onsen
hemelschen Vader", geeft hij dan de leesorde zelf, waarbij links de tekstgedeelten uit het
O.T. en rechts de daarmee corresponderende tekstgedeelten uit het N.T., geheel uitgeschreven, staan afgedrukt.
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Wanneer we ons gaan bezighouden met de zesde publikatie van Van Bleiswijk, is een
toelichting van de oorzaak van het verschijnen van dit boek noodzakelijk, want dit boek
is een reactie op een andere publikatie, namelijk van de bekende Rotterdamse predikant
ds. Wilhelmus a Brakel. Wat was het geval? Te Rotterdam werd na het overlijden van ds.
Joh. Ursinus op 8 januari 1688 ds. David Crombrugge van Utrecht beroepen, maar dit
beroep werd door de stedelijke overheid geïmprobeerd (= verworpen) zonder opgaaf
van redenen. Ds. W. a Brakel kon hierin niet berusten en preekte op zondagmorgen 25
juli over Psalm 2 : 6 . Hij „kondigde als zijn onderwerp aan de behandeling van de vraag:
Of het den Overheden als Overheden door een goddelijk recht toekomt, een leeraar, die
wettig van Gods Gemeente verkozen is, zonder redenen aan de Gemeente te geven, te
improbeeren, de beroeping te annuleeren en de Gemeente te doen treden tot beroeping
van een ander? BRAKEL antwoordde ontkennend"15. De stedelijke overheid nam
Brakels optreden hoog op, ontzegde hem provisioneel de toegang tot de kansel en dreigde
zijn stadstractement in te houden. Verder verzocht men hem zijn preek op schrift te
stellen en bij hen in te leveren. Dat gebeurde. Ds. W. a Brakel liet in oktober zijn preek te
Amsterdam verschijnen onder de titel ,,De Heere Jezus Christus Voor de Alleene ende
Souveraine Koninck Over sijne Kercke Uytgeroepen". Hierin deed Brakel omstandig
verhaal van het gebeurde en gaf aan, dat hij zijn standpunt handhaafde.
Zo was een heftig conflict uitgebroken, waarin het ging over de grenzen van de
overheidsbemoeiingen in kerkelijke zaken. In hoofdzaak komt het standpunt van ds. W.
a Brakel op het volgende neer: 1. kerk en overheid staan noch gesubordineerd aan elkaar
noch tegenover elkaar, maar zijn van geheel onderscheiden aard; 2. de overheid komt
betrekkelijk grote macht omtrent de kerk toe (ius majestatis circa sacra), maar niet in en
over de kerk; 3. toegepast op het recht van approberen en improberen van een beroepen
dienaar, betekent dit dat de overheid geen gezag heeft inzake de beroeping zelf, maar wel
mag oordelen en beslissen inzake de persoon van de beroepene16.
Brakels preek lokte heel wat bestrijders en verdedigers uit. De eerste die de pen opnam
was onze Johan van Bleiswijk. Hij schreef „Mose als een Godt over Aaron, dat is
schriftuurlijke weerlegginge van al hetgeen door D. Brakel tegen haar Ed. Gr. Mog.
resolutie in dato 17en september 1687 binnen de stadt Rotterdam op den 25en July 1688
openbaarlijk is gepredikt. Tot Delft 1689"17.
Van Bleiswijk begint met kritiek op de titel van Brakels preek. Het woord ,,Alleene,, is
onjuist. Want Christus is èn Koning over Gods bijzondere rijk èn Koning over de
politieke vorsten, voor zover zij Hem dienen. De eer van Christus wordt er alleen maar
door vergroot, als men erkent dat Hij als het hoofd van alle overheid en macht ook
sommige koningen en souvereine heren gebruikt als zijn onderdanige dienaren niet alleen
bij en omtrent, maar ook over en in de zichtbare kerken op aarde. Zijn stelling is, dat aan
de christelijke overheden — heidense overheden sluit hij hiervan uit! — als de hoogste
gezagsdragers onder God en Christus de macht toekomt een beroeping te improberen
zonder daarvan uitdrukkelijk de redenen aan de kerkeraad op te geven. Zij kunnen als
bewaarders van de twee tafels van Gods wet en als voedsterheren van Christus' kerk de
verkiezing van een predikant vernietigen en de kerkeraad een geschikter dienaar doen
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beroepen tot meerdere dienst en rust van de kerk naar de mening van de plaatselijke
overheden. Zo heeft Christus de gelovige overheden tot wettige hoofden onder Hem over
de zichtbare particuliere kerken hier op aarde geordineerd. Daarom is de overheid
volstrekt onafhankelijk in de approbatie en improbatie. Van Bleiswijk verdedigt zijn
visie met gegevens uit het O.T. en N.T., uit de gereformeerde confessies van kerken in
binnen- en buitenland en haalt geschriften van vermaarde theologen aan zoals J. Calvijn,
J. Piscator, D. Paraeus, S. Maresius e.a. Hij acht het beroep van Brakel en anderen op de
Haagse Kerkorde van 1586 onjuist, omdat deze noch door de Algemene noch door de
Hollandse Staten is geauthoriseerd, en terecht, want anders zouden de Staten van
Holland in 1587 niet hebben vastgesteld, dat zij bij wie het recht van approbatie berust
ook gerechtigd zijn tot improberen, zonder aan iemand ter wereld verantwoording van
hun daad schuldig te zijn18.
Kort hierop dient ds. W. a Brakel Van Bleiswijk van repliek in Een BriefAen den Ed.
HeerJ. C. van Bleyswyk, ontfanger Generaal van de Kerkelyke goederen, Tot antwoord
op syn Tractaat, Mose als een God over Aaron. Hij keurt het Delftse tractaat eigenlijk
geen bestrijding waard en verdedigt zich tegen de beschuldiging, dat hij de geest van de
antichrist zou hebben, de overheid veracht, dubbelzinnig en op roomse wijze zou
handelen en verwijt zijn bestrijder scherpheid. Vervolgens bestrijdt hij, dat Mozes een
God, d.i. een overheid over de kerk is, want Aaron was particulier persoon, pas later
werd hij hogepriester en ook dat is de kerk nog niet. De uitdrukking ,,God" wordt voor
Mozes alleen gebruikt met betrekking tot de boodschap aan Farao. Tenslotte is ds. W. a
Brakel van mening, dat de overheid altijd reden moet hebben om te improberen en dat
het opgeven van die reden aan de kerkeraad soms nuttig kan zijn tot het onderhouden
van een goede verstandhouding tussen overheid en kerkeraad. Doch geeft Brakel hiermee niet toe, dat de overheid dus kan improberen, al zal ze dat natuurlijk met
argumenten doen, en dat de overheid die argumenten kan doorspelen, maar dat dit geen
moeten en verplichting is?19 Anderen mengen zich nu in de strijd. Zo begeeft E. Walten
zich in de lijn van Van Bleiswijk en stelt de onderworpenheid van de kerk aan de
overheid, alleen Van Bleiswijk doet dit op grond van de leer van de Bijbel en E. Walten
denkt vanuit de gedachte der volkssouvereiniteit20. De Haagse ziekentrooster Jacobus
Schuts schrijft een polemisch geschrift tegen Van Bleiswijk, getiteld: Schriftuerlyk en
redelyk Oordeel over het Regt der Overheden In Kerkelyke Saeken. Amsterdam 168921.
Wij willen echter nog voor één bestrijder van Johan van Bleiswijk aandacht vragen,
namelijk voor Jacobus Koelman, Brakels vriend, die uitgaf Wederlegging van een
Boek jen van J. C. van Bleiswyk, genaam t Moses als een Godt over Aaron. Tot Amsterdam 1689, waarin hij tegenover Van Bleiswijk met nadruk stelt, dat de kerkelijke en
politieke machten niet aan elkaar ondergeschikt zijn, maar volledig aan elkaar gecoördineerd. Beide zijn in haar eigen soort de hoogste. Dit betekent, dat de overheid nooit een
kerkelijke macht mag hebben en de kerk ook nooit heerschappij mag voeren over de
staat. Evenals ds. W. a Brakel schrijft hij de overheid drieërlei macht toe omtrent zaken
van kerk en religie: 1. macht om de kerk te beschermen; 2. macht om op politieke wijze
orde te stellen (bevorderen van Reformatie, bijeenroepen van synoden en bevestigen van
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billijke synodale besluiten); hierbij merkt Koelman op, dat de kerk geen blinde gehoorzaamheid aan de overheid past, dat het „voorgaand oordeel" aan de kerkdijken is en het
,,volgend politiek oordeel'' aan de overheid nl. of en hoe zij de kerkelijke zaken zal
approberen; 3. macht om te dwingen d.i. uitwendige zware vergrijpen tegen de beide
tafels der wet te straffen. Het zij echter nogmaals gezegd: het gaat ook bij Koelman
steeds om een macht omtrent kerkelijke zaken22.
Er is geen antwoord van Johan van Bleiswijk gekomen op deze brieven en weerleggingen. Was het hem genoeg te merken, dat ds. W. a Brakel toch wat retireerde? Ik heb ook
de indruk, dat de situatie in Delft gunstiger lag dan in Rotterdam ten aanzien van de
verhouding tussen de stedelijke overheid en de plaatselijke kerk. In Delft lijkt de
samenwerking beter en meer in onderlinge waardering. Is dat mede in de hand gewerkt
door Van Bleiswijks ijver voor de praktijk der godzaligheid in eigen stad?
We hebben echter bij deze kwestie vrij uitvoerig stil gestaan omdat hier duidelijk
wordt, dat tussen vertegenwoordigers van dezelfde beweging van de Nadere Reformatie
toch een verschil inzake de grenzen van de macht van de overheid met betrekking tot
kerkelijke zaken blijkt te bestaan!
Tenslotte vermelden we nog van Van Bleiswijks hand „Een buurlijk bagijne-boek,
dienstig voor alle katholijcken; omme voorsigtiglijk ende rechtvaardiglijk te oordeelen
aangaande de H. Katholycke Kerk. Te Delft 1682"23. Dit boek heeft een zéér lange titel,
waaruit we nog enige zaken vermelden, want de aanhef wordt als volgt uitgebreid:
„getrouwelijk ende vervolgens getrocken uut" al de 16 hoofdstukken van Paulus' brief
„eertijds geschreven... aan de H. Roomsche Kerk" en uit de 8 hoofdstukken van de 2
brieven van Petrus en uit de ordinanciën, decreten of canonen van het Concilie van
Trente (1545-1562) en uit de boeken van vermaarde pausgezinde auteurs, met vier
„notable aanhangselen ofte Toe-giften. Ingestelt omme ook in Kloosters ende Scholen
gebruykt te worden". In dit boek richt Van Bleiswijk zich „Aan de Bescheydenen en
bekeerlijcke BagynSusteren, wonende in het groote Bagijn-hof binnen de Stadt Delft".
De aanspraak luidt „Geliefde Geburinnen". Niet ten onrechte, want in 1655 was Van
Bleiswijk verhuisd en „over-buurman" van de bagijnen geworden! Hij ziet hierin Gods
leiding om zich nu tot haar te wenden. Hij wil haar en alle roomsen door dit geschrift tot
inzicht van de dwalingen in de roomse kerk brengen. Hij verwijst hierbij o.a. naar de
Voorrede van de Institutie van Calvijn. In het boek zelf stelt hij tegenover elkaar:
De goddelijke leer van de Oude
Roomse Kerk
Volgens bijv. Rom. 1 : 3
enz.

De menselijke leer van de Nieuwe
Roomse kerk
Tegen bijv. Rom. 1 : 3
enz.

Dit gebeurt in 37 bladzijden. Hetzelfde doet Van Bleiswijk uit de brieven van Petrus.
Daarmee vult hij de bladzijden 41 tot 53. Hierna plaatst hij de vier Toegiften:
I. Christelycke ende Schriftuurlycke Consideratien dienende tot wederlegginge van
der Pausgesinden gewaande Transsubstantiatie, pag. 3-24;
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II. Berigt en Bewys van het Groote ende Tien-voudige Onderscheyd Tusschen de
zichtbare en onzigtbare Kercke Christi. Daarinne ook getoont werd, met wat
Bescheyd ende onderscheyd Christi Kerk kan vergeleken worden by Noags Arck,
pag. 1-22;
III. Schriftmatige Consideratien aangaande den Geest Christi ende den Geest des
Antichristes. Hierin maakt de schrijver vijf vergelijkingen van het ongeloof der
verblinde joden omtrent Christus' komst in het vlees met het ongeloof der verleide
pausgezinden omtrent de komst van de grote antichrist in de pauselijke stoel, pag.
1-18;
IV. Berigt en Vertoog van de Goddelycke Authoriteyt ende eeuwige Nuttigheyd der
H. Schrifture, Oneyndig verre boven alle menselijcke authoriteyt ende tijtelycke
nuttigheyd, pag. 3-23.
4. Samenvatting en resultaat
We trekken enige lijnen uit ons onderzoek om de persoon en plaats van Johan
Cornelisz. van Bleiswijk in grote trekken voor ons te krijgen.
a. Van Bleiswijk bemoeide zich als burgemeester van Delft met kerkelijke, theologische en praktikaal-christelijke zaken;
b. Van Bleiswijk was de gereformeerde religie en belijdenis van harte toegedaan en
verdedigt die tegenover roomse en sociniaanse dwalingen;
c. Van Bleiswijk is van mening, dat het volk in al zijn geledingen te weinig, zo sober en
zelden, als christenen godzalig handelt en wandelt;
d. Van Bleiswijk spoort in de lijn van Calvijn, Marnix van St. Aldegonde, Ph. de
Mornay, Fred. de Vry en E. Teellinck zijn burgers aan tot daadwerkelijke godzaligheid
en levensheiliging, terwijl Jac. van Oudenhoven in de Alblasserwaard en Jod. van
Lodenstein in Utrecht congeniaal naar hem verwijzen met hetzelfde oogmerk;
e. Van Bleiswijk ziet als concrete weg tot en van de godzaligheid: de mensen brengen
tot en leiding geven in het dagelijks lezen van de Bijbel om van daaruit en daarnaar het
leven te richten;
f. Van Bleiswijk heeft zelf het woord gericht tot de in zijn eigen omgeving wonende
bagijnen om haar tot het geloof in Christus te bewegen en van de dwalingen te genezen
door degelijk bijbels onderwijs;
g. Van Bleiswijk is door andere mannen uit de beweging van de Nadere Reformatie
erkend en geëerd, zoals blijkt bij G. Saldenus, en heeft hoogstwaarschijnlijk in goede
verstandhouding en samenwerking met Delftse predikanten, die het program van de
Nadere Reformatie waren toegedaan, zijn plaats en taak vervuld;
h. Van Bleiswijk is, gezien zijn accent op de praktikale beoefening der godzaligheid,
zijn beroep op en affiniteit met o.a. Fred. de Vry en E. Teellinck en gezien andere
vertegenwoordigers van de beweging der Nadere Reformatie zich op hem beroepen en
naar hem verwijzen en tenslotte gezien de waardering voor hem bij predikers van de
Nadere Reformatie, ook zelf een man uit deze beweging;
i. Wel blijkt dat men binnen de beweging van de Nadere Reformatie onderling een
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verschillend standpunt in kon nemen ten aanzien van de visie op de verhouding van
overheid en kerk, zoals in het conflict van Van Bleiswijk en a Brakel duidelijk aan het
licht is getreden.
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Delft (zie. Brief 38B 48 in: Sted. Arch. te Delft).
15. F. J. Los, Wilhelmus a Brakel. Leiden 1892, blz. 83.
16. Vgl. id., a.w., blz. 169 vv.
17. Gedrukt bij Andries Voorstadt, 73 blz. 12° met Voor-reden (Sted. Arch. no. 62 A 20 en in no. 62 A 21).
18. Vgl. voor het standpunt van Van Bleiswijk: F. J. Los a.w. blz. 172-174 en J.Th. de Visser, Kerk en Staat.
Deel 2. Nederland vóór en tijdens de Republiek. Leiden 1926, blz. 406-409.
19. Vgl. J. Th. de Visser, a.w., dl. 2, blz. 410.
20. Zie voor zijn visie: F. J. Los, a.w., blz. 183 v. en J. Th. de Visser, a.w.,d\. 2, blz. 417 vv.
21. Zie over hem: J. Th. de Visser, a.w., dl. 2, blz. 411 vv.
22. Zie voor zijn visie: F. J. Los, a.w., blz. 178-180; A. F. Krull, Jacobus Koelman. Eene Kerkhistorische
Studie. Amsterdam 1972 (een fotomechanische herdruk van de uitgave te Sneek uit 1901), blz. 14, 349; J. Th.
de Visser, a.w., dl. 2, blz. 413-417.
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23. Gedrukt bij Andries Voorstadt, 139 blz. 8° (Sted. Arch. no. 18 D 15 en in no. 62 A 21). In de vermelde
Brief 38B 48 in het Stedelijk Archief te Delft wordt ook nog genoemd het boek van Van Bleiswijk ,,Schatboek en
Journaal van korte gebeden", dat in 1680 in druk moet zijn verschenen, maar dit is door mij (nog) nergens
gevonden.
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