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van Frans, Duits en Engels. De disputeertrant beheerst door de regels van de
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Voetiaans is de reserve ten opzichte van de viering der Christelijke feestdagen
en de aanprijzing van Teellinck's Noodwendigh vertoogh.
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Contacten met de Labadisten. Hij veroordeelt hun afscheiding, maar staat
niet afwijzend tegenover hun denkbeelden. In het leerdicht Opdragt van eens
Christens Tydelyke Goederen aan haren Eygenaar een ambivalente houding ten
opzichte van het aards bezit.
Utrecht in bezettingstijd. De positie der Gereformeerden. Druk van inkwartiering en zware belastingen. De verheffing van Willem III. Werd Dirk
van Lodensteyn als Veertigraad van Delft gelicentieerd op grond van antiOrangisme? De dood van een Blarikumse priester dreigt de Fransen aanleiding
te geven tot represailles.
In 1673 symptomen van ontspanning. Voor het definitief vertrek der Fransen met 13 anderen als gijzelaar afgevoerd naar Fort Rees. Het verblijf aldaar.
De aldaar geschreven Meditatien over eenige van 's Heeren Gods Eygenschappen.
Na 90 dagen terugkeer in Utrecht.
VIL MISMOEDIG, MAAR STRIJDBAAR ( 1674 - 1677)
155
Willem III verandert alleen de samenstelling van de colleges, niet de instellingen zelf. De kerkelijke groep krijgt meer invloed. Lodensteyn's hoopvolle
verwachtingen maken weldra plaats voor teleurstelling. Pogingen tot rehabilitatie van de in 1660 verdreven predikanten. Na enige aarzeling sluit de Prins
zich aan bij het afwijzend oordeel van de Staten. De kwestie-Koelman. Lodensteyn's bemoeienissen met Sluis. De door hem geschreven T'Samensprake. De
rol van elk der gesprekspartners. Zijn opvatting over de kerkelijke orde. De
formulieren beschouwt hij als modellen. De postuum uitgegeven Twe Samenspraaken. Een enigszins genuanceerde mening over de publieke, kerkelijke
bestraffing van overheidspersonen. Hoe te handelen, als Synodes bij meerderheid van stemmen een z.i. foutief besluit nemen? Voorliefde voor de
„eenvoudige" Christen. Opwekking tot verzet om des gewetens wil. Een
nieuwe visie op het verband tussen goddeloosheid en rampspoed: de Republiek
is geen Israël. De Beschouwinge van Zion. Waarom koos hij de vorm van de
dialoog? De rol van elk der gesprekspartners. Uytspanningen. Eerder uitgegeven gedichten. Niet het literaire, maar het stichtelijke domineert. Bezwaren
die men tegen de keuze en samenstelling kan inbrengen. Zeer geslaagd is de
keuze der melodieën.
De mistroostigheid van zijn laatste levensjaren. Streven naar algehele verzaking. Genegenheid om zijn ambt neer te leggen. Gemis van gevoelige genade.
Zijn visie op de kerk in verband met het visioen in Ezechiël 37. Het gedicht ter
gedachtenis van Voetius. Ziekte en dood. Testamentaire beschikkingen.
VIII. TUSSEN CALVINISME EN PIËTISME
De Middeleeuwse mystiek als correctief op de verstandelijkheid van leer en
leven.
A. Verschillen tussen Calvijn en Voetius.
Het begrip „kennis" bij Calvijn. Bij Voetius fungeert de pietas naast de
wetenschap. Na Calvijn's dood terugkeer tot de scholastieke methode. De
plaats van het syllogisme in de toeëigening van het heil. Grote aandacht voor
de wedergeboorte.
B. De letterkennis.
De „letter" en de „zin" der woorden. De „woorden der Waarheid" en de
„waarheid der woorden". Van Ruler over het trinitarisch karakter van Gods
openbaring. „Godgeleerd" en „van God geleerd" vormen geen volstrekte
tegenstelling. Het oordeel over iemands geestelijke staat. Heppe's critiek. Het
„sola Scriptura". Het uitwendig woord, door de H. Geest getransformeerd tot
levende kracht.
C. De Hooglied-mystiek en de gevoelige genade.
Luther, Calvijn en Beza over het Hooglied. De ecclesiologische interpretatie
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van Udemans en Revius. Lodensteyn's critische waardering van de Middeleeuwse mystiek. Van Bernard van Clairvaux neemt hij exegetisch weinig over,
maar hij verwarmt zich aan diens pathos. Centraal staat de innige omgang met
Jezus. De monumentale preek over Hoogl. 1:4.
D. Godzaligheid en gelukzaligheid.
In de Reformatie te weinig accent op de heiligmaking en de goede werken.
De heiligmaking als doel van de rechtvaardigmaking. Niet 's mensen redding,
maar Gods eer moet centraal staan. Geen kwalitatief verschil tussen godzaligheid (zelfverloochening) en gelukzaligheid. Door welke bijkomende
omstandigheden dit op aarde nog niet ervaren wordt.
E. De zelfverloochening.
Meer dan Lodensteyn houdt Calvijn rekening met de onvolmaaktheid van
ons aardse bestaan. Scherper dan Lodensteyn houdt hij in het oog, dat de
menselijke begeerten slecht zijn, niet voorzoverre zij natuurlijk zijn, maar
omdat ze ongeregeld zijn. Calvijn verdedigt het wettig gebruik van de gaven
der schepping, niet slechts tot nooddruft, maar ook tot vermaak. De punten
waarop Lodensteyn en Calvijn met elkaar overeenkomen. Lodensteyn ervaart
de natuurlijke begeerten als blokkade op de weg tot God. Hij devalueert het
geschapene. Hij verengt het begrip zonde tot zelfzucht.
F. De mystieke theologie van de ver-niet-ing.
Naast de werken van Bernard van Clairvaux en Thomas a Kempis worden
in de reformatorische kringen van de 17e eeuw de preken van Johannes Tauler
druk gelezen. Tauler's mensbeeld en de door hem gepredikte heilsweg. De
terugkeer tot het Niets. De passieve overgave aan Gods wil. Lodensteyn
gebruikt Tauleriaanse termen: tot-een-Niet-worden, de dood van het Eigene.
Hij tracht die termen los te maken uit het verband waarin ze bij Tauler
voorkomen. Dit lukt slechts ten dele en gaat ten koste van de positieve
waardering van Gods schepping. Deze dualistische visie op de verhouding van
schepping en verlossing is in de XVIIe eeuw onvoldoende onderkend.
G. Scrupules inzake de bediening van het Avondmaal.
Verschillen tussen Calvijn en Lodensteyn. Calvijn legt het accent op de
Verbondsbelofte, Lodensteyn op de inwendige genadewerking. Calvijn houdt
rekening met het feit, dat de volmaakte heiligheid op aarde onbereikbaar is en
laat het oordeel over 's mensen inwendige staat over aan God. Lodensteyn
meent dat hij zich daarover een — zij het niet onfeilbaar — oordeel kan vormen
en dat de kerk alleen bestemd is voor de wedergeborenen. Op welke wijze hij
de geestelijke staat meent te kunnen peilen.
H. Visie op Rome en de Reformatie.
Scherpe veroordeling van het instituut en de praktijk der Roomse Kerk gaat
vaak gepaard met waardering van de desondanks aanwezige authentieke
vroomheid. Bij Lodensteyn leidt dat tot enige critiek op de Reformatie. In
sommige opzichten heeft de Reformatie instellingen en gebruiken afgeschaft
die zij had moeten reformeren en die nu node gemist worden. De Reformatie is
ook misbruikt door hebzuchtigen die op de goederen der Kerk aasden en
tekort gedaan door anderen die het recht geestelijk inzicht misten. Voor
Calvijn maakt hij in deze een uitzondering.
I. Besluit.
Men beschouwe Lodensteyn's theologie en mystiek als een variant binnen
het kader van het Gereformeerd belijden. Het sterke accent op de heiligmaking en de ascetische instelling op natuur en samenleving zijn soms
begrijpelijk, maar niet altijd gewettigd. De meditatie van Gods verheven
eigenschappen staat tegenover de concentratie op 's mensen doemwaardige
onvolmaaktheid en tussen deze beide polen voltrekt zich de ver-niet-ing. Het
elitair karakter van deze vroomheid. De waarschuwing van Theodorus Beza.
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I. JAREN VAN VOORBEREIDING
1620 - 1644*

De Delftse Lodensteyns, een wijdvertakte familie, hebben in de eerste eeuw van
het bestaan der Republiek vele belangrijke ambten in de regering van hun stad en
hun gewest bekleed. Als welgestelde burgers, die meelevend Gereformeerd waren
en bovendien reeds in het eerste stadium van de opstand de zijde van Oranje kozen,
hadden zij het getij mee. Op een lijst van depêches, die de Prins van Oranje in 1573
verzond aan vertrouwde personen die hij machtigde de gecontribueerde penningen tot steun van het verzet als thesaurier te bewaren en te distribueren, komt ook
de naam voor van Everaert van Lodensteyn, burger van Delff.1
Een factor van betekenis was de verzwagering, reeds tientallen jaren vóór de
opstand, met de oude regentenfamilie Van Bleyswijck. Jan Jansz. van Lodensteyn,
naar zijn handwerk genoemd Jan Jansz. Zeylmaker, huwde in 1533 in tweede echt
Jacomina van Bleyswijck. Hun zoon Jan, in 1557 geboren als jongste van de elf
kinderen die uit dit huwelijk voortkwamen, sloot een tweede huwelijk met Maria
van Bleyswijck Evertsdr.2
„Onze" Lodensteyn, die ik nu ter onderscheiding van de vele andere Joosten in
de familie maar met de door hem gevoerde voornaam Jodocus zal aanduiden, was
de zoon van Joost Cornelisz. van Lodensteyn, geboren 7 januari 1584, en Maria
Dirksdr. van Voorburg, geboren 10 november 1587. Hun huwelijk, gesloten op 6
oktober 1613, werd gezegend met zes kinderen: vier dochters en twee zonen.
Jodocus, geboren 6 februari 1620 O.S., was het vierde kind. De oudste was Sophia,
geboren 30 juni 1614; vervolgens Dirk, geboren 24 augustus 1615 en Machteld,
geboren 17 juli 1617. Na Jodocus kwamen nog twee meisjes: Agatha, geboren 7
februari 1622 en Catharina, geboren 28 augustus 1627.
P. Proost, wiens dissertatie over Jodocus van Lodensteyn in 1880 verscheen, zal
tien jaar later, toen de genealogische bijdrage van J.E. van Someren Brand uitkwam, wel bemerkt hebben, dat hij in de doolhof der Lodensteyns verdwaald was.3
Volgens hem bestond het gezin van Joost Cornelisz. uit drie dochters en drie
zoons. Hij noemt één dochter te weinig, n.1. de in 1617 geboren Machteld, in 1645
gehuwd met Cornelis Dussen van Koningsburg.4 Tegenover deze omissie staat, dat
* De opzet van dit hoofdstuk om ons uit het werk dat Lodensteyn als volwassene schreef, een beeld te
vormen van wat hij zich in zijn studietijd eigen maakte, brengt met zich mee, dat wij verwijzen naar
boeken die pas later besproken worden.
1. W. den Hengst in De Navorscher 1898, p. 28, 29.
2. Deze en de nog volgende genealogische gegevens ontleen ik aan de publicatie van J.E. van Someren
Brand 'De Lodensteyns en hun magen' in De Nederlandscbe Leeuw, 1890, p. 41, 53, 58, 66 en 73. Ik
rectificeer één gegeven: Lodensteyn's oudste zuster Sophia overleed niet in augustus 1677, maar in de
eerste week van maart 1679. Zij werd op 8 maart 1679 begraven in de Oude Kerk te Delft.
3. P. Proost, Jodocus van Lodenstein. Amsterdam, 1880.
4. In het testament dat Lodensteyn 12 juni 1677 O.S. liet maken bij notaris Engelbert van Rhee te
Utrecht, wordt Justus van Coningsburg genoemd. Blijkbaar had deze bij zijn huwelijk toezeggingen
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Pieter van Lodensteyn niet tot het gezin behoort. Deze Pieter, geboren 1621,
Vroedschap en Schepen van Delft, Raad en Secretaris ter Admiraliteit op de Maas,
was een zoon van Joost Pietersz., een neef (oomzegger) van Jodocus' vader.5
Jodocus' vader was een vermogend en aanzienlijk man. Waarschijnlijk was hij
betrokken bij de handel op Oost-Indië, evenals zijn oom Jan Jansz., die één van de
eerste Bewindhebbers van de Vereenigde Oostindische Compagnie was.
Zijn politieke loopbaan begon laat. Hij was 55 jaar, toen hij tot Veertigraad werd
benoemd. De Delftse Veertigraad — het woord kan, evenals Vroedschap, zowel
het individuele lid als het hele college aanduiden — was uit de Vroedschap
voortgekomen, maar had praktisch alle bevoegdheden van dit lichaaam overgenomen. Voor het leven benoemd, hadden de Veertigraden het recht jaarlijks uit hun
midden de dubbeltallen op te maken, waaruit de stadhouder de vier burgemeesters
en de zeven schepenen koos. In het Stadhouderloze tijdperk van 1650 tot 1672
verviel die keuze en trokken de regenten het recht geheel aan zich. De Veertigraden kozen ook een pensionaris, een thesaurier, drie weesmeesters en drie
havenmeesters. Ten slotte kwamen uit hun midden de afgevaardigden naar de
Staten van Holland, die hun stem niet naar eigen inzicht mochten uitbrengen,
maar met de Veertigraad ruggespraak moesten houden. Zo hadden dezen ook
invloed op de landsregering.6
Joost Cornelisz. heeft, hoewel laat begonnen, nog een mooie politieke carrière
gemaakt. Drie opeenvolgende jaren was hij schepen: in 1640,1641 en 1642. In 1644
werd hij weesmeester, d.w.z. lid van de uit drie personen bestaande Weeskamer,
die de financiële belangen van minderjarige wezen behartigde. In 1647 en 1648 was
hij weer schepen, in 1650 thesaurier en ten slotte als kroon op het werk: in 1653 en
1654 burgemeester.7
Ook op kerkelijk terrein is hij actief geweest. Hij diende de Gereformeerde
Gemeente verscheidene jaren als ouderling en werd als zodanig enige malen
afgevaardigd naar de Provinciale Synode van Zuid-Holland. In 1641 is hij vervangend gedeputeerde op de Synode van Rotterdam, in 1649 woont hij de Synode van
Leiden bij en tenslotte, reeds 73 jaar oud, in 1657 de Synode van Delft.8
gedaan, die niet overeen kwamen met wat zijn oom hem had toegedacht, nl. een vijfde deel aan zijn
broer en aan elk zijner zusters, eventueel onder hun kinderen te verdelen. Hij bepaalt nu, dat Justus
wordt onterfd en zijn aandeel onder de anderen wordt verdeeld, als hij in enig opzicht tegen de
bepalingen in dit testament iets onderneemt. De naam Coningsburg of Coninxbrug komt ook voor, als
in 1678 Lodensteyn's huis in Utrecht wordt verkocht. Als erfgenamen staan vermeld zijn broer Dirk,
zijn zwager Gillis Grommé (gehuwd met Agatha van Lodensteyn) en de twee neven Van Coninxburgh.
Transporten van oude eigenaars, Gem. Archief, Utrecht.
5. M.J.A. de Vrijer, Uren met Lodenstein. Baarn, z.j., p. 12 en P.J. Buynsters, Bloemlezing uit de bundel
Uytspanningen van Jodocus van Lodenstein. Zutphen, z.j., p. 5 hebben de vergissing van Proost niet
opgemerkt.
6. Ik ontleen deze gegevens aan H.W. van Leeuwen, 'Bestuur en Jurisdictie' in: De Stad Delft. Cultuur
en maatschappij van 1572 tot 1667. Delft, 1981, p. 20-23.
7. F.E. Stoeffler, The rise ofevangelicalPietism. Leiden, 1971 vermeldt: „He (Lodensteyn) was born as
the son of the mayor of Delft in Holland'' (p. 141, 142). Dit is dus niet geheel juist.
8. W.P.C. Knuttel, Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland. R.G.P., Kl. Serie, No. 5, dl. II,
's-Gravenhage, 1909, p. 279.
Idem, Kl. Serie, no. 8, dl. Hl, 's-Gravenhage, 1910, p. 108.
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Biografische gegevens uit Jodocus' jeugd ontbreken nagenoeg geheel.9 Wij weten
dat hij, geboren op 16 februari 1620 N.S., op 19 februari in de Oude Kerk te Delft
werd gedoopt en dat hij, bijna 18 jaar oud, in Utrecht ging studeren. Uit zijn latere
gedichten kunnen wij opmaken, dat hij zijn jeugd en studietijd als onbekommerd
en gelukkig heeft ervaren.
In 1659 en 1660, als zijn ouders de zeventig gepasseerd zijn en ziekelijk worden,
bezint hij zich op zijn jeugd. De dankbaarheid aan zijn ouders wordt een lofzang
tot God: Weldadicheden der Jonckheyd van eene Geloovige.10 In deze liederen
spreekt hij over zijn ouders als „twee tot Een gebragt/Door ongemeene liefde".
Het vaderlijk gezag, de moederlijke zorg, de vlijt der boden hebben hem onder
Gods voorzienig bestel in allerlei gevaren beschermd. Het allerschoonste was, dat
hij reeds als kind door de doop in Gods verbond werd opgenomen.
Dat water scheen de leedtjes maar
Te raacken/dog de vloeden claar
Van d'onsigtbaren Geest besproeyden 't hert.
Thans wierden 's Hemels sorgen rijck
(Hoe algemeen) my Vaderlijck/
Wann 's Hemels Heer/mijn Heer en Vader werd.
Doen wast niet vreemt dat coorn en wijn
Mijn dierbaar voedsel moesten sijn/
Dat vier en vogt my dienden op haar pas/
Dat Moeder-sore/en boden-vlijd
My naackt' en deckten op de tijd/
Wann 's Hemels Heer/mijn Heer en Vader was.
Idem, KL Serie, no. 11, dl. IV, 's-Gravenhage, 1912, p. 1.
9. Bijzonderheden over Lodensteyn's persoon en werk vinden we bij vier van zijn jongere tijdgenoten:
a) Everardus van der Hooght, Negen predicatien over eenige stoffen, welke heel zelden worden geleert, en
nog minder gepractiseert. Nagesien, ter drukpersse bequaam gemaakt, en verrijkt met een Voorreden, als ook
met een beschrijving van het leven en sterven van den grooten Zelfverloochenaar J. van Lodensteyn.
Amsterdam, 1697.
Dezelfde prekenbundel, inclusief de Voorrede en het Levensbericht, vermeerderd met een tiende
predicatie, verschijnt vier jaar later onder de titel Geestelijke Opwekker voor het Onverloochende, Doode
en Geesteloose Christendom. Amsterdam 1701.
b) H. van Rijp, Zions Wee-klagen, of Droevige Na-gedachten, over het Leven en Sterven van D. Jodocus van
Lodenstein. Utrecht, 1677.
c) S J. Kruger, De Kroone van het Hooft der Kerken van Utrecht afgevallen; door het droevig, doch salig
afsterven van den Seer Eerwaerdigen, Godsaligen Yverigen van Godgeleerden D. Jodocus van Lodenstein.
Utrecht, 1677.
d) Melchior Leydekker in Lodensteyn's Weeg-schale der onvolmaacktheden. 2e dr., Amsterdam, 1712.
Herdruk Leiden, 1882.
Ik citeer deze levensberichten als Van der Hooght, Van Rijp, Kruger en Leydekker.
10. J. van Lodensteyns Uytspanningen, behelsende Eenige Stigtelyke Liederen en andere Gedigten.
Utrecht, 1676, p. 160 d.d. 31 augustus 1659 en p. 163 d.d. jan. 1660. ANN. de leedtjes: het lichaam; de
vloeden... 't hert: de onzichtbare werking van de H. Geest raakte het hart. De doop wordt genoemd het
bad der wedergeboorte (Tit. 3:5); Thans... vaderlijck: Naast de algemene goedheid die God Zijn
schepselen betoont, is Hij de Vader voor de gelovigen en hun kinderen; wann: toen; op haar pas: op de
juiste tijd; boden-vlijd: nauwgezetheid der dienstboden; naeckt' en deckten: kwamen toedekken.
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Wat de overige leden van het gezin betreft, heeft hij de hartelijkste relatie gehad
met zijn vijf jaar oudere broer Dirk en zijn jongste zuster Catharina.
Aan welke scholen Lodensteyn het prae-academische onderwijs heeft genoten, is
onbekend. Het ligt voor de hand, dat hij in zijn geboortestad de Latijnse school
bezocht. Rector van deze school was Jacques de la Croix of Jacobus Crucius, die dit
ambt van 1619 tot 1655 bekleedde. Van origine was Crucius theoloog, van 1602 tot
1619 predikant van de Waalse gemeente te Delft. Hij was een geleerd man, die
vriendschappelijke betrekkingen onderhield met Gisbertus Voetius te Utrecht.
Deze introduceerde hem bij Anna Maria van Schurman, die hij zeer vereerde en
aan wie hij een Latijns lofdicht wijdde.11
Hoe het onderwijs was ingericht, weten wij in grote trekken uit de Hollandse
„Schoolordre" van 1625. Op aandrang van de Leidse hoogleraren werd bepaald,
hoe de leerstof over de zes klassen van de school verdeeld moest worden. Ook de te
gebruiken leerboeken werden voorgeschreven. Zo hoopte men een goede aansluiting te krijgen tussen de Latijnse scholen en de Faculteiten der Academie.12 In 1626
waren de Leidse hoogleraren klaar met het schrijven of bewerken van de voorgeschreven schoolboeken en werd de „Schoolordre" van kracht. Delft kreeg, evenals
Dordrecht, Leiden, Haarlem en Rotterdam acht procent van de schoolboeken
toegestuurd. Als men bedenkt, dat alleen Amsterdam zestien procent betrok,
maakt Delft tussen de zustersteden geen slecht figuur. Waarschijnlijk schommelde
het aantal leerlingen tussen zestig en honderd.13
Het in de Schoolordre voorgeschreven leerplan zal in Delft wel niet gerealiseerd
zijn, want de Ordre gaat uit van zes klassen, terwijl Delft er in de 17e eeuw niet
meer dan vijf gehad heeft. Als Jodocus op acht- of negenjarige leeftijd tot de
Latijnse school werd toegelaten — voorwaarde was, dat de leerling in de landstaal
kon lezen en enigszins schrijven — zou hij de school op 13- of 14-jarige leeftijd
hebben kunnen verlaten. Of was het gebruikelijk dat een of meer klassen werden
gedoubleerd, zodat de acht of negen jaar, nodig om goed Latijn te kunnen lezen en
spreken, werden volgemaakt?14
Hoewel de kwestie op zichzelf niet van belang is, intrigeert het mij toch, dat
Lodensteyn bijna achttien jaar was, eer hij zich te Utrecht vervoegde en ook toen
nog de propaedeuse in de z.g. filosofische faculteit moest afronden, voor hij aan de
theologische studie kon beginnen. Hij liet zich n.1. op 21 december 1637 O.S.
inschrijven als lidmaat bij de Gereformeerde Kerk te Utrecht. De 21e december
Oude Stijl (in de landprovinciën gebruikelijk) is in de Nieuwe Stijl (in Holland en
Zeeland gevolgd) Oudejaarsdag. De inschrijving als lidmaat van de Kerk was dus
een maand en zestien dagen vóór zijn achttiende verjaardag. Zou hij misschien,
11. G.DJ. Schotel, Anna Maria van Schurman. 's-Hertogenbosch, 1853, p. 110.
12. E.J. Kuiper, De Hollandse „Schoolordre" van 1625. Groningen, 1958.
13. E.P. de Booy, 'Het onderwijs in Delft van 1572 tot het midden van de 17e eeuw' in: De Stad Delft
etc, p. 113 v.v.
14. Prof. Tobias Andraeae schrijft in zijn Concilium Reformandi Gymnasii: Op 16- of 17-jarige leeftijd
hunkeren zij (de leerlingen) naar de „libertas Academiae"; zij hebben 8 a 9 jaar nodig om Latijn te leren,
zij moeten dus vóór het 8e of 9e jaar kunnen lezen en schrijven. Geciteerd in E.J. Kuiper, a.w.y p. 161.
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toen de Latijnse school te Delft hem op 16- of 17-jarige leeftijd weinig nieuws meer
te bieden had, in het nabijgelegen Leiden in de Faculteit der Artes Liberales aan zijn
propaedeuse zijn begonnen, overigens zonder zich daar te laten inschrijven?15 Het
is een reële mogelijkheid, want inschrijvingen van 11- tot 16-jarigen komen
veelvuldig voor.
Everardus van der Hooght schrijft namelijk, dat Lodensteyn in 1642 zijn
academische studiën te Utrecht en elders had beëindigd om vervolgens zijn praeparatoir examen voor de Classis af te leggen.16 Ook een van Lodensteyn's gedichten,
Kinderlesse, waarschijnlijk daterend uit de zestiger jaren, lijkt in die richting te
wijzen. In dit gedicht stelt hij de nederigheid van het kind, dat zijn voedsel aan de
moederborst zoekt, tegenover het hoogmoedig en dor getwist der theologen en
besluit dan:
Wis soo mijn Ziel sig keerde
En van een kind dit leerde;
So maackt' een suygend Lam
My veel geleerder dan ick oyd van Leyden quam.17
Toch geen duidelijke uitspraak, want het quam kan even goed een conditionalis
zijn: kwame, zou komen als een indicatief, d.w.z. de weergave van een feit.
Dat hij zich omstreeks december 1637 in Utrecht als lidmaat liet inschrijven,
houdt in dat hij toen reeds in Delft na openbare belijdenis lid van de Gereformeerde Kerk was geworden èn dat zijn ouders er mee hadden ingestemd dat hij tot
predikant zou worden opgeleid. Ernstige bezwaren zullen zij er niet tegen gehad
hebben. Jodocus' oom, Jan van Lodensteyn, overleden in 1629, was predikant te
Zoeterwoude geweest. Wel zullen ze hem hebben voorgehouden, dat een politieke
loopbaan, zoals de vijfjaar oudere Dirk voor ogen stond, materieel aantrekkelijker
was, maar als vrome Christenen zullen zij zich verblijd hebben, dat hun zoon
„liever een knecht van Jezus als een Gebieder van den Volke" wilde zijn.18 Een
praktisch bezwaar was, dat hij niet vlot was in het spreken, zodat men geen
toekomstig kanselredenaar in hem zag.
Ruim vier jaar, tot ongeveer april 1642, heeft Lodensteyn in Utrecht gestudeerd.
De keuze van Academie zal wel bepaald zijn door de roep die van Voetius uitging.
Dat hij zich niet heeft laten inschrijven in het Album Studiosorum is minder
verwonderlijk dan het lijkt. De in 1636 opgerichte hogeschool heeft het namelijk
acht jaar zonder Academisch Statuut moeten doen. Dit was te wijten aan meningsverschillen tussen de Utrechtse Vroedschap, die de Academie zowel bekostigde als
bestuurde èn de Staten van het Gewest, wier goedkeuring van privileges op
juridisch of fiscaal gebied onontbeerlijk was. Zolang er geen Statuut was, dat de
inschrijving verplicht stelde en vooral, zolang er aan de inschrijving geen voor15. Eenzelfde veronderstelling vind ik ten aanzien van P.C. Hooft in Hella S. Haasse en Arie-Jan
Gelderblom, Het licht der schitterige dagen. Het leven van P.C. Hooft. Amsterdam, 1981, p. 21.
16. Van der Hooght, p. 25.
17. Uytspanningen , p. 91, 92. ANN. sig keerde: zich bekeerde; een suygend Lam: een zuigeling.
18. Van der Hooght, p. 24.
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delen verbonden waren, namen weinig studenten de moeite. Voor de jaren 16411642 en 1642-1643 liet niemand zich inschrijven. In 1643 waren het er ineens 270,
want toen was het Statuut in zicht, dat vrijdom van de accijns op bier en wijn
verschafte.19
Al ontbreken de biografische gegevens, toch kunnen we ons wel een voorstelling maken van wat een student als Lodensteyn aan geestelijke bagage moest
meebrengen om zijn theologische studie met vrucht te kunnen volgen.
Men heeft bijna alles gezegd, als men constateert: hij kende Latijn. Dit kennen
omvat: hij kon het lezen, vertalen, schrijven en spreken. Hij kon er in denken. Een
tiental jaren heeft hij er zich vele uren daags mee bezig gehouden. Het is hem bijna
zo vertrouwd als zijn moedertaal. Deze komt binnen de muren der Academie
nauwelijks aan bod: de colleges, de oraties, de disputen, de conversatie, alles
geschiedde in het Latijn. Met verbluffend gemak kon men van de moedertaal op
het Latijn overschakelen. Als Lodensteyn in 1663 aan het sterfbed van zijn
boezemvriend Justus van den Bogaart zit, spreken zij afwisselend in het Nederlands en in het Latijn.20 Als internationale taal van wetenschap maakt het Latijn het
de geleerden in heel Europa mogelijk eikaars geschriften te lezen, briefwisseling te
onderhouden en ondanks de landelijke verschillen in uitspraak elkaar te verstaan.
In Utrecht waren de studenten uit andere landen, onder wie veel Hongaren, op het
Latijn aangewezen. Toen in 1651 twee pedellen zouden worden benoemd, wenste
de Senaat dat althans één van hen Latijn zou kennen „tot accomodatie van de
uytheemse studenten".21
Het lijkt verwonderlijk, dat onderwijs in de moedertaal op de lesrooster van de
Latijnse school niet voorkomt. Toch schrijven en spreken de ontwikkelde zeventiende-eeuwers voortreffelijk Nederlands. Er is dan ook veel te noemen wat dit
gemis compenseerde. Allereerst mogen wij de invloed van de school op de taalontwikkeling niet overschatten. Al was het dan 5 of 6 uur per dag Latijn wat de klok
sloeg, er bleven altijd nog een 10-tal uren over waarin men thuis of op straat zijn
eigen taal sprak. Verrijking van woordenschat houdt gelijke tred met de innerlijke
groei. Te allen tijde heeft de school hiertoe een kleinere bijdrage geleverd dan de
dagelijkse omgang. Rechtstreekse zorg voor de moedertaal had de school, wat
minder opvallend, in combinatie met een ander vak. Bij het schoonschrijven, dat in
het eerste leerjaar met 6 uur en in de volgende vier klassen met 4 uur per week op de
rooster stond, lette men niet alleen op schrijven, maar ook op spelling en interpunctie, zowel in het Nederlands als in het Latijn. Vervolgens komt het onderwijs
in de Latijnse grammatica de moedertaal rechtstreeks ten goede. De oude Nederlandse spraakkunsten zijn geheel geschoeid op de leest van het Latijn en de
voortdurende attentie voor de functie van het woord of de woordgroep in de zin,
waartoe het Latijn dwingt, wordt ook in het Nederlands tot een tweede natuur.
Ten slotte is de vertaling uit het Latijn een voortreffelijke oefening in het afwegen
van synoniemen en kan de lectuur van een Cicero of een Seneca niet anders dan
19. G.W. Kernkamp, De Utrechtsche Universiteit 1636-1936. Utrecht, 1936, Dl. I, p. 86, 87.
20. J. van Lodensteyn, J. van den Bogaarts Laatste Uiren. 2e dr., Groningen, 1720, p. 21.
21. Kernkamp, a.w., p. 119.
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bevruchtend werken op de groei van eigen stijl.
Wel heeft de tweetaligheid van de beschaafde Nederlander tot gevolg dat vooral
in schrijftaal en welsprekendheid het Nederlands zich kleedde in Latijns gewaad.
In Hooft's Nederlandsche Historiën was dit opzettelijke navolging, bij minder
literair ingestelden berustte het op onbewuste beïnvloeding. Zo ook bij Lodensteyn. Hij heeft een voorkeur voor de lange samengestelde zin: één of meer
hoofdzinnen, voorafgegaan en (of) gevolgd door een aantal, vaak beknopte bijzinnen. In de Toe-eygening-brief van zijn Weeg-schale der onvolmaacktheden schrijft
hij aan zijn broer Dirck van Lodensteyn:
Onghemeen is dien band, daer mede den Hemel ons aan elcander verbonden heeft:
want behalve dat wy door bloed-verwantschap soo na verknogt zijn; heeft het de
Goddelijcke Goedheyd behaagt ons leden eenes Lichaams, en deelagthigh eenes
Geests te maacken: nauwer werd dien band toegetrocken, door de ghelijckheydt van
't bevallen en bevatten der saacken, of de t' samenvougingh in eenen selven sin en in
een selve gevoele: ende aller-nauwst door de gemeenschap der smerten in het cromme
dat niet regt gemaackt, ende het ontbrekende dat niet getelt en can werden.22
Echte latinismen vindt men in het gebruik van het participium dominans naar het
model van „ab urbe condita", (letterlijk: vanaf de gestichte stad; in het Nederlands:
vanaf de stichting der stad). Enige voorbeelden uit Lodensteyn's poëzie:
Op de onversettelijcke Catharren-pijn na vele gebruyckte genees-middelen (= na het
gebruik van vele geneesmiddelen).
Inval op occasie, dat my yemand de versogte aansprake tot stigting weygerde (= dat
iemand mij het verzoek om een stichtelijk woord te spreken, weigerde).
De Grootheyt der geschonden ontsachelijcke Majesteit (= de grootheid der schennis
van Gods ontzagwekkende majesteit).23
Volledigheidshalve vermeld ik nog, dat Lodensteyn ook onze „moderne , , talen:
Frans, Duits en Engels kende. Het Frans zal stellig op de eerste plaats gestaan
hebben. Van een hymne, geschreven door de Franse Jezuïet René de Cerisiers,
maakte hij een vertaling, die hij in zijn Uytspanningen opnam. 24
Naast de beheersing van het Latijn stelt het wetenschappelijk bedrijf als tweede
voorwaarde de vaardigheid in het disputeren volgens de regels van de Aristotelische logica. De Latijnse school had tot taak de redeneerregels te laten
22. J. van Lodensteyn, Weeg-schale der onvolmaacktheden ofte Bedenkingen nopende 't Gewigte ofde regtmatige agtinge te maacken van de Gebreken en Struyckelingen der Geheyligden op der aarden. Utrecht,
1664.
Parafrase. Uitzonderlijk is de band waarmee God ons aan elkaar verbonden heeft: niet alleen zijn wij
naaste bloedverwanten, maar God heeft ons beiden ook gemaakt tot leden van Christus' lichaam, deel
hebbend aan de Heilige Geest. De band is nog sterker geworden, doordat wij de dingen eender
aanvoelen en opvatten en tot dezelfde mening komen. Maar allermeest draagt daartoe bij, dat wij beiden
gebukt gaan onder de ontelbare gebreken en onvolkomenheden in de zaken der wereld. (Vgl. de
Kanttekening in de St. Vert. bij Pred. 1:15.)
23. Uytspanningen, p. 352, 282, 188.
24. Uytspanningen, p. 418 v.v.
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memoriseren en in disputaties te leren toepassen. In de rhetoriek of eloquentia
(welsprekendheid) neemt de logica een ondergeschikte plaats in, omdat bij de
redenaar emotie en gevoel en de wil om te overtuigen een rol spelen, maar in het
debat over wetenschappelijke zaken is de logica meesteres. Een enkel voorval
om dit te illustreren.
Toen Voetius op zaterdag 13 september 1634 aan de toen nog Illustre School van
Utrecht zijn openingsdispuut hield, waartoe hij alle geïnteresseerden, ook andersdenkenden, had uitgenodigd, liet hij o.a. de stelling verdedigen: De uitdrukkingen
van de Heidelbergse Catechismus: „Ik ben van nature geneigd God en mijn naaste
te haten" (Antw. op vr. 5); „nog steeds ben ik tot alle boosheid geneigd" (Antw. op
vr. 60); en „ook de allerheiligsten, zo lang zij in dit leven zijn, hebben maar een
klein beginsel van deze gehoorzaamheid" (Antw. op vr. 114) kunnen door geen
betere vervangen worden. Een toen onbekend gebleven man — later bleek dit
Samuel Naeranus, Remonstrants predikant te Amersfoort te zijn geweest —
opponeerde en zei o.a. dat uit de laatste uitdrukking syllogistisch volgde, dat elke
wedergeborene moest gerangschikt worden onder de allerheiligsten, omdat ook in
hem een klein beginsel van volkomen gehoorzaamheid aanwezig was. Voetius
constateerde onmiddellijk, dat deze sluitrede niet deugde, omdat zij behoorde tot
de zuiver-affirmerende syllogismen van de tweede figuur. Naeranus was zeker
scherpzinnig. Hij vroeg: Waarom hier niet de voorkeur gegeven aan het spraakgebruik der Heilige Schrift, dat, goddelijk van oorsprong, elk ander te boven gaat?
Voetius antwoordde hierop, dat alleen gedacht was aan theologische geschriften.
Toen kwam de vraag: Heeft Voetius dan alle godgeleerde schrijvers er reeds op
nagelezen, zodat hij met volkomen zekerheid kan verklaren: in geen enkel theologisch boek wordt een juistere zegswijze aangetroffen? Dat zijn zinnige vragen.
Desondanks sloeg de opponent een pover figuur, doordat hij deelnam aan een
steekspel zonder de wapens te kunnen hanteren.25
Blijkbaar was het de toenmalige studenten volkomen duidelijk wat Voetius
bedoelde, doordat zij jarenlang in deze vorm van redeneren getraind waren. In
onze tijd is het meestal voldoende te weten, dat het syllogisme of de sluitrede uit
twee oordelen op correcte wijze een derde oordeel wil afleiden. Het eerste oordeel
(de propositio maior of het meerder voorstel) bevat het ruimste begrip
(genus=geslacht) en geeft vaak een algemene waarheid. (Van genus afgeleid is het
bijvoeglijk naamwoord generalis^ algemeen). Het stereotiepe voorbeeld: Alle
mensen zijn sterfelijk. Het tweede oordeel (de propositio minor of het minder
voorstel) bevat een minder ruim begrip (species=soort) en introduceert een speciaal
geval. Voorbeeld: Socrates is een mens. De conclusie of het besluit is: Socrates is
sterfelijk.
De sluitrede komt bij Lodensteyn voor in zijn theologische verhandelingen,
uiteraard niet in zijn preken. In de reeds genoemde Weeg-schale heeft hij soms de
sluitrede in gedachten en schrijft hij die als korte samenvatting boven het hoofdstuk om in het hoofdstuk zelf te parafraseren.

25. A.C. Duker, Gisbertus Voetius. Leiden, 1897-1914. Dl. II, p. 15-19.
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Bewijs van 't meerder voorstel; of dat de bekeeringe door gemelde droufheyd en haat
te wege gebragt moet werden. Van 't minder voorstel, of dat 26
droufheyd en haat door
groot- en swaar-agtinge der gebreken te krijgen sij. Besluyt.
Een ander voorbeeld uit Lodensteyn's werk kan ons leren, dat deze scholastische
methode niet dichter bij de waarheid brengt. Het gaat er immers om, dat de
juistheid van het eerste en van het tweede oordeel bewezen is. Is dat bij een van
beide niet het geval, dan is de conclusie formeel wel juist, maar materieel, naar
inhoud, niet.
In 1668 polemiseert Lodensteyn met zijn collega, de predikant-professor Franciscus Burman. De strijdvraag is of de Sabbatsheiliging in de Nieuwtestamentische
bedéling berust op het vierde gebod. Burman ontkent dat. Volgens hem is het
vierde gebod ceremonieel van aard, alleen bindend voor Israël tot aan de komst van
Christus. Lodensteyn betoogt uitvoerig: Hoewel enige geboden, vooral het tweede
en het vierde, een speciaal voor Israël bestemd ceremonieel element bevatten, zijn
alle geboden zedelijk van aard en geldig voor alle tijden. Hieruit volgt, dat ook het
vierde gebod zedelijk is en bestemd voor alle tijden volgens de regel: het bijzondere
(de species) heeft de aard van 't algemeen (het genus).
In zijn repliek neemt Burman een loopje met die vorm van redenering, in de
trant van „zo kun je alles bewijzen". Als voorbeeld noemt hij: „Alle de vijf beden
van het gebed des Heren zijn van geestelijke dingen/ergo is ook de vierde bede van
ons dagelijks brood, geestelijk en moet van het geestelijk brood verstaan worden".
Maar dat is toch heel wat anders, betoogt Lodensteyn in zijn dupliek. Mijn
redenering ging a genere ad speciem, van het gemeen tot het bijzondere; en dit gaat
a particulari ad particulare (van het bijzondere tot het bijzondere).27 Hieruit blijkt
wel, hoe weinig het syllogisme bijdraagt tot verheldering of oplossing van een
probleem. Velen, vooral onder de studenten, zagen dan ook meer heil in de
scherpzinnige betoogtrant van Descartes, wiens Discours de la Methode in 1637 te
Leiden verscheen. Terecht heeft Voetius ingezien, dat men met deze filosofie het
Trojaanse paard binnen de theologische veste haalde. Een ondergeschikt, maar in
Voetius' ogen toch niet onbelangrijk bezwaar was, dat zij de studenten afkerig
maakte van de oude filosofie en veroorzaakte dat de terminologie daarvan niet
langer door hen werd begrepen.28
De onverkwikkelijke strijd tussen Voetius en Descartes speelde zich af in de
jaren 1643-1645, toen Lodensteyn de Academie van Utrecht reeds verlaten
had.29
Niet alleen in de logica, maar in het gehele filosofische onderwijs gaf Aristoteles
de toon aan. Volgens hem ligt het ware wezen in het concrete ding. Het algemene
26. Weeg-schale, p. 199.
27. J. van Lodensteyn, Kort en zedig Onderzoek van 't Berigt nopende den Sabbath. Benevens de Laatste
Gedagten over de zedelijkheid des vierden Gebodts. Groningen, 1746, p. 350 v.v. Het eerste gedeelte
verscheen anoniem, Utrecht, 1668; het tweede postuum, Utrecht, 1681.
28. Kernkamp, a.w., p. 115, 116.
29. A.C. Duker, Scbool-gezag en eigen-onderzoek. Leiden, 1861.
Idem, Gisbertus Voetius, dl. II, p. 161 v.v.

19

begrip is niet meer dan een constructie van de menselijke geest. In zijn pastoraaltheologische verhandeling Weegschale der onvolmaacktheden gebruikt Lodensteyn
dit als argument tegen hen die zich verschuilen achter de algemeenheid der zonde.
Dit gaat so verde, dat men den mensche nauwlijcx met vele moeyte can vroedtmaken, wat het is, sijn onvolmaacktheyd te kennen; vallende sonder eijnde in die
dwaling boven aan-geroerd, namelijk dat hy die kent als hy uyt de Leere der
Waarheyd geleert heeft, dat den mensche (en sulx ook hy) in desen leven onvolmaackt is: in dese gemeene erkentenisse blijft den mensche sonder enig gesigt van der
selver bysonderheden in wekken sijne gebrekelijckheyd bestaat; dat is, sonder gesigt
van der selver vuyl- en gruwlijk-heden, (want de hoedanigheden sijn der bysondere
saken en werden in de bysonderheden alleen gesien, als wy weten) en gevolgelijk
sonder behoorlijke agtinge der selver: dit is eene listige enkele bedriegerije van de
Duyvel, en een valscheyd van het Vleesch om sagtjes in de sonde te blijven liggen,
nog door 't gesigt van der selver gruwlijckheden gesteurt te werden. Eene valscheyd,
seg ick, is het, want of het wel waer is, dat alle menschen, en sulx ook dien mensch
onvolmaackt is; so en is het niet waar, dat hy dat wetende sijne onvolmaacktheyd
kent: (Dolosus versatur in universalibus seggen de Latijnen) die bedriegen wil houd
sig in gemeene woorden en saken; so doet het Vleesch hier ook: onse daden (als boven
gesegt is, en alhier tot beter indruck herhaalt dient) en gaan niet dan over bysonderheden, de hoedanicheden en sijn niet dan in, en de bewegingen niet dan omtrent de
bysonderheden: ja 't gemeen en is niet (dan in onse hersenen) buyten de bysonderheden; derhalven en sien, nog betreuren wy eenige onvolmaacktheden, nog der selver
grouwlijkheyd, dan in de bysonderheden.30
In het lied Morgen-ligt ofte Jesus onsen Morgen-son komt hij op hetzelfde thema
terug. Niet alleen in de beschouwing van de natuur, maar ook in de overdenking
van Jezus lette men op het bijzondere, de dingen op zichzelf.
Daar buyten wandelt niet onwis/
Maar lett op wat in Jesus is
Met aandagt/en op ijder saack:
't Bedrog is in het los gemeen/
Het weesen steeckt in een voor een/
in d' aandagt leven en vermaack.31
De volgende strofe van hetzelfde lied kan ons terloops doen opmerken, dat wij ons
van de medische kennis, speciaal wat betreft het functioneren der menselijke
organen, geen overdreven voorstellingen moeten maken. De strofe luidt aldus:
30. A.w.3 p. 158, 159.
ANN. verde: ver; sulx: derhalve, daarom; gemeene kennisse: kennis van de algemene waarheid; sonder enig
gesigt van: zonder oog voor; de hoedanigheden sijn der bysondere saken: de hoedanigheid ligt in de
concrete dingen; agtinge: waardering, taxatie; eene listige enkele bedriegerije: niet anders dan listig bedrog;
nog;, noch (ontkennend); werden: worden; ofhet wel waar is: hoewel het waar is; tot beter indruk: om er
de lezer nog beter van te doordringen; De bewegingen sijn niet dan ontrent de bysonderheden: de
gevoelsreacties zijn geheel afhankelijk van de concrete dingen.
31. Uytspanningen, p. 1-7, d.d. febr. 1665.
ANN. wandelt niet onwis: loop niet in 't wilde weg; het los gemeen: de vrijblijvende, tot niets
verplichtende algemeenheid; In d'aandagt (steeckt) leven en vermaack: in de aandacht (voor elk ding
apart) schuilt een levendig vermaak (De stijlvorm der hendiadys).
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Ons' eygen hert ons lusten doet/
Ons' eygen mond en maag ons voedt;
Ons' eygen bloed in d' aders woelt;
Ons' eygen voeten staan en gaan;
Ons' eygen hersenen verstaen; 32
Ons' eygen long ons herte coelt:
Uit de laatste regel blijkt, dat de leer van de totale bloedsomloop, in 1628 door de
Engelse arts William Harvey voorgedragen, Lodensteyn en de meesten van zijn
tijdgenoten nog vreemd was. Op gezag van de Grieks-Romeinse arts en filosoof
Galenus (130 - 201 n.Chr.) neemt men aan, dat de ademhaling dient om het hart te
koelen. De hitte van het hart zou namelijk zo groot zijn, dat het zonder afkoeling
zichzelf zou verteren.33 Het grote verschil tussen de medische opvattingen van die
tijd en die van onze eeuw treft ons ook in Lodensteyn's beschrijving van Van den
Bogaarts Laatste Uyren, waar hij de ijlende koorts toeschrijft aan „kwade dampen
die de hersenen beginnen te besetten".34
De kennis van het menselijk lichaam behoorde tot het vak natuurkunde, dat
evenals de wiskunde bij de filosofische faculteit was ondergebracht. Kernkamp
noemt deze faculteit een doorgangshuis voor de eigenlijke vakstudie.35 Elke student kon voor zichzelf bepalen, wanneer hij zijn propaedeuse voldoende vond en
de klacht der professoren was dan ook algemeen, dat velen dit te vroeg deden.
Blijkbaar heeft Lodensteyn naast zijn theologische studie belangstelling voor de
filosofie behouden. Nog aan het eind van zijn derde studiejaar, n.1. op 16 december
1640 trad hij op als respondens in een filosofische disputatie onder leiding van prof.
Daniël Berckringer. Het thema was „De Summo Bono Philosophico" (Het hoogste goed in filosofische zin). Wij weten dit uit een verzameling van meestal in
Utrecht gehouden disputaties, die uit de nalatenschap van Matthias Nethenus in de
bibliotheek van Herborn is bewaard gebleven.36 De neerslag van deze studie
vinden wij in zijn postuum uitgegeven Geestelicke Gedagten, aengaende het ware
wesen van 's Menschen Gelucksaligheit.
Volledigheidshalve enige opmerkingen over drie vaardigheden: het schrijven, de
muziek en het paardrijden. Lodensteyn heeft een fraai en karakteristiek handschrift. Als men de Acta van de Utrechtse kerkeraad doorleest, is het steeds weer
een verademing, als hij een maand als scriba optreedt. Hij doet zijn vaderstad Delft,
befaamd om haar schrijfmeesters, eer aan.37

32. ANN. ons lusten doet: doet ons begeren.
33. J.H. van den Berg, Het menselijk lichaam. Nijkerk, 1959, p. 36.
34. A.w., p. 58.
35. A.w., p. 165.
36. P. Dibon, 'Lefonds néerlandais de la bibliotheque académique de Herborn *. Mededelingen K.N. A.W.,
afd. lett., NW. reeks, dl. XX, p. 385-549. Amsterdam, 1957. Zie p. 417, 515, 544.
Een enkele maal gebruikt Lodensteyn een filosofische term, zoals Gods Van-sig-self-heyd: vertaling van
de scholastieke term aseitas (Geestei Ged., p. 315) en het „onbeweeglijck oneyndig eerste beweeg-gewicht:
het Aristotelische xórcpcoxovxtvouv ixtvrjTov. (Besch. v. Z, p. 163).
37. F.C. van Boheemen en Th.C.J. van der Heijden, 'Delft, centrum van schrijfmeesters'. In: De Stad
Delft, 1572 tot 1667, p. 241.
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Hoewel geen zijner tijdgenoten het vermeldt, acht ik het waarschijnlijk, dat
Lodensteyn, die in de Voor-reden van zijn Uytspanningen de zangkunst zo hoog
verheft, ook een instrument bespeeld heeft. Er werd in die tijd in gezelschappen
veel gezongen — het grote aantal liedboeken getuigt er van — en aan een speelman
was zelden gebrek. Als jongen van goeden huize heeft hij bijna zeker muzieklessen
gehad en daar hij muzikaal was, zal hij er van tijd tot tijd vermaak en ontspanning
in gevonden hebben. Volgens Van der Aa bespeelde hij op voortreffelijke wijze de
lier.38 Bovendien is de keuze der melodieën waarbij hij zijn liederteksten dicht,
soms zeer persoonlijk. Voor enige treurzangen ontleende hij de melodie aan
Lacrymae van de beroemde Engelse componist John Dowland. (Lodensteyn spelt
Doulant) Niet minder opvallend is zijn bekendheid met het werk van Petrus
Hurtadus (Pierre Hurtado), in het eerste kwart der zeventiende eeuw kapelmeester
te Gent.39
Aan zijn vaardigheid als ruiter behoeven wij niet te twijfelen. Op vrijdag 21
oktober 1659 O.S. vertrekt hij bij het aanbreken van de dag uit het ouderlijk huis in
Delft om te voet naar zijn vroegere gemeente Zoetermeer te trekken. Hij brengt er
enige uren door en bestijgt dan zijn „klepper,,> die hem voor zonsondergang in
Utrecht brengt.40
Nu ik een reeks van kundigheden en zelfs vaardigheden heb opgesomd, besef ik
het voornaamste nog niet aangeroerd te hebben. Lodensteyn's beste biograaf, zijn
jonge vriend Everardus van der Hooght, wijdt slechts enkele alinea's aan zijn jeugd,
maar raakt de kern in deze krachtige slotzin: „Dese Opvoeding in de wysheyd der
goede konsten/en voor al in de betragting van een grondige Kennis der waarheyd/
die na de Godsaligheyd is/wierd van den Heere gezeegent/om den Jongeling al
bytyds te Heyligen voor den Heere".41 Deze kennis is meer dan verstandelijk. Dit
„kennen" is identiek met het bijbelse „bekennen" van Gen. 4:1 „En Adam
bekende Eva, zijn vrouw". De levende gemeenschap met God door Zijn heilig
Woord is voor hem zijn leven lang „prora ac puppis" (letterlijk: voor- en achtersteven), alpha en omega. Het wordt zijn levenswerk Dienaar des Goddelijken
Woords te zijn. Wij zijn nu genaderd tot de periode die uitsluitend aan de
voorbereiding hiertoe gewijd is.
Van de vierjarige periode tussen 21 (31) december 1637, toen hij zich als lid van de
Gereformeerde Kerk van Utrecht liet inschrijven, en 27 december 1641 (6 januari
1642), toen hij zijn proponentsexamen bij de Classis Delft en Delfland aanvraagde,
heeft hij naar schatting drie en een half jaar aan de theologische faculteit gestudeerd. Als men bedenkt, dat de Classis niet meer vroeg dan een testimonium dat de
kandidaat gedurende twee jaar theologie had gestudeerd, getuigt ook de duur van
zijn studie van een degelijke voorbereiding.42
38. Van der Aa, Biographisch Woordenboek der Nederlanden, dl. III, p. 167 v.v. Hij noemt geen
bewijsplaats.
39. Zie Uytspanningen, p. 197, 219, 250, 317, 371.
40. Uytspanningen, p. 268. Invallen op eene Reyse.
41. Van der Hooght, p. 24.
42. G.W. Kernkamp, a.w., p. 164.
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Bij Lodensteyn's aankomst telde de theologische faculteit twee professoren:
Gisbertus Voetius en Meinardus Schotanus. In 1640 kwam Carolus Demaets als
derde. Voetius, die aanvankelijk alleen alle vakken had gedoceerd, kon eerst de
exegese van het Nieuwe Testament aan Schotanus en vervolgens die van het Oude
Testament aan Demaets overdragen. Dogmatiek en ethiek bleven zijn terrein. Wat
hij zijn leerlingen in de openbare colleges te verwerken gaf, was niet gering. Zowel
de kerkvaders als de grote scholastieke theologen van de late Middeleeuwen lagen
binnen zijn gezichtskring. Twistpunten, vooral die van actuele aard, tussen Gereformeerden en Roomsen, Remonstranten en Socinianen kregen bijzondere
aandacht, maar ook alles wat de toekomstige predikant in zijn dagelijkse praktijk
zou ontmoeten: moeilijke gevallen op het terrein der ethiek, de z.g. casus conscientiae; de beoefening der godzaligheid, in 1664 samengevat in Ta Askètikay sive
Exercitia pietatis; het kerkrecht, in 1669 verschenen als Politica Ecclesiastica.
Naast de publieke colleges gaven de theologische professoren elke week enige
private colleges, waar de studenten vragen moesten beantwoorden, zodat de
leermeesters een goede indruk konden krijgen van de persoon, de toewijding en de
prestaties van hun discipelen. Bij Schotanus lag het accent op de voortgaande studie
van het Grieks, dat in de propaedeuse veel minder aandacht had gekregen dan het
Latijn; bij Demaets kwamen de studenten in aanraking met het Hebreeuws.
Voetius' zorg ging zo ver dat hij de bijna afgestudeerden een privaat-college gaf ter
voorbereiding van de kerkelijke examens, die zij t.z.t. voor de Classis zouden
moeten afleggen. Hij trad dan op als een echte repetitor.43
Als wij bedenken dat in Lodensteyn's studiejaren de grondslag is gelegd voor de
gelijkgezindheid tussen Voetius en zijn leerling, die beiden tot hun dood toe niet
verloochend hebben, mag een proeve tot karakteristiek van deze leermeester niet
ontbreken.
Op zoek naar het karakteristieke treft men een reeks van tegenstrijdige uitspraken aan. Enerzijds: hij was een vroom man; hij blonk uit door zijn enorme kennis
en belezenheid; hij was plichtsgetrouw, onvermoeid, in tegenslagen ongebroken
en blijmoedig; hij streed onversaagd voor de waardigheid van zijn kerk; hij was gul
voor de armen en misdeelden. Zeer positief is Steenblok: „Toegerust met een
buitengewone geleerdheid, en een man uit één stuk, was zijn leven een sieraad van
godsvrucht,\44
Anderzijds legt men, met erkenning van zijn grote bekwaamheden, de nadruk
op minder gunstige eigenschappen: zijn heerszucht, zijn onverzoenlijkheid tegenover tegenstanders. De (toen nog jonge) De Vrijer constateert: „Ik zie tegen
Voetius op, maar ontveins mij niet, dat hij, als 't er op aankwam een tegenstander
onschadelijk te maken, zeer onedele wapenen dorst te gebruiken".45
Elk van deze uitspraken is waar of bevat een element van waarheid. In elke kring
waarin hij werkte, liet Voetius zich krachtig gelden. Geldingsdrang was stellig een
van zijn opvallende karaktertrekken. Dit maakte hem tot een leider en als leider
43. Een volledige leidraad gaf Voetius in 1644 in zijn Exercitia et bibliotheca studiosi theologiae.
44. C. Steenblok, Gisbertus Voetius. Zijn leven en werken. 2e dr., Gouda, 1976, p. 10, 11.
45. M.J.A. de Vrijer, Henricus Regius. 's-Grayenhage, 1917, p. 26.
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was hij strateeg.
Daarom maakte al zijn geleerdheid hem niet tot kamergeleerde. Hij schreef geen
leerboek der dogmatiek. Daarvoor verwees hij de studenten naar de Synopsis van
de Leidse hoogleraren en naar de Medulla van Amesius. Hij legde het accent op de
disputaties, die hij elke zaterdag in het publiek liet verdedigen en die hem in staat
stelden de actualiteit van het kerkelijk en theologisch leven op de voet te volgen.
Hij sprak met gezag, maar niet op eigen gezag. Hij had de rotsvaste overtuiging,
dat hij naar de letter of naar de geest van de H. Schrift sprak en haar gezag wilde
laten gelden. Op grond daarvan mocht de theologie boven alle andere vakken van
wetenschap het gezaghebbend woord spreken en was zij de regina scientiarum, de
koningin der wetenschappen. Hij heeft deze pretensie der theologie nooit onder
stoelen of banken gestoken en haar vanaf zijn eerste optreden in Utrecht krachtig
geproclameerd. In zijn inaugurale rede De pietate cum scientia conjungenda (Over
godzaligheid te verbinden met de wetenschap), uitgesproken op 21 augustus 1634
èn in zijn Sermoen van de Nutticheydt der Academiën ende Scholen, gehouden op 13
maart 1636 bij de inwijding van de Utrechtse Academie, pretendeert hij dat de
Bijbel de bron is van alle wetenschap en kunst. „Zij (de Schriften) zijn... een
oceaan van alle kennis, een schatkamer van alle welsprekendheid, voorraadschuur
van alle kunsten en oudheden. Zij zijn de slijpsteen, de vijl aller studiën; zij zijn er
de architect van, de maatstaf, het begin en het einde".46 „Wij mogen de Schriftuere
met recht noemen het Boeck van alle wetenschap, de Zee van alle wijsheydt, de
Academie der Academiën".47
Wat Lodensteyn ten diepste met zijn leermeester verbond, was diens voortdurend vermaan, dat de leer der Waarheid moet resulteren in een godzalige
levenswandel. Het onlosmakelijk verband tussen beide houdt in, dat de verdediging van de ware leer en de bestrijding der dwaling geen beuzelachtig getwist is,
maar rechtstreeks verband houdt met de ware godzaligheid. Eveneens, dat gebrek
in de Christelijke levenswandel er op wijst, dat de waarheid wel met de mond
wordt beleden, maar niet uit het hart komt. A. de Groot schrijft, dat Voetius'
Proeve van de er acht der godsalicheyt (Amsterdam, 1628), gericht tegen de Remonstrant Daniël Tilenus, wil aantonen, dat juist het geloof in de praedestinatie en in
Gods souvereine genade het fundament is van de ware pietas.48 Ik meen dat
J.A. Cramer hetzelfde bedoelt, als hij zegt: „Wanneer Voetius van pietas spreekt,
dan bedoelt hij daarmede niet alleen „godsvrucht" in den vaak door ons onbestemd genomen zin van het woord, maar ook zeer bepaald: oprecht gemeende
gereformeerde rechtzinnigheid".49 Men kan hierbij opmerken, dat pietas bij Voetius geen vage betekenis heeft en dat men het woord om die reden beter met
46. Voetius* Godzaligheid te verbinden met de wetenschap. Uitgegeven en vertaald door Dr. Aart de
Groot. Kampen, 1978, p. 45, 46.
47. Sermoen etc, geciteerd in C. Steenblok, a.w., p. 44.
48. Aart de Groot, 'Pietas im Vorpietismus (Gisb. Voetius)', in: Pietismus und Reveil, hrsg, von J. van
den Berg und J.P. van Dooren. Kerkh. Bijdr., dl. VIL Leiden, 1978, p. 121, 122.
Idem, 'Gisbertus Voetius' In: M. Greschat, Gestalten der Kirchengeschichte. Bd. VII Orthodoxie und
Pietismus. Stuttgart, 1982, p. 151, 152.
49. J.A. Cramer, De theologische Faculteit te Utrecht ten tijde van Voetius. Utrecht, 1932, p. 10.
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godzaligheid kan vertalen dan met godsvrucht of vroomheid.
Pietas heeft bij Voetius evenals bij Calvijn het karakter van geloofsgehoorzaamheid, die uiteraard betrokken is op Gods wet. Onder invloed van het Puritanisme
wordt deze betrokkenheid zo sterk geaccentueerd, dat men van een wettisch
element kan spreken. Voetius noemt haar „preciesheid" (praecisitas): de nauwkeurige en volledige overeenstemming van de menselijke daden met de wet Gods.
Stoeffler wijdt een hoofdstuk aan „The piety of the law" en schrijft: „An ethical
code was now in process of perfection which purported to delineate through
careful exposition of Scripture and logical deduction God's sovereign will for
every conceivable condition of the Christian's life".50
Voetius' pietas heeft ook een aspect van ascese, hier genomen zowel in de
oorspronkelijke betekenis van „oefening" als in de zin van „onthouding". Op het
eerste wijst de titel van zijn werk Exercitia pietatis (Ta Askètika), waarin hij de
oefeningen der godzaligheid beschrijft en de methode daarvan aangeeft. Aan de
orde komen o.a. het gebed, het berouw, de bijbellezing, de dienst des Woords, de
aanvechtingen, de geestelijke verlating, het zalig sterven (de euthanasie). De ascese
in de vorm van onthouding speelt een rol bij het vasten, het mijden van toneel en
dans, van overdaad, weelde en opschik.
De systematische behandeling van de praktijk der godzaligheid was niet alleen
een goede voorbereiding tot het pastorale werk dat de jonge theoloog wachtte,
maar had tevens grote invloed op eigen godsdienstige vorming.
Zoals wij zagen omvat Voetius' begrip van pietas meer dan alleen innerlijke
vroomheid. Hem staat niet voor ogen een ecclesiola van stillen in den lande, die de
wereld de rug toekeren om in kleine kring van gelijkgezinden hun zaligheid met
vreze en beven te werken. Zijn pietas is strijdbaar. Wat de kerk op haar terrein doet
door de censuur over haar leden, behoort de christelijke overheid te doen op
publiek gebied. Ook daar moet alles worden weggenomen, wat de godzaligheid
aanstoot geeft en tot zonde prikkelt: de volkszonden van ontucht, dronkenschap,
losbandigheid, ontheiliging van de rustdag en — last but not least — de resten van
het Roomse verleden.51
Een krachtige beweging tot reformatie van de zeden in kerk en samenleving,
reeds door Willem Teellinck (1579-1629) en Godefridus Udemans (1581 of 15821649) ingezet, kreeg in Utrecht nieuw elan. Na de reformatie in de leer, die in de
Nationale Synode van Dordrecht (1618-1619) een voorlopig sluitstuk vond, moesten nu alle krachten gericht zijn op de praktijk der godzaligheid en de reformatie
der zeden. Een Nadere Reformatie, niet als correctie van de Reformatie der 16e
eeuw, maar als voortgaande reformatie in hetzelfde spo.or.52
Voor Lodensteyn werd deze pietas van legalistisch-ascetische signatuur het
bezielende ideaal. In die tijd van grote oppervlakkigheid in het godsdienstige en
50. F.E. Stoeffler, The Rise of Evangelical Pietism. Leiden, 1971, p. 58 v.v.
51. A. de Groot, 'Pietas im Vorpietismus', p. 123, 124.
52. Zoals S. van der Linde schrijft: „De Nadere Reformatie geeft kritiek, niet zozeer op de reformata (de
kerk die hervormd is), dan wel op de reformanda (de kerk, die hervormd moet worden). 'De betekenis
van de Nadere Reformatie voor kerk en theologie'. In: Opgang en voortgang der Reformatie. Amsterdam, 1976, p. 140.

25

toenemende losbandigheid in het maatschappelijk leven zag hij dit als het enige
medicijn en kregen andere concepties die de Christelijke vrijheid meer ruimte
lieten, al gauw het odium van halfslachtigheid. Voetius sprak van „modderaars en
neutralisten, lieden slap ende lau, onder t'water en boven t'water, half één half
ander, slincks ende rechts, half visch half vleesch, niet te los noch niet te strack, niet
te godloos oock niet te godsalich, niet te heylig oock niet te profaan, wat voor
tVleesch en wat voor de gheest, wat voor den hemel en wat voor de aerde,
entredeux, half christen half de werelt, eenen monstreusen compost".53
Van Lodensteyn's handel en wandel als student aan de Utrechtse Academie is
weinig bekend. De Groningse hoogleraar Samuel Maresius heeft in zijn rectorale
oratie „De cauponis" (De kroegen) vier soorten studenten onderscheiden, elk der
groepen karakteriserend met de naam van een filosofische stroming in de GrieksRomeinse wereld: Ie de Academici, die zich ijverig op hun studie toeleggen; 2e de
Stoici, die zich bij voorkeur ophouden in de gaanderijen van de Academie; 3e de
Peripatetici, die het liefst rondwandelen en van de ene kroeg naar de andere lopen;
4e de Hedonici, die alleen in wijntje en Trijntje geïnteresseerd zijn.54
Lodensteyn heeft stellig tot de eerste groep behoord. Hij legde zich geheel op
zijn studie toe en trad weinig op de voorgrond. Zijn naam komt in Voetius'
Disputationes Selectae niet voor, maar uit de reeds eerder vermelde verzameling van
Matthias Nethenus weten wij, dat hij op 16 december 1640, ditmaal aangeduid als
Justus a Lodensteyn, optrad als respondens in een disputatie onder Voetius'
leiding, handelende over de eenheid der kerken en hun regering in classes en
synoden (De Unione Ecclesiarum earumque Regimine in Classibus et Synodis).
Misschien heeft hij zich weinig aangetrokken gevoeld tot dit verstandelijk, spitsvondig en soms boosaardig steekspel, waarvan Anna Maria van Schurman later
oordeelde: „Zo richten zy menighmaal den Duivel een aangenaam Schouspel op,
dewijl hy niet zelden voorzitter is in die twistredeneringen,\55 Ook al zal Voetius'
gezag het ergste wel voorkomen hebben, het is toch veelzeggend, dat de Senaat van
de Academie het in 1661 noodzakelijk vond de onderste katheder, waarachter de
respondens stond, met een ijzer traliewerk of een houten hek te laten omringen,
omdat het toebrengen van lichamelijk letsel niet uitgesloten was.56
In de omgang met mede-studenten zullen zijn uiterlijk en optreden hem wel wat
geïsoleerd hebben. Door afkomst en opvoeding was hij stellig een aristocraat in het
milieu van burgerjongens. Hoe jammer, dat wij geen enkele beeltenis van hem
hebben. Wij moeten ons verlaten op het getuigenis van iemand als Van der
Hooght, die hem een „Statig, Ontsaghlijk en Deftig Wesen" toekent.57 Als dit de
53. Citaat bij A.C. Duker, a.w., dl. II, p. 230 Noot.
ANN. een monstreusen compost: een wonderlijk ratjetoe.
54. D. Nauta, Samuel Maresius. Amsterdam, 1935, p. 219, 220.
55. Anna Maria van Schurman, Eucleria, of Uitkiezing van Het Beste Deel. Amsterdam, 1684. Herdruk
Leeuwarden, 1978, p. 51.
56. G.W. Kernkamp, a.w., p. 148.
57. Van derHoogbt, p. 33. Parafrase. Zijn gelaat en optreden waren ernstig, waardig en dwongen respect
af.
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volwassen man typeerde, zal het ook de student niet geheel ontbroken hebben.
Dat hij ondanks alle uiterlijke reserve toch voor vriendschap gevoelig was, blijkt
uit de vriendschapsband met Justus van den Bogaart. Deze werd zijn boezemvriend en bleef dit, tot de dood hen scheidde.
Aan de goede verstandhouding tussen hem en zijn leermeesters heeft niets
ontbroken. Naast Voetius heeft hij Meinardus Schotanus en Carolus Demaets
hoog gewaardeerd. Als hij in 1676 zijn gedicht Ter Gedagtenisse van... Gisbertus
Voetius publiceert, memoreert hij ook hen. Voetius leerde zijn discipelen
met MEINHARD
En CAREL (beyd van een checken Geest en Reyn hert),
Wat cragt die waarheyd heeft, Te dooden wat nog leeft
Om 't Gode te doen leven.
Ja dat des Hemels Magt, 58Maar door die waarheyd, cragt
Aan onse Ziel wil geven.
Ook bij hen dus het accent op de pietas, te verbinden met de wetenschap.
Lodensteyn heeft met genoegen aan zijn studietijd teruggedacht. Van der
Hooght, die hem in de laatste periode van zijn leven heeft meegemaakt, vermeldt,
„dat sijne woorden waren of weynig of altijd ernstig". Opvallend is dan, dat hij
zegt: „En de Heer Lodensteyn konde van sijne Meesters so smakelijk spreecken".59
In de loop van 1642 heeft Lodensteyn zijn studie aan de Utrechtse Academie
beëindigd. Immers op 6 januari 1642 N.S. verzoekt hij de Classis Delft bij monde
van Ds. Tegularius „te mogen worden gepraeexamineert op sijne costen". De
Classis besluit dan dat de predikanten van Delft hem zullen examineren en dat de
vergadering der Classis zal worden gehouden „soo wanneer D. a Lodensteyn sal
gereet sijn". Dit wordt dan 28 april.
Praeses en tevens examinator is Ds. Spranckhuysen, die reeds sinds 1625 in Delft
staat en voor Lodensteyn stellig geen onbekende is. De kandidaat levert eerst een
proefpredicatie (misschien juister proefpropositie) over 1 Joh. 1 vs. 7: „Maar indien
wij in het licht wandelen, gelijk Hij in het licht is, zoo hebben wij gemeenschap
met elkander, en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle
zonden". Zo'n preekvoorstel behoefde niet uitvoerig te zijn en men had de duur
vastgesteld op tenminste een kwartier en ten hoogste een half uur. Vervolgens
toont hij zijn testimonia, zowel de attestatie van de Utrechtse kerkeraad als het
testimonium van de Utrechtse Academie. Pas dan ondervraagt de praeses hem over
de fundamentele leerstukken van de Gereformeerde religie. De gewoonte is dan,
dat de kandidaat de zaal verlaat en dat alle aanwezigen hoofd voor hoofd hun
oordeel geven. Weer binnengeroepen verneemt Lodensteyn, dat hij alle de Eerwaarde broederen „goet contentement gedaan heeft" en wanneer hij belooft te
zijner tijd de belijdenisschriften te zullen tekenen, wordt hij tot de openbare
58. J. van Lodenstein, Ter Gedagtenisse van den Eerweerdigen, Godtsaligen, Geleerden en seer Vermaarden Heere, den Heere Gysbertus Voetius. Utrecht, 1676.
ANN. De naam Meinhard betekent inderdaad „sterk in kracht". Karel is verwant aan kerel (vrijman).
Zie J. van der Schaar, Woordenboek van Voornamen. Aula-reeks, Utrecht, 1964.
59. Van der Hooght, p. 25, 33.
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prediking toegelaten.60
Het verdient enige aandacht, dat van een spraakstoornis niet gerept wordt.
Blijkbaar heeft hij die jeugdkwaal geheel overwonnen.
Het lot van de proponent om na zijn examen her en der in het land te gaan preken,
hetzij in vacante gemeenten, hetzij om de taak van een overbelaste predikant te
verlichten, in de hoop zodoende enige bekendheid te krijgen die uiteindelijk tot
een beroep kan leiden, is Lodensteyn bespaard gebleven. De geringe baten die het
oplevert, heeft hij niet nodig en zijn vader, wetende dat er weinig vacatures zijn,
oordeelt het nuttiger dat zijn zoon nog enige tijd aan de studie besteedt.
Vaders wil is wet en Lodensteyn laat zich op 16 juli 1642 inschrijven in het
Album Studiosorum der Academie van Franeker. Onder leiding van Professor
Johannes Coccejus, die daar sedert 1636 doceert en bij wie hij gaat inwonen, zal hij
zich verder bekwamen in de Oosterse talen, te weten het Hebreeuws, het Aramees
of Syrisch en het Ethiopisch.61
Coccejus was evenals Voetius een zeer vroom man en een briljant geleerde, maar
in karakter en levensstijl waren er ook grote verschillen. Voetius was taalgeleerde,
dogmaticus, strijder voor de rechten der kerk, zich onvermoeid inzettend voor de
reformatie van het volksleven, in gestadige polemiek met hen die hem tegenstonden. Coccejus had een afkeer van polemiek; hij was in zeker opzicht een
eigenzinnig theoloog, minder geïnteresseerd in de uitspraken van kerkvaders en
middeleeuwse theologen; niet strijdbaar op politiek gebied, maar zich gewillig
onderwerpend aan het gezag der Overheid, mits de vrije verkondiging van het
Evangelie gewaarborgd was.
Hoewel hij met de belijdenisschriften der Gereformeerde Kerk van harte instemde, hadden deze geen doorslaggevend gezag bij zijn exegese der Heilige Schrift,
waartoe hij zich in ernstig gebed voorbereidde. Bekend is zijn stelregel: „De
betekenis (van de woorden der H. Schrift) is niet aan de portee van de afzonderlijke
woorden of van een uitdrukking of zin te ontlenen, maar aan de gehele samenhang. .. De woorden betekenen dus wat zij in de gehele gedachtengang kunnen
betekenen, zo dat ze volkomen met elkaar overeenstemmen,\62
Stellig kan men de verschillen tussen Voetius en Coccejus voor een groot deel
toeschrijven aan invloeden van het milieu waarin zij opgroeiden. Voor Voetius had
de belijdenis na de moeilijk bevochten zege op het humanistisch ingestelde Remonstrantisme een bijna onfeilbaar gezag verkregen. Coccejus was een Duitser en had
voor zijn komst naar Franeker reeds zeven jaren in zijn geboortestad Bremen
gedoceerd. Het geestelijk klimaat was in de Reformierte Kirche milder dan in
Nederland en sterk beïnvloed door de gematigde opvattingen van Melanchton.63
60. Acta Classis Delft, 6 jan. en 28 april 1642. Enige bijzonderheden die niet in de Acta vermeld zijn,
ontleen ik aan H.H. Kuyper, De Opleiding tot den dienst des Woords bij de Gereformeerden. 's-Gravenhage, 1891, p. 370-380.
61. In zijn polemiek met Burman geeft hij van Col. 2:16 de Syrische, de Ethiopische en de Franse
parallel. Kort en zedig Onderzoek, 2e dr., Groningen, 1746, p. 33.
62. Vertaling van J. van Genderen in Documenta Reformatoria. Kampen, 1960, dl. I, p. 420.
63. „Koch lebte in Bremen... und in Hamburg, nicht in der streng reformierter Dordrechter Luft, wie
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Sepp karakteriseert Coccejus als volgt: „De uitlegkunde des bijbels was hem een
heilige en heiligende wetenschap. De verklaring der van Gods geest ingegeven
schriften kon alleen het geloof vermeerderen en het leven heiligen, indien zij door
dienzelfden goddelijken geest was gewerkt. Kennis van taal- en oudheidkunde
brengt daar alleen hare vruchten, waar de geest Gods den arbeid beschaduwde.
Voor een exegese als die van Coccejus was bidden om den geest de eerste stap tot het
werk, de voorwaarde, om wel te slagen. Ook voor den exegeet kwam het licht van
boven".64
Kan Lodensteyn zich een betere leermeester gewenst hebben? Beiden hadden
dezelfde sociale en culturele achtergrond. Ook Coccejus behoorde tot de stedelijke
aristocratie van de Hanzestad Bremen. Beiden hadden krachtens hun opvoeding
dezelfde terughoudendheid in de omgang met anderen en waren kieskeurig in hun
vriendschap.
Het zal de leerling zijn opgevallen dat Coccejus zijn theologie geheel baseerde op
het filologisch onderzoek van de H. Schrift en dat de traditionele filosofie er niet
aan te pas kwam. Van der Hooght vermeldt: „Wat discourssen nu/tusschen den
Heer Coccejus en den Heer Lodensteyn, soo nu en dan/over dese en geene stukken
der Religie/wel zijn voorgevallen/hebbe ik uyt zijn mond wel zomtyds verstaan.
Maar ik twijffel of de Heer Lodensteyn (indien hy leefde) de selfde wel aan een ieder
wilde hebben bekent gemaakt. Ik zal daarvan alhier ook niet meer zeggen".65
Bovendien bedenke men dat Coccejus' leer van de verbonden nog in statu
nascendi verkeerde en pas in 1648 gepubliceerd werd. De consequentie die deze leer
had voor het sabbatsgebod, heeft Lodensteyn later afgewezen, maar wanneer
Burman zich op Coccejus beroept, ontwijkt hij rechtstreekse critiek op zijn
leermeester en verklaart hij alleen volkomen in te stemmen met wat Coccejus,
„dien ik altijd gelieft en geagtet hebbe" ter verklaring van het ceremonieel en
schaduwachtig karakter van de Sabbat heeft aangevoerd.66
Aan het slot van dit hoofdstuk past de vraag: Heeft Lodensteyn de nu besproken
periode van zijn leven gezien als een gelukkige en onbezorgde tijd of zijn er
aanwijzingen van het tegendeel?
Twee aanwijzingen waren reeds positief: de dankbare herinnering aan de lichamelijke en geestelijke zorg, die zijn ouders in de vroegste jaren van zijn leven aan
hem wijdden èn de bij hem ongebruikelijke opgewektheid, waarmee hij anekdoten
uit zijn studietijd ten beste gaf. In dezelfde richting wijst het lied Het jonge en
onbecommert leven. Hij verplaatst zich hier in de psyche van een jong meisje, dat
sie damals in den Niederlanden herrschte, sondern unter milden melanchthonisch-reformirten oder gar
lutherischen Umgebungen und Einflüssen, was für seine ganze Zukunft von entscheidender Wichtigkeit war'*. Max Goebel, Geschichte des christlichen Lebens in der rheiniscb-westpbdlischen Kirche. Bd. II.
Coblenz, 1852, p. 149.
64. C. Sepp, Het godgeleerd onderwijs in Nederland gedurende de 16e en 17e eeuw. Dl. II. Leiden, 1874,
p. 64.
Heiner Faulenbach, 'Jbnannes Coccejus' In: M. Greschat, a.w., p. 163-176.
65. Van der Hooght, p. 25, 26.
66. Kort en zedig Onderzoek, p. 42.

29

volkomen gelukkig en onbezorgd is, doordat het de wereldse ijdelheden versmaadt
en het hart aan Jezus schenkt.
Doet yemand sorg of jaren beven/
Verteert hem commer of verdriet:
(Hoe wonder wel lust my het leven)
lek weet van sorg of commer niet.
Mijn jeugdig hert wil aan geen banden/
Het schrickt voor commer en voor pijn:
Dus geev ick dat in Jesus handen/
Daar 't altijd vry en bly sal zijn.67
De moderne opvatting van de puberteit en adolescentie als perioden van innerlijke
spanningen en onzekerheden is zo volkomen afwezig, dat ik ook hierin een
aanwijzing vind, dat deze periode voor de dichter van bovenstaand lied zonder
grote schokken en crises verlopen is.

67. Uytspanningen, p. 124 v.v., d.d. 25 aug. 1661.
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II. JAREN VAN VERKENNING
1644 - 1653

A. Het voorspel Nog voordat Lodensteyn het tweede studiejaar bij Coccejus had
volgemaakt en terwijl er plannen bestonden voor een verblijf in Engeland,1 zag zijn
vader de kans schoon hem een predikantsplaats te bezorgen.
In Zoetermeer, behorende tot de Classis Delft en Delfland, wilde het beroepingswerk maar niet vlotten. Op 10 december 1642 was Ds. Johannes Georgii
overleden, na de gemeente een kwart eeuw gediend te hebben.2 Het werk van de
predikant: de zondagse preken en het presideren van de kerkeraadsvergaderingen
werd in zo'n geval overgenomen door de predikanten van de Classis, die zich op de
kansel vaak door proponenten lieten vervangen. In de regel geschiedde dit een jaar,
het z.g. annus gratiae, waarin de weduwe van de overleden predikant het traktement van haar man behield.
In dit geval waren Classis en Ambachtsheer overeen gekomen, dat de weduwe
het traktement zou behouden tot 1 april 1644.3 Niettemin, de tijd dringt. Reeds
langer dan een jaar heeft de gemeente met de predikanten en proponenten van de
Classis, die bij voorkeur voor de vervulling van de vacature in aanmerking komen,
kennis gemaakt en van hen allen is er slechts één die zij zich wensen, n.1. Ds.
Vryaeus, predikant te Overschie. Als deze er niet voor voelt, verklaart de Kerkeraad op 16 maart 1644 dat hij tot geen der anderen „eenige genegentheyt" heeft.4
Dat klinkt zeer beslist en men vraagt zich dan ook verwonderd af, wat de
Kerkeraad heeft bewogen of misschien gedwongen op 2 mei d.a.v. unaniem te
besluiten tot de beroeping van de proponent Lodensteyn.
Voorop staat dat de gemeente van Zoetermeer veel bedorven heeft door haar
onderlinge verdeeldheid. Op de Classicale vergadering te Leidsendam op 4 april
1644 bieden enige lidmaten van de Zoetermeerse gemeente een request aan,
ondertekend door een groot aantal personen, onder wie verscheidene oud-ouderlingen en oud-diakenen. Zij verzoeken de Classis een beroep te mogen uitbrengen
op Ds. Abraham Junius, predikant te Nootdorp, van wie zij „een seer loflick
getuygenisse geven van leer en leven en al het gheen in een oprecht leeraer
vereyscht wert". Kort tevoren is op dezelfde vergadering een anonieme brief
overhandigd „in dewelcke verscheyden lasteringhen tot nadeel van Ds. Junius
mitsgaders de Gedeputeerden des Classis en de geheele classis verhaelt werden , \ 5
1. Aldus Leydekker in de Voorrede van Lodensteyn's Weeg-schale, p. 9.
2. De predikant heette eigenlijk Johannes Georgii Coeterman. De genitief Georgii wil zeggen: de
zoon van Georgius. Analoog aan namen als Pieterse, Cornelisse e.d.g. krijgt het patronymicum het
karakter van familienaam. Lodensteyn spreekt dus ten onrechte van Ds. Georgius. Acta Zoetermeer, 22
mei 1650.
3. Acta Classis Delft, 5 oktober 1643.
4. Acta Zoetermeer, 16 maart 1644.
5. Acta Classis Delft, 4 april 1644.
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Begrijpelijk, dat de Classis het hoogst onwaarschijnlijk acht, dat Ds. Junius een
eventueel beroep zal aannemen.
Zoetermeer wil dan een predikant buiten de Classis aantrekken, maar daartoe
behoort men eerst de toestemming te verkrijgen van de Ambachtsheer, die het
patronaatsrecht bezit. Zo liggen de zaken. Een kerkeraad, in het bijzonder die van
een plattelandsgemeente, heeft bij het beroepen van een predikant weinig bewegingsvrijheid. Ten eerste staat hij onder curatele van de Classis, waarin Delft
domineert. In dit kritieke stadium is op elke vergadering van de kerkeraad een
predikant van Delft tegenwoordig, hetzij als praeses, hetzij als scriba: Ds. Spranckhuysen, Ds. Tegularius, Ds. Goethals. En ten tweede laat de wereldlijke overheid
zich gelden krachtens het ius patronatus of collatierecht.
Bij beide instanties ligt de naam Lodensteyn goed. Niet alleen is Lodensteyn Sr.
een steunpilaar van de Delftse gemeente, maar ook de Ambachtsheer Jacob van
Wijngaarden, zal een invloedrijk magistraat niet gaarne tegen zich innemen. Dit
verklaart dan, dat de Heer van Wijngaarden de broeders eerst de vrije hand laat om
buiten de Classis een keuze te doen, „doch daernae door den Schout van Soetermeer den Kerckenraet laat aenseggen, dat sij souden blijven binnen de Classis/
alsoo hij verstond datter bequaeme persoonen genoegh waren/in den Classe om
die kercke te dienen".6
Het is ook tegen de wens van de Kerkeraad, dat dit college wordt uitgebreid met
de vier laatst afgetreden ambtsdragers. De Classis acht dit wenselijk „tot weghneminge van de geresene onlusten ende tot vereenigingh van alle ontstelde
gemoederen in de kercke van Soetermeer". Immers, een beslissing, door twaalf
geachte lidmaten genomen, wordt door de gemeente eerder geaccepteerd dan
wanneer er slechts acht bij betrokken zijn. Twee van hen houden nog vast aan de
kandidatuur van Ds. Junius, maar de tien anderen verklaren hun genegenheid voor
Jodocus a Lodensteyn.7
De Acta vermelden niet, óf en wanneer Lodensteyn voor de gemeente gepreekt
heeft, maar het is ondenkbaar dat zij hem niet gehoord heeft om zijn gaven te
kunnen beoordelen. Wel wordt gerapporteerd hoe het op hem uit te brengen
beroep in de gemeente ontvangen is. Blijkbaar wisten de enquêteurs al bij voorbaat,
aan wie ze hun vraag moesten stellen en wie ze beter konden overslaan. „Soo is
bevonden/dattet meerendeel van de Gemeente tot denselven persoon (n.1. Lodensteyn) sonderling geinclineert is/uytgesondert eenige weynige/die bij henluyden
oock niet aengesproocken waren".8
Op welke datum Lodensteyn het beroep ontving en wanneer hij het aannam,
staat in de Acta niet vermeld. Het heeft echter nog drie maanden geduurd, eer alle
formaliteiten met Kerkeraad, Classis en Ambachtsheer waren afgewikkeld.
Reeds in een eerder stadium was gebleken, dat de Ambachtsheer Jacob van
Wijngaarden, heer van Benthuysen, op het standpunt stond, dat de Kerkeraad in

6. Acta Zoetermeer\ 16 maart en 11 april 1644.
7. Acta Zoetermeer, 11 en 18 april 1644.
8. Acta Zoetermeer, 2 mei 1644.
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het beroepingswerk niets buiten hem om mocht doen.9 De Classis reageerde
hierop met een vermaning aan de Zoetermeerse Kerkeraad „haer (=zich) in 't
allerminste niet met de Heere van Benthuysen in te laten, maer veel meer (=veeleer) de saecke in bedencken te nemen ende dieselve dan den Visitatoren des E.
Classis te communiceren'*.10 Wanneer nu in mei 1644 de Kerkeraad tot het beroep
van Lodensteyn heeft besloten, stelt de Ambachtsheer een project van beroep-brief
en een Acte van Autorisatie op. Vanzelfsprekend tekent de Classis hiertegen
protest aan. Het beroepen van een predikant is een zuiver kerkelijke aangelegenheid en de term autoriseren is volkomen misplaatst. Twee predikanten worden
afgevaardigd om met de Ambachtsheer te spreken en te bewerken „dat de instrumenten (=bewijsstukken) mochten werden (=worden) gereformeert ende
ingestelt in soodanighe termen die het recht der kerke niet intrigeren, immers
(=althans) bij de classis en kerke tolerabel sijn".11 Pas in de Classicale Acta van 8
augustus 1644 lezen wij, dat de Ambachtsheer ermee instemt, dat de door hem
gegeven Acte van Autorisatie als een Acte van Consent en niet meer zal worden
geïnterpreteerd. Nu kan Lodensteyn zijn Acte van beroeping tekenen en komt er
vaart in de verdere afwikkeling.
Op donderdag 11 augustus legt hij het peremptoir examen af voor de Classis en
twee afgevaardigden van de Zuidhollandse Synode. Drie leden van de Zoetermeerse kerkeraad vragen het examen te mogen bijwonen, maar dit wordt hun
beleefd geweigerd.12 Het examen bestaat weer uit een propositie, ditmaal over Luc.
21 vs. 9. Ds. Fodineus ondervraagt hem dan over de fondamenten der theologie,
alles „tot eenparich contentement" van de deputaten der Synode en de leden der
Classis. De verkiezing en toelating van de predikant moet nog op twee zondagen in
de kerkdienst afgekondigd worden, en zo er geen bezwaren tegen leer, leven en
ambtsgaven worden ingebracht, kan de bevestiging plaats hebben. Op 28 augustus
wordt Lodensteyn in de gemeente van Zoetermeer door Ds. Fodineus in zijn
dienst bevestigd.
B. Zoetermeer In 1644 komt aan Lodensteyn's onbekommerde studententijd een
einde. De beslotenheid van de studeerkamer maakt plaats voor de pastorie, de
kansel, de kerkeraadsvergaderingen, de catechisatie en het huisbezoek. De 24-jarige
komt nu in een andere wereld, het lang niet altijd idyllische wereldje van een
Zuidhollands dorp met goedwillende en kwaadwillige mensen.
Waren de biografische gegevens over de vorige jaren schaars, wij kunnen nu
beschikken over de Acta van de Kerkeraad van Soetermeer en Seghwaert, waarin
de predikant zelf althans iets van zijn meningen en initiatieven op schrift stelt.
9. Acta Classis Delft, 25 juni 1643.
10. Acta Classis Delft, 20 aug. 1643.
11. Acta Classis Delft, 12 mei 1644.
12. P. Proost, a.w., p. 20 acht dit een vreemd verzoek. Blijkbaar kwam het echter, althans in deze
Classis, wel voor dat dit verzoek werd ingewilligd. Wanneer Lodensteyn's opvolger, Johannes Leijendekker, het peremptoir examen zal afleggen, herhaalt de Kerkeraad het verzoek en de broeders zijn zeer
teleurgesteld, dat alleen de predikant wordt toegelaten, „niet tegen staende 't selve de Ouderlingen van
Schipluyden in het examen haeres laetsten predicants is toegestaen". Acta Zoetermeer, 24 aug. 1650.
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Het is boeiend de gestalte van de regentenzoon, zo lang in de schaduw gebleven,
in het licht der openbaarheid te zien treden.
Hoe ziet de kerkelijke kaart van het tweelingdorp Zoetermeer/Zegwaard er uit?
Wij mogen aannemen dat omstreeks de helft van de bevolking katholiek was
gebleven. Niemand minder dan Sasbout Vosmeer, zoon van een Delftse burgemeester en apostolisch vicaris, had hier op het platteland, waar de invloed der
predikanten toen nog gering was, de desintegratie van de Roomse gemeenschap
gekeerd. Het katholiek-kerkelijk leven was weer opgebloeid, zij het in stilte. Uit
een verslag, in 1638 door de apostolische vicaris Rovenius uitgebracht, weten wij
dat in Berkel een pastoor woonde, die tevens de geestelijke zorg had over Pijnakker, Bleiswijk, Zevenhuizen, Zegwaard en Nootdorp. 13
Ondanks de strenge placcaten, door provincie en Staten Generaal uitgevaardigd,
genoten de katholieken een zekere vrijheid, zij het onder vernederende voorwaarden. De placcaten verboden alle Roomse godsdienstoefening, zelfs in woonhuizen;
voorts het dopen door een ander dan de Gereformeerde predikant; het geven of
ontvangen van katholiek onderwijs etc.
Die verboden werden slechts zelden in praktijk gebracht, dank zij de in de 17e
eeuw gebruikelijke corruptie in de rechtspraak. Vrijwel alles werd oogluikend — of
zoals men toen zei „bij coniventie" — toegelaten, mits men met de magistraat een
schikking trof in de vorm van betaling van admissie- of permissiegeld. Voor de
toelating van een pastoor gold een som van 600 a 800 gulden. Voor de beperkte
vrijheid van godsdienstoefening moesten de katholieken in Gouda jaarlijks 750
gulden neertellen.14
Desondanks ontwikkelden de Roomsen een grote bekeringsijver en wisten zij
menig minder overtuigd protestant in de schoot der moederkerk terug te voeren.
Het is alleszins begrijpelijk dat de Gereformeerde kerken en hun synodes in de
opmars der Papisten een voortdurende bedreiging zien en dat zij bij elke aanleiding
alarm slaan over de „Paepsche stouticheden". In 1649 heeft de Particuliere Synode
van Zuid-Holland besloten de placcaten tegen de Roomsen nog eens samen te
vatten en aan alle gemeenten der provincie toe te zenden met de aansporing
hiervan goed gebruik te maken.15
De Zoetermeerse kerkeraad let dan ook streng op een gezin, waar de man lid van
de Gereformeerde kerk en de vrouw Rooms is. Cornelis Gijsse, wiens vrouw
Rooms is, heeft een 17-jarig nichtje in huis, dat meegenomen wordt naar de Paepse
vergaderinge. En: Cornelis Gijsse, wiens vrouw papist is, zou „ontrent sijn slaapplaats" een afgodisch schilderij hebben.16 Enige verwondering wekt de volgende
mededeling: „Van Cornelis Pieterse van den Schilde verneemt men, dat hij eenich
licht en mal geclap gepleecht heeft tegen sijn Jong-wijff ende dat ten aanhooren van
sijn gebuyren, papist sijnde". Een der ouderlingen zal hem vermanen „onder de
13. LJ. Rogier, Geschiedenis van het katholicisme in Noord-Nederland in de zestiende en zeventiende
eeuw. Elsevier-pocket, Amsterdam, 1964, 3e dr., dl. IV, p. 776.
14. LJ. Rogier, a.w., dl. II, p. 355.
P.C. Hoefnagel, Zoetermeer, een Hollands tweelingdorp. Zaltbommel, 1969, p. 96.
15. Acta Zoetermeer, 7 okt. 1649.
16. Acta Zoetermeer, 2 dec. 1647 en 10 dec. 1649.
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vijanden van de waerheyt hem( = zich) selven voorsichtiger te draegen".17
Een tweede groep die de Gereformeerden niet welgezind is, vormen de Remonstranten. In de roerige jaren van het Bestand had Zoetermeer een Remonstrants
predikant, Hendrik Bleyenburg, die in de gemeente vrij grote aanhang had. Toen
het getij in Holland keerde, moest hij het veld ruimen voor de Contra-remonstrantse dominee Johannes Georgii, maar het gevolg was een uittocht die voor de
Gereformeerden een flinke aderlating betekende. In 1605 telde hun kerk 229
lidmaten en bijna veertig jaar later, terwijl het aantal inwoners gestadig toenam,
waren het er 191.18 In tegenstelling met de Roomsen konden de Remonstranten
ongestoord hun kerkdiensten houden en sinds 1634 hadden ze in de Dorpsstraat
van Zoetermeer hun eigen kerkgebouw.19
Contacten tussen Gereformeerden en Remonstranten waren uiteraard talrijk,
doordat het geschil families en zelfs gezinnen verdeeld had. De kerkeraad is dan
ook waakzaam, maar treedt niet rigoureus op. Het komt voor dat een vrouwelijk
lidmaat der gemeente als doopgetuige optreedt in de Remonstrantse bijeenkomst.
Zij wordt dan vermaand „dat sulx niet wederom geschiede, dewijl buiten alle
twijfel door onvoorsichticheyt en onwetenheyt geschiet is". Het past natuurlijk
niet, „vermits den eenvoudigen ergernis en den dwaelenden en scheurmaeckers
sterckte en stijvicheyt daerdoor weit gegeven".20 „Dwaelenden en scheurmaeckers", dat klinkt toch wat milder dan „vijanden der waerheyt".
Een kleine groep vormen de Doopsgezinden, ook Mennonieten of Menisten
genoemd. Zij worden door de Overheid getolereerd. Wanneer de kerkeraad in
1650 verneemt, dat zij in Zoetermeer hun bijeenkomsten willen gaan houden, reist
Lodensteyn naar Delft om te onderzoeken of de overheid dit niet kan beletten. Hij
rapporteert dat de Magistraat er weinig tegen kan doen en het gevaar wordt
afgewend, doordat de verhuurder van het huis dat de Mennonieten op het oog
hadden, terugkrabbelt.21
Het staat vast dat de Gereformeerden in Zoetermeer/Zegwaard slechts een
kleine minderheid vormden. Wij kunnen dit opmaken uit de gegevens van een
huizentelling in 1632. Het is optimistisch het getal belijdende leden per huis op 3 te
taxeren: twee ouders en één kind dat belijdenis heeft gedaan. De 191 leden bezetten
dan 64 huizen op een totaal van 592.22 Het Gereformeerd contingent zou dan tegen
de 11% bedragen.
De Gereformeerde gemeente van Zoetermeer had bij de Classis zeker niet de naam
gemakkelijk te zijn. Het blijkt al uit het feit, dat haar ouderlingen geen toegang
kregen tot het peremptoir examen van de door haar beroepen predikant, terwijl dit
de ouderlingen van Schipluiden in 1647 wel wordt toegestaan.
17. Acta Zoetermeer, 10 juni 1647.
18. Het eerste aantal wordt vermeld in A.Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen. Assen, 1974, p.
132. Het tweede in Acta Zoetermeer, 13 nov. 1644.
19. P.C. Hoefnagel, a.w., p. 99.
20. Acta Zoetermeer, 18 dec. 1645.
21. Acta Zoetermeer, 18 en 24 febr. 1650.
22. P.C. Hoefnagel, a.w., p. 99.
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Lodensteyn's voorganger, Ds. Georgii, heeft niet alleen te lijden gehad van de
plagerijen, ja zelfs dreigementen der talrijke Remonstranten, maar ook van het
ondergronds wroeten en tegenwerken van enige querulanten in eigen gemeente.
De Delftse predikant Spranckhuysen, zelf in conflict met de Zoetermeerse schoolmeester Frans Vollemans, vertelt „dat Ds. Joh. Georgii saliger met tranen inde
ooghen hadde bij hem geklaeght over het verdriet hetwelck hem van Vollemans
wiert aangedaen".23
In de twintig maanden dat de gemeente vacant was, hebben zich verschillende
partijen gevormd. Een vaste hand ontbrak, en de Classis moest er telkens weer op
bedacht zijn „de ontstelde ledematen ter neder te setten (=de ontstemde lidmaten
tot bedaren te brengen).24
Als Lodensteyn zijn ambt heeft aanvaard, werken de partijschappen uit de
vorige periode nog na. De vele lidmaten die de kandidatuur van Ds. Junius
gesteund hebben, zijn gebeten op de anonieme schrijver van het pasquil dat april
1644 op de Classicale vergadering te Leidsendam was overhandigd. De schoolmeester Frans Vollemans wordt ervan verdacht de auteur te zijn, maar hij ontkent dat.
Pas op de Classis van 31 augustus 1645 komt er licht in de zaak. De auteur is een
zekere Jan Cornelisse, wiens brief door Vollemans in betere stijl is herschreven.
Daar Vollemans, handschrift te bekend was, heeft de auteur de verbeterde versie
weer overgeschreven en ten slotte heeft iemand die met de inhoud van de brief
totaal onbekend was, deze bij de Classis afgegeven.25 Wat een slinks gedoe!
Tezelfdertijd heeft Lodensteyn andere en grotere zorgen. Reeds na drie maanden doen er geruchten de ronde dat hij „ongesont in leere" zou zijn: een niet
geringe beschuldiging in die tijd, toen de orthodoxie zo hoog in het vaandel stond
geschreven.26 De aangewezen arbiters zijn de kerkvisitatoren van de Classis: Ds.
Goethals van Delft en Ds. Hambrouck van Schipluiden.27 De Acta van de kerkeraad noemen vier „malcontenten", later blijkt het een zestal te zijn. Het ontstemt
de Kerkeraad bijzonder, dat de aanklagers een uitnodiging om met dit college
samen te spreken, negeren en dat een van hen, Pieter Wouterse, zijn klacht reeds bij
de Classis heeft ingediend.
Het blijft onduidelijk van welke dwalingen zij hun predikant dan wel betichten.
Een van hen neemt aanstoot aan diens uitspraak „dat de Mensche een vrije wil
hadde tot het quaet".28 Het klonk hem zeker te remonstrants in de oren. Een
23. Acta Classis Delft, 26 juni 1645.
24. Acta Classis Delft, 21 april 1644.
25. Acta Classis Delft, 2 jan. 1645, 26 juni 1645 en 31 aug. 1645. Acta loetermeer, 20 febr. 1645.
26. Acta Zoetermeer, 21 nov. 1644.
27. Ds. Johannes Goethals werd in 1646 predikant in het veldleger en stond in 1647 aan het sterfbed van
Frederik Hendrik. Hij staat geportretteerd op de prent, p. 123 van CA. Tamse e.a., Nassau en Oranje in
de Nederlandse geschiedenis. Alphen aan den Rijn, 1979.
Anthonius Hambroeck vertrok november 1647 naar Oost-Indië. Hij werd predikant op Formosa, het
huidige Taiwan, waar hij zich onderscheidde als predikant en taalgeleerde. Het Evangelie van Mattheus
en dat van Johannes vertaalde hij in het Formosaans, waarvoor hij ook een letterschrift ontwierp. Toen
het eiland in 1662 op de Compagnie veroverd werd door de Chinese veldheer Cheng Ch'eng-kung, bij
de Nederlanders bekend als Kok Seng A of Coxinga, toonde hij grote moed en offervaardigheid, wat hij
met de dood moest bekopen.
28. Acta Zoetermeer, 21 nov. 1644.
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tweede verklaart, dat Lodensteyn over de brief van Judas iets anders had gezegd dan
hij eens van Ds. Rosaeus had gehoord. Verder, dat de predikant had geleerd dat
onze belijdenis de mens allermeest vernederde.29 Als Lodensteyn zijn bedoeling
uitlegt en zich tot verzoening bereid verklaart, blijven zij „even verhart". Het is
duidelijk dat de critiek in concreto weinig om het lijf heeft.
Helaas krijgt hij nu moeite met de kerkeraad en een aantal hem welgezinde
lidmaten, die krachtige maatregelen wensen. Men dringt aan op kerkelijke censuur
van „die luiden". Hoe wijs en bedachtzaam handelt hij, als hij hun in overweging
geeft, „of het niet bequaemer en waer (=heilzamer zou zijn) en oorbaerlijcker
(=nuttiger) op de aldersachtste manier voort te gaen, of misschien daerdoor niet
meer op haer (=hen) gewonnen soude cunnen werden (=worden)". Hij adviseert
hun de Classis rustig haar gang te laten gaan zonder vrees dat dit het aanzien van de
kerkeraad zou schaden, „verseeckert sijnde dat de E. Classis niet (=niets) en sal
doen tot vermindering van 't kerckelijck recht, maer alles tot hulp en bijstant in
geval van groote verwerringe (=verwarring)".30
Desondanks laten zijn vrienden zich niet overtuigen. Na enige maanden dringen
vijf leden van de gemeente er op aan, dat de predikant in zijn eer moet worden
hersteld, „daernevens, dat hoe sij meer overtuicht waeren van sijn rechte Leere,
hoe sijne beschuldiginge haer ( = hen) meer bedroefde". Een afvaardiging van de
kerkeraad, bestaande uit twee ouderlingen en een diaken, brengen dit verzoek over
aan de Classis.31 Het resultaat is, dat op 9 oktober 1645 drie gedeputeerden van de
Classis naar Zoetermeer komen om de klacht van Pieter Wouterse te behandelen.
Eerst wordt Lodensteyn binnen geroepen om enige vragen kort te beantwoorden. Als deze vertrokken is, deelt men de antwoorden mee aan Pieter Wouterse.
Vervolgens verklaren de Gedeputeerden in aanwezigheid van de kerkeraad en de
predikant, dat alles waarvan deze in de brief beschuldigd wordt, door hen rechtzinnig is bevonden en de predikant vrij uitgaat. Pieter Wouterse brengt men er toe te
verklaren „dat het sijn botticheyt en dommicheyt te wijten was dat hij tegen des
predicants leere heeft gesproken". Helaas waren de kerkeraadsleden bij die verklaring niet tegenwoordig, daar zij door misverstand al vertrokken waren.32
Opnieuw wil de Classis het hierbij laten, maar de kerkeraad is nog niet content.
De beschuldiging was publiek en in de gehele gemeente bekend en hierop past
alleen een publieke rehabilitatie. Om de broeders tegemoet te komen stelt de
Classis de volgende boodschap op, die door een der naburige predikanten van de
kansel zal worden afgelezen: „De Christelicke gemeynte wert bekent gemaeckt dat
de E. predikant D. Lodensteyn beschuldicht sijnde van onsuijverheyt inde leere,
naer (=na) ernstich ondersoeck der saecke vande Classis is bevonden suyver te sijn,
sulx dat (=zodat) de beschuldiginghen sijn ongefondeert, en ontstaen uyt misverstant. En wert (=wordt) de gemeynte versocht sulx alles daer bij te laten berusten".
Blijkbaar kreeg de Classis spoedig spijt van dit besluit en ik vermoed dat ook
29.
30.
31.
32.

Acta
Acta
Acta
Acta

Zoetermeer, 20 febr. 1645.
Zoetermeer, 25 juni 1645.
Classis Delft, 2 okt. 1645.
Zoetermeer, 9 okt. 1645. Acta Classis Delft, 8 jan. 1646.
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Lodensteyn het niet verstandig vond. De afkondiging werd uitgesteld tot een
tijdstip waarop het nodig zou blijken. En wanneer twee van de malcontenten,
onder wie Pieter Wouterse, zich aansluiten bij de gemeente van Nootdorp, en de
resterenden verzoeken het gepasseerde te vergeten, „belovende sich voorts in alle
stilheyt te draegen (=gedragen), mits Conditie (=onder voorwaarde) dat het
besluyt der E. Classis van den 8. Januari niet en sal van de predicstoel af gepubliceert werde (=worden)", dringt de kerkeraad niet verder aan.33
Gedachtig aan de zegswijze: „Geen rook zonder vuur" moet men erkennen, dat
publiciteit naar aanleiding van zulke onbenullige aanklachten de reputatie van een
beginnend predikant alleen maar geschaad zou hebben. In de preken die van hem
bewaard zijn gebleven en die overigens uit later tijd dateren, is hij zeer nauwgezet
in zijn exegese, zeer eenvoudig in zijn taalgebruik en zeer praktisch in zijn
toepassing, kortom zó, dat geen enkele hoorder of lezer hem ooit kan aanwrijven,
dat hij van Schrift of belijdenis afwijkt.
Uit het voorgaande bleek reeds dat de predikant steeds de volle steun van zijn
kerkeraad genoot. Het getuigt ook van wijsheid, dat hij een brandende kwestie,
zoals de heiliging van de rustdag, eerst in de kerkeraad bespreekt, voor hij ze op de
kansel brengt. Zó voorkomt hij onenigheid of ontevredenheid in een college,
welks eensgezindheid van vitaal belang is.34 Hij heeft dan acht mensen die, elk in
zijn kring, de critiek van de tegenstanders het hoofd bieden.
In de kerkeraad heeft de predikant door zijn kennis en geletterdheid een
natuurlijk overwicht. De vier ouderlingen en de vier diakenen zijn stellig verstandige mensen, maar het is toch typerend, dat in Lodensteyn's Acte van Beroeping
één der diakenen met een pijltje heeft getekend, waarnaast vermeld staat: „Dit
merck gestelt bij Ariens Cornelisz.". Niet zonder reden treedt de dominee als
scriba op.
Niet plotseling, maar geleidelijk aan brengt Lodensteyn belangrijke verbeteringen aan. De 19e januari 1645 krijgt hij toestemming een nieuw Register van
Lidmaten op te stellen. Op elke kerkeraadsvergadering wordt dan in volgorde over
enige lidmaten gesproken en het is duidelijk, dat de zo verkregen informatie de
effectiviteit van het huisbezoek verhoogt en speciaal de nieuwe predikant zeer ten
goede komt.
Een uit 1619 daterende, maar in onbruik geraakte regeling wordt weer ingevoerd: Wie zonder geldige reden te laat komt of verzuimt, moet een boete van zes
stuivers betalen; wie uit de vergadering klapt „tot nadeel der kercke of eenige
Ledematen", loopt een boete op van 30 stuivers. De penningen zijn bestemd voor
een kerkelijk doel.35
Aan de ouderlingen en diakenen worden hoge eisen gesteld. Aan het eind van
het kalenderjaar treden twee ouderlingen en twee diakenen af. De kerkeraad maakt
dan voor elke vacature een dubbeltal op, waaruit de gemeente één persoon kiest.
33. Acta Zoetermeer, 28 jan. 1646.
34. Zie Acta Zoetermeer> 9 okt. en 8 nov. 1644.
35. Acta Zoetermeer, 13 maart 1645.
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Vanzelfsprekend worden die dubbeltallen met grote zorg samengesteld. „IJder lidt
deser vergadering is vermaent uit te sien in Conscientie nae (=naar) sulcke mannen
die de verstandichste te gelijck de Godtsalichste, ijverichste en vreed-saemste
bevonden mochten werden (=worden)". 36 In november 1646 wordt de censura
morum over de ambtsdragers, inclusief de predikant, ingevoerd. Als één van hen
bij het doornemen van het Register van Lidmaten aan de beurt is, zal hij de
vergadering verlaten, zodat de anderen vrijmoedig kunnen spreken over dingen die
zij in zijn persoon, in zijn ambtelijk werk of in zijn gezinsleven censurabel
achten.37 Een der ambtsdragers heeft ondervonden, dat de kerkeraad geen aanzien
des persoons kent. De diaken Heijndrick Aryens is blijkbaar een driftkop. Hij
heeft met iemand die de doorvaart door een bepaalde sloot verhinderde, hooglopende ruzie gehad, „tot handgemeen toe". Velen hebben daaraan aanstoot
genomen en hij heeft niet alleen zijn eigen reputatie, maar ook het aanzien van de
kerk geschaad. Voor eenmaal wordt hem de toegang tot het Heilig Avondmaal
ontzegd. Hij behoort „tegen den toorn en hevicheyt (=drift) te waecken".38
De meeste weerstand ondervindt Lodensteyn's opvatting over de heiliging van de
rustdag. Precies zes weken na zijn intree-predicatie bespreekt hij het probleem met
de kerkeraad.39 Nadien komt hij er in zijn preken voortdurend op terug.40 De
weerstand is verklaarbaar. De Calvinistische zede was tot dan toe minder streng,
minder wettisch en minder formalistisch geweest. Dat Voetius en de zijnen dit
wettisch element zo rigoureus toegespitst hebben, is een reactie op de gaandeweg in
zwang gekomen zondagspraktijk. L. Knappert schrijft: „De zeventiende-eeuwse
Zondag had ten onzent niets van een rustdag. Hij werd gebruikt voor het houden
van dansscholen, het zetten van gelagen in bier en brandewijn, voor loterijen,
verpachtingen, goochelarijen, jaarmarkten, verkoop van boelgoederen, aanmonstering van knechten, bakken en brouwen, slooten graven, het liggen op de
kerkhoven onder de preek. Op Zondag vergaderden schepenen, werden dijken en
slooten aanbesteed, trok de schutterij met muziek en vliegende vaandels door de
stad. Winkels waren open, tavernen tapten, zelfs kosters die een herberg hielden,
liepen onder de preek weg om de lieden hun kroes of vaantje te schenken".41
Ook al stak het Zoetermeerse zondagsbeeld gunstig af bij het hierboven geschetste, naar Lodensteyn's overtuiging valt er nog veel te reformeren. Het komt voor
dat sommige leden der gemeente „sich verloopen in ordinaire werken": vee
slachten, met de schuit varen.42 De gehele dag moet aan de godsdienst gewijd zijn.
36. Acta Zoetermeer, 23 nov. 1645.
37. Acta Zoetermeer, 12 nov. 1646.
38. Acta Zoetermeer, 13 okt. 1645.
39. Acta Zoetermeer, 9 okt. 1644. De kerkeraad vergaderde toen nog op zondag. Bij besluit van 29 okt.
1646 worden de zittingen naar de maandag verplaatst.
40. Acta Zoetermeer, 8 nov. 1644: „Nu in de preken al zo gewaarschuwd is tegen de schending van de
rustdag.
41. L. Knappert, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de zestiende en zeventiende
eeuw. Amsterdam, 1911, p. 187.
42. Acta Zoetermeer, 26 nov. 1646.
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's Morgens moet de huisvader zijn gezin voorgaan in een huiselijke dienst ter
voorbereiding van de kerkdienst. „Van Heijndrick Aryens weit (=wordt) vernomen dat in den uchtent tijt vanden Rustdach veeltijts met Lachen en dergelijck
werck doorbracht in plaatse van den particulieren Godsdienst te oefenen tot
voorbereydinge vanden Openbaeren, en is besloten hem daervan te vermanen; en
navolgens op te wecken tot meer ijver inden Godsdienst".43
De Gereformeerden eisen echter ook, dat de Overheid op publiek terrein alles
verbiedt wat voor hen aanstotelijk is. Zij heeft zich immers bij plakkaten daartoe
verbonden. Reeds drie maanden na zijn komst spreekt Lodensteyn met de bode
van de Baljuw, „dat hij de hand houdt aan de executie der plakkaten en tegengaat
het houden van de beestenmarkt op zondag; de open huizen en winkels; het
ravotten en kaatsen op straat".44 Zoals gewoonlijk doet de Baljuw een vage
toezegging: Hij zal ernst maken met het plakkaat aangaande het ravotten op de
straten. Verder zal hij eens informeren of alle plakkaten, sommige van twintig jaar
geleden, nog wel van kracht zijn.45
Na enige maanden constateert de kerkeraad met leedwezen, dat er in de misbruiken op de Rustdag, vooral in de winkelsluiting, niet veel veranderd is.46
Op gelijke wijze stranden de acties tegen de jaarlijks terugkerende volksfeesten:
de kermis in de maand september en de viering van Vastenavond in februari. De
kermis acht de kerkeraad „een wereltsch ijdel genucht, ergernis en bedrouving van
veele vroomen". De Vastenavond wordt gequalificeerd als „het Paepsche Bachusfeest" of „het Paepsche Brasfeest".47 Protest blijkt bij voortduring nutteloos. In
1645 overweegt men een request bij het Hof van Holland in te dienen, als de Baljuw
het verzoek naast zich neerlegt. Het is echter bij overwegen gebleven.
De volgende passages uit de Acta spreken duidelijke taal: Men heeft vernomen
„dat eenige dartele wereltskinderen voorgenomen hebben op de aenstaende brasdagen van de paepsche Vasten-avont aen te stellen publijke insolentien ( = onbeschaamdheden) van Ganse-trecken etc, waerdoor benevens het mishandelen van
de creatuiren Gods overdadige brasserijen en dronckenschap gepleecht werden
(=worden)". Men heeft de heer van Benthuysen erover aangesproken, maar deze
heeft hen naar de Baljuw verwezen. „De Baljuw is (gelijck voor dese) apparentlijck
nu al omgecocht en soo men hem aenspreeckt sal geit eijschen gelijck voor dese wel
geschiet is, twelck hem te geven ons onmogelijck en ongeraden is".48
Op de kermis van hetzelfde jaar zijn enigen van plan een comedie op te voeren.
Gewoonlijk waren die comedies scabreus en satirisch. Lodensteyn doet al het
mogelijke om de opvoering te voorkomen. Eerst spreekt hij de Schout van
Zegwaard aan. Deze verklaart daartoe geen toestemming te hebben gegeven en
43. Acta Zoetermeer, 31 aug. en 3 sept. 1646.
44. Acta Zoetermeer, 8 nov. 1644.
45. Acta Zoetermeer, 13 nov. 1644.
46. Acta Zoetermeer, 3 febr. 1645.
47. Acta Zoetermeer, 18 sept. 1645 en 10 febr. 1648.
48. Acta Zoetermeer, 8 febr. 1649. Het ganstrekken was een wreed vermaak, waarbij de spelers, hetzij te
paard, in een wagen of wel op schaatsen rijdende, de met vet besmeerde kop van een aan de poten
opgehangen gans trachtten af te rukken.
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verwijst naar de Baljuw. De bode van de Baljuw zegt er niets van te weten.
Vervolgens reist Lodensteyn naar Den Haag om de Dijkgraaf te bezoeken, maar hij
treft deze niet thuis.49 Hij wacht tot de avond en keert dan onverrichterzake terug.
Spoedig daarop reist hij naar Leiden, waar hij de Dijkgraaf wel te spreken krijgt,
doch met een vaag antwoord wordt afgescheept. De comedie is op de kermis
doorgegaan.50
Wat kan de kerk meer doen dan haar leden streng vermanen er zich verre van te
houden? Hoewel Lodensteyn van huis uit nauwe banden heeft met de magistratuur, zullen deze teleurstellende ervaringen hem toch al enigszins van die groep
vervreemd hebben.
Over de ijver van haar predikant had de gemeente niet te klagen. Op de voorgrond
stond de predikdienst. Er werden 's zondags twee kerkdiensten gehouden: een
morgen- en een middagdienst. In de wintermaanden, wanneer de avonden lang zijn
en het werk eerder stil ligt, wordt er op woensdagavond een „weeck-predicatie,,
gehouden. Blijkbaar was het in die avonddiensten vaak te koud en te donker. In
Lodensteyn's tweede ambtsjaar verzoekt de kerkeraad de kerkmeesters, die in
dienst van de Ambachtsheer zijn, „meer licht op de banken en 't repareren der
glazen".51
Eveneens op zondag, na de middagdienst, hield Lodensteyn catechisatie, bestemd voor de jeugd die de school verlaten had. Aansluitend op het godsdienstonderwijs dat de schoolmeester had gegeven, kon de predikant de stof uitbreiden
en naar het bevattingsvermogen van de oudere catechisanten verdiepen. Hoe heeft
Lodensteyn dat gedaan?
Ik meen dat hij een tijdlang de Heidelbergse Catechismus behandelde en dat vele
volwassen lidmaten hierin zoveel belang stelden dat ze zich bij de catechisanten
voegden, zodat die les het karakter kreeg van een preek. Na een tijdje, misschien
om de jongere toehoorders meer te boeien, behandelde hij de Oudtestamentische
verhalen en toen bleef een deel van de volwassenen weg.
Ik maak dit op uit een passage uit de Acta van 23 april 1646, luidende: „Den
aanvang der Catechismuspredicatien nu een tijt omme de Historije-catechisatien
opgeschort, wert gestelt in handen van J. Lodensteyn omme daer tot het meeste
nut der kercke ende sijner catechumenen van te disponeren (=over te beschikken)". Hieruit blijkt: 1) dat hij de Catechismus niet in, maar na de middagpreek
behandelde52 en 2) dat het hem moeilijk viel de Catechismuspreek zo in te richten,
dat de jeugd en de volwassenen beide aan hun trekken kwamen.53
49. Ik vermoed dat de Baljuw tevens dijkgraaf van Delfland was.
50. Acta Zoetermeer, 6 en 20 sept. 1649.
51. Acta Zoetermeer, 6 nov. 1645.
52. Dit wordt bevestigd door het verslag van de Utrechtse hoorcommissie, die hem op zondag 23
februari 1648 in de morgen- en middagdienst over een bijbeltekst hoorde preken. Acta Utrecht, 18 febr.
1648 O.S.
53. Verg. A. Ypeij en IJ. Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk. Breda, 1819, dl. I,
p. 503-505. Eveneens A.Th. van Deursen, a.w., p. 164. Beide auteurs verwijzen naar de vermaning van
de Nationale Synode van Dordrecht 1619, dat de catechismuspreek „behoorlijk kort, en naar het begrip
niet alleen van de volwassenen, maar ook van de jeugd, zooveel mogelijk geschikt mochte zijn".
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Om de jeugd het onthouden van de bijbelse verhalen te vergemakkelijken nam
hij het initiatief memoriale verzen te maken, die immers beter in het geheugen
blijven hangen. Hij toont zich in deze „verzen" wel een rijmer, maar geen dichter.
Om een indruk van het genre te geven, citeer ik één couplet, lang niet het slechtste:
Ruth kleeft haar Schoonmo'er aan/verlaat haar Lant en magen,
Leest Gerstenayrtjes op/tot spijs naar huys gedragen.
Begint door Moeders raad naar wensch weer wel te slagen.
Komt in den hoogsten top/verkrijgt Gods welbehagen.
Wat wij ook van dit gerij mei denken, de Zoetermeerders waren vol lof. Verscheidene volwassenen schreven de verzen, helaas niet zonder fouten, over en daarom
besloot de kerkeraad er 200 a 300 exemplaren van te laten drukken.54
In 1649 brengt hij de gemeentezang ter sprake. Heel tactvol begint hij er iets
goeds van te zeggen: „Het gaat in onse gemeente in het singen der psalmen (Godt
zij loff) uyterlijck al wellekens toe (=op het eerste gehoor klinkt het wel aardig)".
Toch mankeert er nog wel wat aan en hij vraagt de broeders „Of men niet behoort
te arbeyden (=er naar te streven) dat de sang tot gemack (=genoegen), tot beter
verstant (=begrip), tot beter aanleeringe der wijsen, tot opweckinge van ijver
etc
wat rasser en veerdiger beleyt wierde". Het komt er dus op neer, dat de
kerkgangers weleens van de wijs raakten zonder naar de voorzanger te luisteren;
dat ze zich geen rekenschap gaven van wat zij zongen en dat het gezang verre van
geestdriftig overkwam. Dat zijn de gevolgen van het langzame tempo. De kerkeraad besluit dan ook dat „de Voorsinger daer van aengesproocken en belast sal
werden (=worden) sijnen sang wat te verhaesten".55
Zorg voor de preken, zorg voor de catechisatie, zorg voor de eredienst en
daarnaast grote ijver in het huisbezoek. Om de drie maanden wordt het Heilig
Avondmaal gevierd en in de twee daaraan voorafgaande weken wordt elk gezin
bezocht door de predikant, tezamen met een der ouderlingen.
Ook het „gezelschap" of conventikel dient zich aan. In 1647 begint Lodensteyn
op verzoek van geïnteresseerde gemeenteleden een soort college tot nadere uitleg
van de preek.56
In deze intensieve pastorale zorg toont hij zich een waar discipel van Voetius en
een bezield strijder voor wat later de Nadere Reformatie heet. Hij toont dit ook in
punten van minder belang, b.v. in zijn reserve ten opzichte van de Christelijke
feestdagen, die immers alleen uit de kerkelijke traditie stammen en niet op bijbelse
opdracht berusten, zodat hij gewoonlijk spreekt van „den geseijden kersdag" en
„den geseijden Pinxterdag".57 Het is ook veelzeggend, dat hij de kerkeraad beweegt
54. Acta Zoetermeer, 28 dec. 1649. Deze Acta spreken alleen van „Memoriale verzen over de 17
Hystorij-boecken des oude testaments". Later in Utrecht heeft Lodensteyn het werkje, nu uitgebreid
met verzen over de 5 historie-boeken van het Nieuwe Testament, opnieuw uitgegeven met een
opdracht aan zijn catechisanten. Na zijn dood nam Daniël Bongardt, Predikant te Middelburg, het
werkje op in/, van Lodensteyns Uitspanningen. Tweede deel. De zesde druk vermeldt Rotterdam, 1739.
55. Acta Zoetermeer, 11 jan. 1649.
56. Acta Zoetermeer^ 19 aug. 1647.
57. Acta Zoetermeer, 3 dec. 1649 en 30 mei 1650.
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Willem Teellinck's Noodwendigh vertoogh aan te schaffen en een plaats te geven in
de kerkeraadskamer om daar door ieder geraadpleegd te kunnen worden.58
Na de eerste moeilijke jaren heeft Lodensteyn kennelijk voet gekregen in de
gemeente. Hij ziet vrucht op zijn werk. De aanvankelijke reserve en tegenstand
maken plaats voor waardering en zelfs genegenheid. Mijns inziens is de kracht
van zijn persoonlijkheid vooral gelegen in de hoge opvatting die hij van zijn ambt
heeft. Hij is niet meer, maar ook niet minder dan Dienaar des Woords. Vandaar
zijn onverzettelijkheid waar het zijn principes betreft en zijn mildheid en
verzoeningsgezindheid waar zijn persoon wordt gekwetst. Onbillijke critiek,
onheuse bejegening brengen hem niet uit zijn evenwicht en verleiden hem niet
tot nodeloze verscherping van het conflict. Voeg daarbij zijn voorbeeldige
plichtsbetrachting, zijn onbesproken gedrag en het maatschappelijk aanzien dat
hij als regentenzoon bezit, en wij onderkennen enige factoren die hun uitwerking niet gemist hebben.
Ook de waardering van buiten af kan van invloed geweest zijn. Zijn preken
trekken hoorders uit de omliggende plaatsen.59 Zelfs de aanzienlijke gemeente van
Utrecht blijkt belangstelling voor hem te hebben. Begin januari 1648 nodigt de
Utrechtse kerkeraad hem uit in de Domkerk te komen preken „om alhier sijne
gaven te willen laten hooren".60 Lodensteyn reageert daarop niet enthousiast. Hij
verontschuldigt zich op grond van zijn weekpredicatie en de moeilijke reis in de
winter. Desondanks zendt Utrecht een deputatie onder leiding van Ds. Teeckman
om hem in zijn eigen gemeente te horen. De Utrechtse heren zijn vol lof over de
inhoud van zijn preken en zijn kanselgaven, maar de clausule „als men konde
resolveren ( = besluiten) tot een jong man, soude hij vrijelijck in consideratie
mogen worden genomen (=zou hij zeker in aanmerking kunnen komen)", lijkt
toch in zijn leeftijd en geringe pastorale ervaring een bezwaar te zien.61 Ik vermoed
dat Lodensteyn er zelf precies zo over dacht en voor de sprong naar een grote stad
terugdeinsde.
In de nazomer van 1648 is hij ernstig ziek. Wij weten niets van de aard van deze
ziekte. Als hij enige jaren later klaagt over „de onversettelijcke Catharrenpijn" is
men geneigd aan een ingewandskwaal te denken.62 Na wekenlang bedlegerig te zijn
geweest, probeert hij op 6 september weer een kerkeraadsvergadering te leiden,
maar de Acta vermelden: „Is van wegen de indispositie en swakheyt des predicants
weynich gedaen connen werden (=worden)". Hij gaat dan nog enige weken naar
het ouderlijk huis in Delft en pas medio oktober kan hij kleine plichten weer
waarnemen. Het voorgaan in de weekdienst op woensdagavond wordt hem door
de kerkeraad ten zeerste ontraden.63 Het is mogelijk dat de overgrote soberheid in
spijs en drank niet alleen voortkomt uit ascetische aandrift, maar dat ze hem ook
opgelegd is door de zwakte van zijn spijsverteringsorganen.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Acta Zoetermeer, 16 nov. 1648.
Van der Hooght, p. 26.
Acta Utr. Kerker., 5 jan. 1648.
Acta Utr. Kerker., 18 febr. 1648 O.S.
Uytsp., p. 352, d.d. 22 juli 1652.
Acta Zoetermeer, 27 jan. 1649.
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Twee jaar nadat Utrecht zijn belangstelling heeft getoond, krijgt hij een beroep uit
Sluis in Zeeuws-Vlaanderen. Het bezwaar dat de overgang van een dorp naar een
grote stad te abrupt is, geldt nu niet, want Sluis wordt bediend door twee predikanten: Ds. Cornelius van der Lingen, die een beroep naar Utrecht heeft aangenomen,
en Ds. Johannes van Dorth, tevens belast met de zorg voor de Frans-sprekenden in
de gemeente.64
Op 15 februari 1650 deelt een afvaardiging van Sluis hem mee, dat deze gemeente
het voornemen heeft hem te beroepen en vooraf wil weten of hij dat beroep zal
aannemen. Hij krijgt drie weken bedenktijd.
Zijn gemeente kennende gaat Lodensteyn zeer omzichtig te werk. Hij stelt de
kerkeraadsleden op de hoogte en verzoekt hun nadrukkelijk hem alle argumenten
tegen zijn vertrek ter hand te stellen. Hij zal die dan afwegen tegen de argumenten
van Sluis. Bovendien moeten de broeders hem beloven de zaak volstrekt geheim te
houden en alle bekendmakingen aan hem over te laten.
Stellig is het in zijn mond geen loze praat, als hij hun verzekert dat hij met zijn
consciëntie te rade zal gaan. „Dat hij niet minder, maar misschien meerder dan sij
de welstant van onse gemeente lieff heeft als denwelcken het soo veel sweets
gecostet heeft in dusdaenige stant te brengen (=als degene wie het zoveel inspanning gekost heeft de gemeente te maken tot wat zij nu is)".65
Op 19 maart verklaart hij het beroep aan te nemen, mits hij in Zoetermeer mag
blijven, totdat in zijn vacature is voorzien. Sluis accepteert deze conditie en op 24
maart is het dan zo ver, dat èn de kerkeraad van Zoetermeer èn de Classis Delft hem
dimissie verlenen.
In de volgende vijf maanden is zijn aanwezigheid nog van groot nut. Telkens
treedt hij op als bemiddelaar, enerzijds tussen kerkeraad en Classis, anderzijds
tussen Classis en Ambachtsheer.
De Classis is kennelijk geïrriteerd door het gebrek aan inschikkelijkheid van
de zijde der Zoetermeerse afgevaardigden. In de zitting van de Classis op 24
maart willen laatstgenoemden gedetailleerd weten, welke diensten de Classis
verleent, als de predikantsplaats vacant komt. Het is duidelijk, dat zij in het
beroepingswerk niet onder curatele wensen te staan. Het antwoord luidt, dat
voor Zoetermeer hetzelfde geldt als voor elke andere gemeente. Hiermee niet
tevreden verzoeken de Zoetermeerse broeders zich onderling te mogen beraden.
Dit wordt toegestaan, doch bij hun terugkeer in de vergadering blijkt deze al met
gebed gesloten te zijn. In de Acta van de Classis wordt opgenomen, dat de
Gedeputeerden van Zoetermeer hebben „geacquiesceert" ( = er zich bij hebben
neergelegd). Op hun protest verklaart de Classis „dat 't geen geschreven was
geschreven soude blijven".66
Bij de keuze van een nieuwe predikant is Lodensteyn natuurlijk nauw betrokken. Allereerst wil hij een opvolger die de door hem begonnen reformatie voortzet
64. MJ.A. de Vrijer, Uren met Lodenstein, p. 15, vermeldt abusievelijk, dat Sluis toen drie predikanten
had.
65. Acta Zoetermeer, 24 febr. en 1 maart 1650.
66. Acta Zoetermeer, 2 mei 1650.
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en in de tweede plaats mag het beroepingswerk niet te lang duren, want de
gemeente van Sluis dringt op spoed aan.
Nadat verscheidene proponenten uit de Classis zijn opgetreden, bewerkt hij dat
er ook proponenten of predikanten daarbuiten mogen worden gehoord.67 Met
goedvinden van de Kerkeraad reist hij naar Utrecht om daar bij de professoren te
informeren naar geschikte personen.
Op zondag 15 mei krijgt hij onverwachts bezoek van de proponent Johannes
Leijendekker, woonachtig te Amsterdam, die door de Utrechtse professoren is
aanbevolen. Na overleg met de kerkeraad besluit men deze „al daedlijck op stoel te
setten".68 Het komt goed uit, dat Lodensteyn op de valreep door de Classis Delft
afgevaardigd is naar de Particuliere Synode van Zuid-Holland, die op 5 juli in
Schoonhoven bijeenkomt. Daar treft hij de Utrechtse hoogleraar Hoornbeeck,
met wie hij over Leijendekker spreekt en blijkbaar is diens oordeel zo gunstig, dat
de kerkeraad Leijendekker op 18 juli unaniem verkiest.
Gedachtig aan wat zes jaar geleden gebeurde, doet Lodensteyn zijn uiterste best
om een conflict tussen Classis en Ambachtsheer Jacob van Wijngaarden te voorkomen. Tussen maart en augustus bezoekt hij hem niet minder dan zesmaal om
hem van alle ontwikkelingen op de hoogte te stellen en tenslotte maakt hij het
concept op van de Acte van Approbatie.69 Het duurt nog enige weken, eer
Leijendekker het peremptoir examen voor de Classis heeft afgelegd en Lodensteyn's afscheidspreek kan dan plaats hebben op zondag 28 augustus, „sijnde even
(=precies) denselven dag op welcken d'eerste predicatie van hem gedaen is int Jaer
1644 en op welcken hij in sijn dienst alhier is bevestigt".
Lodensteyn heeft het in Zoetermeer niet gemakkelijk gehad. Zes jaar heeft hij
„sich selven als een brandende keersse verteert",70 en hoewel kleingeestige vitterij
nooit geheel verstomde, was hij bij velen geacht en bemind. Een kwart eeuw later
bezoekt hij zijn eerste gemeente in gezelschap van zijn jonge vriend Van der
Hooght en deze getuigt: „Mijn oogen hebben dikwijls gesien/als ik met sijn Eerw.
aldaar was/met wat tedere genegenheyd sijn persoon daer wierd ontfangen; en hoe
selfs sich (geveynsdelijk of ongeveynst dat laat ik daar) aan hem wisten te onderwerpen de geene/die sijnen preciesen wandel en pieuse Reformatie/te vooren/wel
hadden soeken te stuyten".71
Dank zij het feit dat hij geen collega naast zich had en zelf nauwkeurig de Acta
van de kerkeraad verzorgde, komt de gestalte van de predikant Lodensteyn
nergens duidelijker over het voetlicht. Hij heeft zich geprofileerd als onverzettelijk
strijder voor de reformatie van het Christelijk leven in puriteins-wettische zin; als
voortreffelijk organisator, tevens goed ingewerkt in de aangelegenheden van ker67. Acta Zoetermeer, 2 april 1650.
68. Acta Zoetermeer, 16 mei 1650.
69. Acta Zoetermeer, 25 juli 1650.
70. Van der Hooght, p. 21.
71. Van der Hooght, p. 26. Misschien was Van der Hooght bij hem, toen Lodensteyn op 19 mei 1675 in
Zoetermeer preekte. De Heerlijkheid van een waar Christelijk leven. Amsterdam, 1711. Herdruk Urk,
1978, p. 46.
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keraad, Classis en Synode; als bekwaam pleitbezorger van de kerkelijke belangen
bij de Overheden; als toegewijd zielzorger.
C Sluis Op 3 juni 1650, nadat hij het beroep naar Sluis had aangenomen, maar
voordat hij daar in zijn dienst bevestigd was, preekte hij voor het eerst in zijn
toekomstige gemeente. In de Classis Walcheren, waaronder Sluis ressorteerde, was
dit gebruikelijk. Pas na dit eerste optreden werd in de kerkdiensten afgekondigd,
dat de predikant het beroep had aangenomen.
Men vraagt zich af wat de zin van zo'n gebruik is, wanneer de gemeente geen
invloed meer op de verkiezing kan uitoefenen en of het in de Acta gebezigde woord
„proefpredicatie,, niet misleidend is. Neen, zeggen de voorstanders van dit gebruik, want de gemeente kan nu zien, hoe trouw haar vertegenwoordigers in het
beroepingswerk, dat immers in naam van de gemeente geschiedt, zich van hun taak
gekweten hebben. Deze kan nu op goede grond met de verkiezing en bevestiging
van de nieuwe predikant instemmen.72 Maar gesteld dat de nieuwe predikant nu
eens niet in de smaak valt en de gemeente niet met de keuze instemt, wat dan?
Gelukkig werd Lodensteyn's preek op vrijdag 3 juni 1650 „met goed vergenoegen der Gemeynte" gehoord.73 Zijn bevestiging zou plaats hebben op zondag 11
september, maar het schip had vertraging en liep pas op maandag de haven binnen,
zodat hij zijn dienst aanvaardde op 18 september.
De verschillen tussen een groot dorp in het centrum van Holland en een kleine
stad in het afgelegen Vlaanderen zijn aanzienlijk. Het percentage katholieken is
hier gering, want zolang de oorlogstoestand heerste, werd infiltratie van Roomsen
uit het Zuiden streng in het oog gehouden. In een verslag dat de bisschop van
Brugge in 1628 aan de Romeinse Curie zond, vermeldt hij dat in Sluis en de
omliggende stadjes en dorpen geen katholieke godsdienstoefeningen kunnen worden gehouden. Als oorzaak noemt hij, dat die steden, door vestingmuren omgeven,
zeer klein zijn, zodat alle inwoners elkaar kennen. Een nieuweling wordt lange tijd
zorgvuldig in zijn doen en laten nagegaan. Bovendien kennen deze vestingstadjes
weinig handel en verkeer, zodat een priester er zich niet als koopman vermomd,
ongemerkt een paar weken kan ophouden. De bevolking bestaat voor een groot
deel uit garnizoenssoldaten, de overheidspersonen zijn allen hardnekkige ketters
en de overige stedelingen behoren tot de geringste volksklasse. „Al mogen er
misschien enige katholieken worden aangetroffen, dezen zijn niet of nauwelijks bij
machte om aan een priester huisvesting te verschaffen". In 1654, meer dan een jaar
na Lodensteyn's vertrek uit Sluis, verzekert de Baljuw van het naburige Aardenburg in een brief aan de Staten Generaal, dat er zich bij zijn weten geen Roomse
geestelijken in zijn gebied ophouden, „te meer alzoo hier weinig of geen paapschgezinden en wonen".74
72. Acta Sluis, 17 en 24 nov. 1652. De kwestie komt dan aan de orde, doordat de Gedeputeerden van de
kerkeraad Lodensteyn's opvolger, Ds. Cocquius, van de „proefpredicatie" vrijstelling hebben verleend,
zeer tegen de zin van Ds. Van Dorth.
73. Acta Sluis, 8 juni 1650.
74. J. de Hullu, 'De stichting der Roomsch-Katholieke parochiën te Sluis en IJzendijke in de 18e eeuw'.
Ned. Arck v. Kerkg., Nw. Serie, dl. XII (1916), p. 41, 43.
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LJ. Rogier schrijft de slechte resultaten van het Roomse missiewerk in het
westelijk deel van Zeeuws-Vlaanderen hieraan toe, dat deze landen door de verwaarlozing der dijken tientallen jaren onbewoonbaar waren als gevolg van de
overstromingen. Het economisch herstel begon pas, toen Maurits in 1604 Sluis en
de omliggende stadjes veroverde, maar toen was de protestantisering niet meer te
stuiten.75
De positie van de Gereformeerde kerk is hier in Sluis veel sterker dan in
Zoetermeer, doordat zij numeriek een breed draagvlak heeft in de bevolking, zodat
zij haar rechtstreekse invloed op het burgerlijk gedrag, eventueel via de kerkelijke
censuur, krachtig kan laten gelden.
Staatkundig behoort het Vrije van Sluis, d.w.z. Sluis, Aardenburg, Oostburg,
IJzendijke, Sint Anna-ter-Muiden en het eiland Cadzand tot de Generaliteitslanden.76 Bestuur en rechtspraak zijn in handen van een College, welks leden door de
Staten Generaal benoemd worden. Sluis heeft dus geen Vroedschap; de Acta van de
kerkeraad spreken steeds van de Magistraat. Het College bestaat uit de HoogBaljuw, die voor levenslang benoemd wordt en acht schepenen, die bij toerbeurt
telkens voor één jaar als burgemeester het praesidium bekleden.
De korte periode dat Lodensteyn de gemeente van Sluis gediend heeft — weinig
meer dan twee jaar — is voor hem na de zes spannende jaren te Zoetermeer een tijd
van verademing geweest. Moest hij ginds pionierswerk verrichten, hier vindt hij
een gemeente die geheel vertrouwd is met de prediking in de geest van Teellinck en
Udemans. Hier niet de ontmoedigende critiek van enige malcontenten, die niet
ophielden zijn woorden in een kwaad daglicht te stellen,77 maar integendeel, grote
waardering voor zijn preken en kanselgaven. Hoe goed moet het hem gedaan
hebben, dat velen hem vroegen een van zijn preken voor hen uit te schrijven, opdat
zij die konden lezen en herlezen.78
Grote dankbaarheid voor de weerklank die zijn woord bij velen vond, klinkt
later door in een gedicht, waarin hij Sluis noemt „het lieve van mijn siel", de stad
„die ik wel plag te stichten'\ 79
Ook de verantwoordelijkheid voor de gemeente drukt minder zwaar, nu hij die
met een bekwaam collega kan delen. Van jongs af vertrouwd met de mentaliteit der
regenten blijkt hij ook nu weer bij uitstek geschikt om geschilpunten tussen kerk
en overheid met hen te bespreken en tot een schikking te komen.
De moeilijkheden liggen hier vaak op materieel vlak. Een enkel geval diene ter
illustratie. Door erflating heeft de kerk rechten verkregen op een landaanwinning
en nu komt het er op aan bij de verkaveling, de toewijzing en de verpachting haar
rechtmatig deel te krijgen. Het recht van toewijzing berust bij de Hoog-Baljuw
Francois Roussel. De Acta van 2 augustus 1651 vermelden, dat een zeker persoon
(later blijkt dit de burgemeester Ferdinand de Bacquère, gelieerd met de griffier
75.
76.
77.
78.
79.

LJ. Rogier, a.w., dl. II, p. 477.
Het Vrije = het rechtsgebied van een vrije stad.
Acta Zoetermeer, 16 juli 1648, 22 dec. 1648, 8 nov. 1649.
Medegedeeld door J. Hofman in de Voorrede van De Heerlijkheid van een waar Christelijk leven, p. 3.
Uytsp., p. 354.
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Jacob van Dorth) zijn uiterste best zal doen om enige landen in de bedijking van de
Prins Willempolder aan de Diaconie te brengen tot onderhoud van de armen, mits
de kerkeraad belooft hem bij de verpachting dier landen preferentie te geven. De
Kerkeraad gaat hiermee akkoord en legt dit vast in de Acta. Tezelfder tijd benoemt
hij een commissie, waarin Lodensteyn zitting heeft om nauwkeurig te onderzoeken welke aanspraken de kerk kan laten gelden. Dit is zeer tot ongenoegen van De
Bacquère, die Lodensteyn hierover aanspreekt en hem voorhoudt dat die commissie zijn bemoeiingen benadeelt. In de Acta van 10 september 1651 lezen wij dat de
kerk goed bedacht is: een mooi stuk grond, al geheel bedijkt en zelfs al bezaaid. De
Bacquère en Van Dorth eisen nu, dat de kerkeraad zijn belofte nakomt, maar die
wil nu niet van verpachting weten en besluit het land zelf te exploiteren. Ik
betwijfel of Lodensteyn de koopmansgeest van de kerkeraad volkomen billijkte, te
meer, omdat deze in een later stadium de landen wel aan genoemde heren wil
verpachten, echter „op sodanige conditien als ons van andre was gepresenteert,,.8°
Stellig zijn de kerkeraadsleden onaangenaam verrast, wanneer zich op 17 mei 1652,
nauwelijks twee jaar nadat zij Ds. Van der Lingen aan Utrecht moesten afstaan,
weer een brede delegatie uit die stad presenteert, ditmaal om Lodensteyn te
beroepen. De afvaardiging bestaat uit zeven personen: de predikanten Arnoldus
Teeckman en Abraham van de Velde, één ouderling, één diaken en drie gedeputeerden uit de Vroedschap. Kerkrechtelijk heeft de Utrechtse kerk al bereikt, dat
niet alleen de Classis van Utrecht, maar ook die van Walcheren het beroep hebben
geapprobeerd.
Wanneer twee dagen later de kerkeraad van Sluis weer vergadert, nu in tegenwoordigheid van de Hoog-Baljuw en de regerende burgemeester, heeft Lodensteyn
zijn besluit al genomen. Hij verklaart dat „hoewel hij met groot contentement
sijnen dienst in dese gemeynte hadde betracht, hij evenwel/soeckende de meeste
stichtinge van Godes kercke/in conscientie bevont (=tot de slotsom was gekomen) het beroep van Utrecht niet te mogen afslaen, maer aennemen , \ 81
Overwoog in Zoetermeer de vraag of de toestand van die gemeente geen schade
zou lijden, nu gelooft hij dat de gaven die God hem schonk, in zo'n belangrijke stad
als Utrecht meer vruchten kunnen afwerpen. Het is duidelijk dat de waardering die
hij in Sluis ondervond, hem meer zelfvertrouwen heeft gegeven.
Node verleent de kerkeraad van Sluis hem dimissie uit zijn dienst, maar de
Utrechtse delegatie moet er zich bij neerleggen, dat hij nog zes maanden in Sluis
zal blijven om de gemeente gelegenheid te geven in de ontstane vacature te
voorzien.
Inderdaad vordert dit veel tijd. Zoals in Zeeland gebruikelijk is, ligt de beroepingsprocedure geheel in handen van een z.g. collegium qualificatum, bestaande
uit vertegenwoordigers van kerk en magistraat tezamen. Men gaat predikanten
horen, eerst in Zeeland, daarna ook in Holland. Het aanvankelijke twaalftal wordt

80. Acta Sluis, 5 nov. 1651.
81. Acta Sluis, 19 mei 1652.
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gereduceerd, eerst tot een viertal, daarna tot een tweetal en ten slotte besluit men
tot de beroeping van Ds. Adrianus Cocquius, predikant te Bleiswijk.82
Bij de hoorcommissies is Lodensteyn niet betrokken, maar hij krijgt wel de
opdracht naar Bleiswijk te gaan om Cocquius het beroep mee te delen en hem te
bewegen het aan te nemen. Tussen 15 en 29 september 1652 maakte hij de reis van
Sluis naar Bleiswijk en weer terug. Na enige bedenktijd neemt Cocquius het beroep
aan en nu kunnen de heren van het Collegium naar Bleiswijk gaan om de dimissie
met kerkeraad en Classis te regelen.
Onmiddellijk na zijn terugkeer uit Holland is Lodensteyn ernstig ziek geworden.83 Men kan veilig aannemen, dat zijn zwak gestel niet bestand was tegen de reis
op zo'n schip zonder passagiersaccomodatie, waar men, gehuld in zijn mantel, de
koude nachten doorbracht op de harde planken van het dek.
Enige biografische gegevens kunnen wij nu ook ontlenen aan zijn gedichten, want
in de meer ontspannen sfeer van Sluis begint ook zijn dichterschap te ontluiken.
Tenminste drie gedichten die hij later in zijn Uytspanningen opnam, dateren uit de
jaren van zijn pastoraat in Sluis. Het oudste is eigenlijk een cyclus van vijftien
gedichten van ongelijke lengte, alle betrekking hebbende op voorvallen, wederwaardigheden en overpeinzingen tijdens de bootreis, samengevat onder de titel
Eenige Invallen, voorgecomen op eene reyse van Sluys in Vlaanderen, na Holland en
wederom in 't Jaar 1651.%A
Uit het tweede gedicht blijkt, dat hij ook in maart 1652 een reis naar Delft
maakte om zijn familie te bezoeken. Hij hoorde toen op 19 maart de Delftse
predikant Doreslaar preken over Joh. 19:23 en naar aanleiding daarvan schreef hij
zijn gedicht Den Naackten Jesus, Toen hij zelf op 24 maart in Delft preekte over
Matth. 27:45, 46, 47 bewees Doreslaar hem dezelfde attentie door hem het sonnet
Jesus Verlaten aan te bieden.85
Op 22 juli 1652 schrijft hij dan het reeds gememoreerde Op de onversettelijcke
Catharren-pijn na vele gebruyckte genees-middelen*6 Hij houdt nu op met het
slikken van medicijnen en legt zijn lot in Gods hand. Ondanks zijn pijn zal hij doen
wat hij nog kan. Als God genoegen neemt met dit halve werk en de gemeente het
haar vriend niet kwalijk neemt — hoe typerend is dit woord „vriend" voor de
82. Acta Sluis, 28 mei, 17 juni, 31 juli, 11 aug., 18 aug., 25 aug., 8 sept. 1652.
83. Acta Sluis, 5 okt. 1652.
84. Uytsp., p. 341. Proost meent (a.w., p. 24) dat dit gedicht betrekking heeft op de reis die Lodensteyn
in september 1652 maakte en dat diens ziekte het gevolg was van de toen doorstane ellende. Voor Proost
lag die gevolgtrekking voor de hand, omdat hij van de Uytspanningen geen oudere druk kende dan de
vijfde (a.w., p. 57) en deze druk in de titel van het gedicht het jaartal 1652 noemt. Deze verandering
verschijnt echter pas in de 4e druk, welke in 1683 verscheen bij Johannes Boekholt te Amsterdam,
zonder dat van de wijziging verantwoording wordt afgelegd. Is de uitgever door een van Lodensteyn's
verwanten of vereerders op een onjuiste datering attent gemaakt of is het een van de vele slordigheden
die in latere drukken voorkomen?
85. Uytsp., p. 37,38. In mijn dissertatie Joost van Lodensteyn als piëtistisch dichter, Groningen/Djakarta,
1952, p. 30,92 schreef ik dit gedicht ten onrechte aan Lodensteyn toe. W.A.P. Smit rectificeerde dit in
zijn artikel Niet Lodensteyn, maar Doreslaar. Nw. Tg, Jrg. XLVI (1953).
86. Uytsp., p. 352.
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verstandhouding tussen hem en de gemeente — dan is het voor hem niet moeilijk
de pijn geduldig te verdragen.
Sijt Gy o Heerl met stuckwijs werck gedient
En gy/mijn Schaar, verschoont gy daar uw vriend
Voor my/'t is weynig Lijdsaam in de pijn/
Te sijn.
Een langdurige ziekte heeft zijn vertrek uit Sluis en zijn intrede te Utrecht aanzienlijk vertraagd. Nog voor de toegezegde termijn van zes maanden verstreken is, dringt
de Utrechtse kerkeraad er op aan hem te laten vertrekken, waartegen Sluis geen
bezwaar maakt, „alsoo vermits de sieckte van D. Lodensteyn dese kercke weynich of
geenen dienst naar apparentie (=naar het lijkt) en can genieten".87
Nog op 11 (21) januari 1653 schrijft Lodensteyn aan Utrecht, dat hij „na raet van
Doctoren sal dienen te wachten den aenkomenden soeten tijt, dat (hij) anders
(=overigens) niet (=niets) liever sach noch wenste dan met den eersten (=zo
spoedig mogelijk) in sijnen dienst te mogen komen".88 De volgende brief naar
Utrecht, gedateerd 12 (22) februari 1653 is geschreven uit Delft. De celibatair heeft
dan om op krachten te komen tot het ouderlijk huis zijn toevlucht genomen.
Blijkbaar was zijn gezondheid toen in zoverre hersteld, dat hij de reis naar Delft
had kunnen wagen en ook nog een afscheidspredicatie in Sluis had kunnen
houden.89 Pas op 17 april 1653 wordt hij in Utrecht in zijn dienst bevestigd. Helaas
vermelden de Acta van de Utrechtse kerkeraad niet, dat en dus ook niet door wie
hij bevestigd is.
D. Het dichtwerk Wij kunnen zeggen, dat het beeld van de predikant aan het eind
van de nu beschreven periode in hoofdtrekken vast ligt en stellen nu de vraag aan
de orde, of dit ook van de dichter geldt. Deze vraag is van belang, omdat wij bij de
gebeurtenissen van de komende jaren steeds vaker aan zijn dichtwerk refereren en
wij behoren er ons vooraf rekenschap van te geven of en op welke wijze dit
verantwoord is.
Het eerste deel van de vraag is niet moeilijk te beantwoorden. Lodensteyn is
voor de volle honderd procent predikant. Geheel zijn innerlijk leven, vrijwel al
zijn activiteiten zijn afgestemd op zijn ambtelijk werk en ook zijn gedichten
maken deel daarvan uit. Vele liederen zijn duidelijk de neerslag van zijn prediking.
Het subjectieve element varieert al naar gelang de aard van het gedicht. Als hij de
liederen en verzen die hij daartoe geschikt acht, een jaar voor zijn dood bundelt en
ze de titel Uytspanningen geeft, rangschikt hij ze onder vier hoofden. Het Eerste
Deel omvat Bybel-stoff: of Bedenckingen over, en Uythreydingen van eenige plaatsen
der H. Schrifture ofPsalmen. Hierin is het persoonlijk element betrekkelijk gering:
het kader der overdenking ligt vast in het schriftgedeelte. Toch kunnen deze
87. Acta Utr. Kerker., 11 (21) en 18 (28) okt. 1652.
Acta Sluis, 29 okt. 1652.
88. Acta Utr. Kerker., 17 (27) jan. 1653.
89. J. Hofman vermeldt dit in a.w., p. 3.
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gedichten opmerkelijk zijn door de keuze van de stof en door de accenten die de
dichter legt.
In sterker mate geldt dit van het Tweede Deel: Aandagten over Bysondere Geestlijcke Stoffen. Het bijbelse thema treedt in de plaats van de bijbelse tekst en dit biedt
meer ruimte voor een zelfstandige gedachtenontwikkeling.
Het Derde Deel geeft Stigtelijcke Invallen op verscheydene Voorvallen en is uiteraard zeer gevarieerd en zeer persoonlijk van toon. Wij vinden hier zijn reactie op de
vernederingen die de Utrechtse kerk door de Overheid werden opgelegd; zijn
opwekking tot geloof tijdens de tegenslagen in de Tweede Engelse Oorlog; zijn
medeleven met de vervolgden in Piemont; elegieën bij de dood van hen die hem lief
waren. Ten slotte drie gedichten waarin zijn eigen zieleleven centraal staat: Op den
aanvang des Jaars, d.d. januari 1662, Nieuwjaars Gebedt om lust tot en in Gods
Woord, z.j. en Op mijn verjaring in Sprockelmaand 1670. In deze gedichten, waarbij
zich aansluit het in latere drukken toegevoegde J. van Lodensteyns Swanen-gesang
gunt hij ons een blik in zijn hart.90 Hier hebben wij een authentiek getuigenis van
wat de dichter — terecht of ten onrechte — over zijn werk en over de toestand van
zijn innerlijk leven dacht. Het Vierde Deel geeft een aantal Boete-digten. Hij roept
op tot boete en bekering en kondigt het naderend oordeel aan.
Het is niet alleen dat Lodensteyn's poëzie ons een waardevolle aanvulling verschaft
van de kennis die wij ook uit andere bronnen putten, maar uit ons volgend onderzoek
zal blijken, dat wij zijn ontwikkelingsgang hierin eerder en soms ook duidelijker
onderkennen dan in zijn preken en verhandelingen. Ik schrijf het hieraan toe, dat de
laatste bestemd waren voor een groter publiek, zodat hij zich bedachtzaam uitdrukte
om geen aanleiding te geven tot de beschuldiging van onrechtzinnigheid, zoals hem
dat in zijn Zoetermeerse gemeente overkomen was. Zijn gedichten of liederen schreef
hij, meestal op zondag, alleen als „uit-spanning" voor zichzelf.
Vervolgens moeten wij ons realiseren, dat wij in religieuze poëzie met geloofsuitspraken te maken hebben. Zo mag men op grond van liederen als Sorgeloosheyd
van een Christen en De Vrolijckheyd van 't Christen leven91 niet aannemen, dat
Lodensteyn zo'n onbezorgd en vrolijk Christen was. Zij bewijzen juist, dat
bezorgdheid en verdriet hem vaak kwellen, maar dat hij zich dan bezint op de
ijdelheid van het aardse en de alomvattende liefde van God om zó in het geloof zijn
aardse zorgen en verdrietelijkheden te overwinnen. Zo lezen wij het ook in het
eerstgenoemde vers:
Mijn Vader laat uw kind toe/dat gy rede
In uw gena so vriend'lijck hebt herstelt/
En uyt de sorg voor 't doemende gewelt
Door 't costlijck bloed gebragt hebt in de vrede/
Dat het u nog/'tgeen hem beswaert vertelt.
Dat swaer gewigt door uw beloft en eeden
My van het hert genadig af geligt/
Comt in de plaats dat/minder van gewigt/
90. Uytsp., p. 242, 245, 295 en 6e dr., p. 436.
91. Uytsp., p. 53, 173.
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Niet waard is daar mijn siel-sorg te besteden/
En ruckt mijn siel door sorgen uyt haar pligt.
Leert my eens sien hoe ydel al mijn sorg is;
Seg my/dat al na uw wil seker gaat;
Seg my/dat uw oog altijd op my staat;
Seg/dat in als Jesus mijn trouwen borg is;
En des/uw gansch beleyd te mijner baat.92

Zulke liederen weerspiegelen een psychische gesteldheid die in beginsel aanwezig is
en die zich, mede door het vers, in meerdere of mindere mate realiseert.
Op gelijke wijze functioneert het loflied in de religieuze ervaring. Het loven van
God, de bezinning op Zijn grootheid en genade vormt de tegenpool van de aardse
strijd en het aardse lijden. Het De Profundis van Psalm 130 eindigt in de lofzang.
De psalmberijmers van 1773 hebben dit vertolkt in hun berijming van Psalm 42:
„Voed het oud vertrouwen weder/Zoek in 's Hoogsten lof uw lust".93
In de oudste, reeds door ons gememoreerde gedichten uit de Sluise jaren, presenteert de rijmer der Mernoriale Versen zich als dichter van het geestelijk lied. Vooral
de gedichten die hij bijeenbracht onder de titel Eenige Invallen, voorgecomen op eene
reyse van Sluys in Vlaanderen, na Hollanden wederom in 't Jaar 1651 zijn illustratief
voor zijn gehele oeuvre.94
Hij licht een aantal voorvallen en omstandigheden die hij op zijn reizen meemaakt, uit het geheel en transponeert deze in het geestelijke. Wat zich voordoet in
het concrete waarnemingsveld, wijst boven zichzelf uit en wordt gelijkenis van wat
zich voltrekt tussen God en de ziel.
Deze vergeestelijking van het aardse is typerend voor de bevindelijke vroomheid
van de Nadere Reformatie. Soms is ze het natuurlijk gevolg van de gespannen
aandacht voor de roerselen van het innerlijk leven. De agens ligt dan in het
geestelijke. Maar ook het omgekeerde heeft plaats. Het behoort dan tot de
methode om bewust van het natuurlijke uit parallellen te zoeken in het geestelijke.
De Christen die op zondagmorgen niet tot echt geestelijke gedachten kan komen,
krijgt van Willem Teellinck de raad om de dingen die hij om zich heen waarneemt,
te vergeestelijken. „De duisternis moet de gedachte wekken aan hen die nog zitten
in de duisternis naar de ziel; de opgegane zon aan de heldere morgenster die den
zaligen ten uitersten dage zal verschijnen; het schemerdonker aan het verlangen
naar meer licht en meer klaarheid, om Gods wil beter te leren kennen; het
ontwaken aan de opstanding des vleesches".95
92. ANN. r. 1 rede: bereidwillig, goedgunstig; r. 3 de sorg voor 3t doemende gewelt: de vrees voor de
hellesmart; r. 6,7,8: Nu het hart niet meer bezwaard wordt door de zonden, die immers op grond van Gods
stellige beloften genadig vergeven worden, komt in de plaats daarvan iets van veel minder belang; r. 10: en
deze zorgen hinderen mij bij het vervullen van de taak die mij is opgelegd; r. 12: dat alles precies geschiedt
naar Uw wil; r. 14: in als: in alles; r. 15: en dat dientengevolge alles wat Gij beschikt, mij ten goede komt.
93. Vgl. mijn artikel 'Het loven en de blijdschap bij Lodensteyn' in Nt&jrg. LXXII(1979), p. 503-519.
94. Uytsp., p. 341 v.v., 352.
95. W.J.M. Engelberts, Willem Teellinck. Amsterdam, 1973, p. 122. Engelberts bespreekt hier Teellinck's werk De Rusttijdt ofte tractaat van d'onderhoudinge des christelijcken Rust-dachsy die men
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In Lodensteyn's Invallen functioneert de vergeestelijking op gelijke wijze. Het
water en de wind wekken beide de gedachte aan de Heilige Geest. Wanneer het
schip op een droogte loopt, mediteert hij:
Als de Lieve Water-stromen
Van des Heren Geest ontgaan/
Siet gy cunt niet verder comen/
Pooght vry/maar 't is all gedaan.
Claagt vry/steent vry/openbaren
Cunt gy wel/wat u verdriet/
Maar (gelijck voor desen) varen
Sonder water cunt gy niet.
Gaat een tranen-vloed verwecken/
Blaast uw sugten naar om-hoog.
Water moet het water trecken,
Wind de Wind, of gy blijft droog.
Bij het ongemak dat het lichaam lijdt, wanneer men de nacht moet doorbrengen op
de harde planken, bedenke men:
't Is hier weynig tij ds te lijden
't Is hier om een nagt of twee.
Maar O Eewig! eeuw'ge tijden!
Onbedencklijck Sielen-wee!
Zowel in deze voorbeelden van vergeestelijking als in het stichtelijk emblemagedicht is het vaak maar één woord, waardoor de vonk overspringt van het aardse
naar het hemelse, van het stoffelijke naar het geestelijke. De metafoor ontplooit
zich zelden tot een allegorie. Toch zijn wij hier in de sfeer van het allegorisme, dat
in de geschiedenis van bijbel en Christendom niet weg te denken valt.
Aanleiding daartoe was aanvankelijk de verhouding van de Nieuwtestamentische
Christen tot het Oude Testament, de Joodse Tenach. Christus is de aan het Joodse
volk beloofde Messias, wiens komst en gestalte door de profeten is aangekondigd,
wiens verzoenend offer in de ceremoniën van de tempeldienst zijn schaduwbeeld
vond. Vele figuren onder het Oude Verbond vertonen al trekken van overeenkomst met de komende Verlosser: Abel, wiens bloed onschuldig vergoten werd;
Mozes, de Middelaar tussen God en het volk; Salomo, de Vredevorst. Zo ontstond
de typologie.
Het heilighdom des Bijbels is behangen
Met beelden, die Messias, hoogh gewijt,
Uitbeelden, en gemoeten met verlangen,

ghemeynlijck den Sondacb noemt. Rotterdam, 1622. In Noodwendich Vertooghy Middelburg, 1627 zegt
hij: „Het vuur aanstekende, moeten wy tot den Heere suchten, dat Hij het vuur van den ijver in onze
sielen aansteke". Geciteerd bij H.B. Visser, De geschiedenis van den Sabbats-strijd onder de Gereformeerden in de zeventiende eeuw. Utrecht, 1939, p. 78.
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Eer hy verschijnt ten offer op zijn tijt.-

Ook de woorden van de H. Schrift hebben een geheime zin, die nu, in het volle
licht van de openbaring, door het geheiligd verstand onderkend kan worden. Dit
geschiedt in de allegorische exegese of allegorese. „De theologische methode, om
het Oude Testament zijn plaats in de Christelijke theologie, daar immers Jezus zich
niet buiten, maar in de prediking van het Oude Testament had gesteld, te verzekeren, is de allegorese geweest".97
Bij de Apostel Paulus en in de Brief aan de Hebreeën komt de allegorische
toepassing van Oudtestamentische gegevens slechts enkele malen voor, b.v. in Gal.
4:22 v.v.; 1 Cor. 10:4 en Hebr. 5:10. Anders wordt het, wanneer bij Origenes (185 254) de allegorische uitleg de historische vrijwel buiten spel zet. Voor hem is de
allegorese de methode bij uitstek om een synthese van Christendom en Neoplatonisme tot stand te brengen. „Het historisch gegevene werd gesublimeerd tot
transcendentie, als Christelijk gnosticus zette Origenes alles spiritualistisch om in
onzinnelijke historie , \ 98 De historie vervluchtigde tot een geestelijk gebeuren.
Het allegorisme vindt zijn voedingsbodem in het Platonisch denken, dat zich
kenmerkt door depreciatie van het stoffelijke. Het wezen van het ding ligt niet in
zijn concrete stoffelijke bestaan (zoals bij Aristoteles), maar in zijn onstoffelijke
eigenschappen, waardoor het deel heeft aan de idee. De verwantschap van de
dingen onderling ligt in de gelijkheid van hun eigenschappen. Het concrete ding
functioneert als een bundeling van eigenschappen en wordt aldus ont-stoffelijkt.99
Zowel op religieus als op profaan gebied — men denke aan de Roman de la Rosé —
heeft het allegorisme en het daaraan nauw verwante symbolisme zijn stempel gezet
op de middeleeuwse cultuur. De allegorische exegese is tien eeuwen lang legitiem
beoefend, zij het dan dat de kerkelijke autoriteit voorschreef zich te houden aan de
exegese der kerkvaders.100 Pas in het midden van de dertiende eeuw keert Thomas
van Aquino terug tot de letterlijke exegese. In de kringen der theologen, die in die
tijd tevens filosofen waren, nam de invloed van Plato af, nadat via de Arabieren de
geschriften van Aristoteles bekend waren geworden. Maar wat zoveel eeuwen lang
de geesten oppermachtig beheerst heeft, werkt lang na. In de 16e eeuw is het nog
96. Vondel's Opdracht van Jeptha aan Mevrouw Anna van Hooren, Gemaelin van den Edelen Heere
Cornelis van Vlooswyck. Parafrase. Het Oude Testament is gestoffeerd met voorbeelden van mensen
die de trekken van de Gezalfde vertonen en die verlangend uitzien naar zijn komst.
97. J.N. Bakhuizen van den Brink, 'Geschiedenis van het Christendom tot het grote schisma van 1054'.
In: G. van der Leeuw e.a., De godsdiensten der wereld. Amsterdam, 1949, dl. II, p. 244.
98. J.N. Bakhuizen van den Brink, als boven, p. 255.
99. „Das Christentum vertilgte, wie ein Jüngster Tag, die ganze Sinnenwelt mit allen ihren Reizen,
drückte sie zu einem Grabeshügel, zu einer Himmelsstaffel zusammen und setzte eine neue Geisterwelt
an die Stelle. Die Damonologie wurde die eigentliche Mythologie der Körperwelt, und Teufel als
Verführer zogen in Menschen und Götterstatuen; alle Erdengegenwart war zu Himmels-Zukunft
verflüchtigt. Was blieb nun noch übrig? Die, worin sie einstürzte, die innere!" Jean Paul, Vorschule der
Aesthetik. Ed. N. Muller. München, 1963, par. 23. Geciteerd naar H.R. Jauss, Entstehung und Strukturwandel der allegorischen Dichtung. Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters. Band VI/I,
Heidelberg, 1968, p. 147.
100. C.C. de Bruin, 'De Bijbel in de Middeleeuwen'. In: Cultuurgeschiedenis van het Christendom.
Amsterdam/Brussel, 1949, dl. II, p. 308 v.v.

54

krachtig genoeg om een nieuw genre in het leven te roepen: de allegorische uitleg
van een prent, het emblema. De emblemata-literatuur handhaaft zich tot in de
eeuw der Verlichting. In Nederland is het werk van Jan Luyken een hoogtepunt,
maar nagenoeg ook een eindpunt. Het allegorisme als vergeestelijking leeft in de
bevindelijke vroomheid voort tot op heden. In de Gereformeerde theologie van de
17e eeuw blijft de allegorische exegese beperkt tot die gedeelten van de Schrift die
duidelijk allegorisch bedoeld zijn, zoals het Hooglied en het ceremonieel van
Israëls tempeldienst. Van dit laatste geeft Lodensteyn een fraai specimen in het
leesvers 't Hoge-priesterlijk gewaad op Exod. 39. Dit gedicht is zo nauw verwant aan
het emblema-vers, dat de gedachte aan het emblema bij de dichter zelf opkomt. Hij
ziet kleed met efod en borstlap vóór zich „in so levendige beelden/Of 't niet in 't
oor/maar oft voor d'ogen speelde".
Daar sie ick 't heylig Priesterlijck gewaad
Tot Heerlijckheyd en schaduwlijck cieraad
So claar/en in so levendige beelden/
Of 't niet in 't oor/maar oft voor d' oogen speelde:
Daar d'Ephod met sijn pragtig toe behoord
Sijn band/sijn riem/sijn Borst-lap en sijn boord.
Maar met ick daar van Borst-lap hoor vermelden/
Hoort wat den Borst-lap stommeling vertelden.
Daar waren al de namen ingebragt
Van yder stam in Israels geslagt;
So roupt ons Priester all sijn schapen t' samen/
Hy rouptse maar hy rouptse by haar namen:
Daar stonden slegs de namen van Gods volck;
Hy was slegs haar/en niet der vreemden tolck:
't Is Israël te voren uytgetekent/
Die Hy nu draagt/en voor de sijnen reeckent:
Die namen waren in een harden steen
Voor eeuwig onuytwisselijck gesneen;
't Is hard ons Priester sijne lieve panden
Geschreven in/te rucken uyt/sijn handen:
In diere Steen gevestigt in het Goud;
Segt ons hoe cost'lijck hy sijn schapen houdt:
Gebonden met vier ket'nen/dat sy cleven
Op 't hert; dat segt/sy syn in 't hert geschreven.
Gedragen op sijn Schouders/als met Magt;
Segt stercke min/en minnelijcke cragt:
Die deed Hy aan en ging so binnen 't heyligen;
So doet ons Heyl om ons by God te veyligen.101

101. Uytsp., p. 39.
ANK De efod was een soort schort, uit kostbaar materiaal vervaardigd, dat gedragen werd over het tot
de voeten reikende gewaad van de Hogepriester. Aan het borststuk van de efod was de borstlap
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Is de vergeestelijking in de Invallen meestal traditioneel en soms ook gezocht, bijv.
in de vergeestelijking van de plaatsnaam Strijen tot „strijden", diepzinnig is ze in de
laatste strofen van Op een versch Hoender-Ey geschoncken tot verquickinge:
Ten leeft niet maar 't is digt by 't leven: can
Dus haast sijn cragt uyt-leveren/en van
Sijn Voetsel 't swacke lijff van flauwten hoe 'n
En voe'n:
Maar hoger! 't Eytje toont my in sijn schaal
Het sobre leven/dat wy altemaal
Hier leven/of niet leven/'k weet haest niet
Hoe 't hiet:
Tot dat den Geest (als 't water in 't begin)
Het met zijn warmt' uyt broed'/en Jesus in
Sijn laatste comst geev/dat het heel volmaackt
Ontwaackt.102
In de eerste jaren van zijn verblijf in Utrecht heeft hij niet veel gedicht. Voor zo ver
wij uit de gedateerde gedichten kunnen opmaken, schreef hij tussen 1653 en 1658
slechts vijf liederen en twee leesverzen. Dat hij een belangrijk jeugdoeuvre zou
hebben gehad, lijkt mij uitgesloten. Daarvoor dragen die zeven gedichten te veel
het kenmerk van experimenteren met de vorm. Een van de leesverzen is een proeve
van rijmloze poëzie. Voorts een lied van mystieke aard, een weinig geslaagde
tweespraak en een treurzang met zeer ingewikkelde strofebouw.103
Die experimenten wijzen erop dat hij de techniek van de dichterlijke vormgeving serieus nam. De grote vaderlandse dichters van zijn tijd blijkt hij te kennen.
Hij imiteert Vondei's Kinder-Lijck104 en gebruikt de melodie van „O Kersnacht,
schoner dan de daegen".105 Wezenlijke verwantschap toont hij met Huygens. Hij
deelt diens voorkeur voor de beknopte taalvorm, de vaak gedrongen zinsbouw en
de puntige zegswijze. Zijn verhouding tot Hooft is ambivalent. Van hem heeft hij
de taal der liefde geleerd, toen hij omstreeks 1659 gegrepen werd door het Hooglied.
bevestigd, versierd met twaalf edelstenen, waarin de namen van de twaalf stammen Israëls gegraveerd
waren.
r. 2 Tot heerlijckheyd en schaduwlijck cieraad: als een heerlijk sieraad, dat zinnebeeldige betekenis heeft; r.
5 toebehoord: toebehoren; r. 7 met: op 't zelfde ogenblik dat...; r. 8 stommeling: zonder te spreken; r. 14
tolck: de efod diende tevens om Gods wil bekend te maken; r. 20 geschreven in... sijn handen: Jes. 49:16
„Zie, ik heb u in de beide handpalmen gegraveerd".; r. 28 ons Heyl: Christus. Vgl. Hebreeën 9:11, 12.
102. Uytsp., p. 272.
ANN. r. 2 Haast: weldra, spoedig; r. 3 van flauwten hoe'n: voor krachteloosheid bewaren; r. 7 Vgl.
Augustinus, Confessiones 1,6: „Wat is het dan, dat ik wil zeggen, Heer, wat anders, dan dat ik niet weet,
vanwaar ik hier gekomen ben, in dit zal ik het noemen: sterflijk leven of levende sterven?";
r. 8 hoe 't hiet: hoe ik het moet noemen; r. 9 als yt water in 't begin: Vgl. Gen. 1:2 „En de Geest Gods
zweefde (broedde) op de wateren".
103. Uytsp., p. 40, 99, 190, 371.
104. Uytsp., p. 363.
105. Uytsp., p. 68, 119, 234, 242, 328, 336.
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In hun voetspoor profiteert hij van de verworvenheden van de Renaissance: hij
gebruikt het alternerend ritme van jamben en trochaeën en is gevoelig voor de fijne
nuances van het klankenspel. Maar hij heeft geen deel aan hun bewondering voor
de klassieke cultuur, die model stond in Vondel's drama, in Hooft's geschiedschrijving en die een voornaam bestanddeel vormde van Cats' en Huygens' eruditie.
Ook de klassieke mythologie als arsenaal van beeldspraak versmaadt hij. „Wy
kennen nu geen Helicon/'/Maar snacken na de saal'ge Bron//Van 't Heylig Bloed,
en wat'ren".m
Ten slotte moet men bij het lezen van de Uytspanningen bedenken, dat men in 4
van de 5 gevallen met een liedtekst te maken heeft. Anders dan in het leesvers is hier
de gekozen melodie primair en bepaalt deze tevens het metrum, het rijmschema en
de strofevorm. Het is een niet geringe prestatie het dynamisch accent van de
versregel te doen samenvallen met het melodisch accent van de zangwijs, zodat de
tekst zich niet alleen goed laat zingen, maar zich ook goed laat lezen.

106. Uytsp., p. 357. Vgl. 1 Joh. 5:6 „Deze (n.1. Jezus de Christus) is het die gekomen is door water en
bloed". De Kantt. bijdeSt. Vert. vermeldt, dat dit ziet op het water en het bloed dat uit de doorstoken
zijde van Christus gevloeid is: beeld van het water van de H. Geest, waardoor wij gereinigd en
wedergeboren worden en het bloed der verzoening.
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III. JAREN VAN VERWACHTING
1653 - 1659

In 1653 keerde Lodensteyn terug in de stad die hij elf jaar eerder als proponent
verliet. Wat hij zich van zijn pastoraat voorstelt, blijkt reeds, als hij in Sluis
verklaart het beroep naar Utrecht te willen aannemen „soeckende de meeste
stichtinge van Godes kercke". Is het niet een groot voorrecht te mogen werken in
een kring waar niet alleen de geleerdheid, maar ook de praktijk der godzaligheid
met zoveel ijver beoefend wordt?
Hoe ziet de kerkelijke kaart van Utrecht er ongeveer uit? Exacte getallen zijn
schaars, maar de weinige gegevens volstaan m.i. toch wel om aannemelijk te
maken, dat de Gereformeerde kerk in de stad Utrecht numeriek de sterkste is. De
vijftiger jaren vertonen, stellig ook als gevolg van een sterke immigratie, een snelle
groei. Het Lidmatenboek wijst uit, dat het aantal lidmaten — en dat zijn dan de
belijdende leden, want doopleden kent men nog niet — met 500 per jaar toeneemt.
Als de Vroedschap in 1658/*59 in verband met het verzoek tot vermeerdering van
predikanten het juiste aantal lidmaten wil weten, noemt de Kerkeraad een totaal
van 7000.1 Hoe groot zou daarnaast het aantal doopleden geweest zijn? Men legde
in die tijd op 16 a 18-jarige leeftijd belijdenis des geloofs af. Het lijkt mij reëel om
voor die tijd van kinderrijke gezinnen het aantal doopleden op de helft van het
aantal belijdende leden te stellen. Het totaal wordt dan 10.500 zielen. Bij de eerste
betrouwbare volkstelling in 1748 bedraagt het aantal inwoners 25.244.2 Daar de
uitbreiding der stad wijst op gestadige groei, is er geen reden om aan te nemen, dat
ze in 1659 al meer dan 21.000 inwoners zou geteld hebben. De helft of meer dan de
helft van de bevolking moet dus Gereformeerd zijn geweest.
In tegenstelling tot het platteland van Utrecht, waar de meerderheid katholiek is
gebleven, heeft de protestantisering zich in de bisschopsstad zelf krachtig doorgezet. Een groot aantal katholieken hebben sinds 1580 de stad verlaten en vele Waalse
Calvinisten hebben hun plaats ingenomen.
Het is niet uitgesloten, dat de toename begunstigd wordt, doordat het lidmaatschap van de geprivilegieerde kerk maatschappelijke voordelen oplevert, vooral bij
het verkrijgen van publieke ambten. Dit kan een rol spelen bij ambitieuze figuren.
De Kerkelijke Acta vermelden, dat een Remonstrantse jurist zich bij de Gereformeerde Kerk wil aansluiten, „heylichlijc protesteerende (= betuigende), dat niet
uyt eenige weereldse insichten te doen".3
Het tegengestelde effect heeft de toevloed van behoeftige arbeiders die naar de
stad komen om hun brood te verdienen. Ik maak dit op uit een request inz. de
armenzorg, dat Lodensteyn in 1655 opstelt in opdracht van de Kerkeraad.4 De
1.
2.
3.
4.
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Acta Utr. K, d.d. 25 juli 1658 en 4 sept. 1659.
J.E.A.L. Struick, Utrecht door de eeuwen heen. Utrecht/Antwerpen, 1968, p. 244.
Acta Utr. K.t d.d. 5 juni 1654.
Acta Utr. K., d.d. 29 okt. 1655.

Vroedschap wil niet, dat de Kerk deze aanvankelijk armlastigen geldelijk ondersteunt, tenzij ze een behoorlijke woonbrief hebben. Wat wonder, dat die mensen
in handen vallen van de Roomsen, Remonstranten of Doopsgezinden, want die
kunnen zonder controle van de Overheid geven wat ze willen. Ongewild draagt de
Overheid er dus toe bij, dat het aantal Roomsen en sectariërs (althans in de visie der
Kerk) in de lagere beroepen krachtig toeneemt.
De grootste bedreiging voor de Gereformeerden gaat nog altijd uit van de Roomsen, die min of meer in het verborgen onvermoeid bezig zijn het verloren terrein te
herwinnen. De Kerkeraad klaagt over „den verkeerden ijver en heyloosen arbeyt
van soo veele paepse priesters en cloppen , \ 5 Het verslag dat bisschop Jacobus de la
Torre in 1656 naar Rome zendt, stelt de predikanten in het gelijk. Alleen in de stad
Utrecht zetten de katholieken ongeveer dertig missionarissen in voor de zielzorg.6
Vergelijk dat eens met het twaalftal Gereformeerde predikanten, dat naast de
zielzorg nog zoveel andere taken heeft.
Toch, anders dan ten plattelande vormen de Roomsen in de stad een minderheid. Wanneer ze tijdens de Franse bezetting in 1672/73 in volle vrijheid hun
godsdienstoefeningen kunnen houden, blijkt de Domkerk alleen voldoende te zijn
om hun aantal te herbergen, terwijl de Gereformeerden in normale tijden nog zes
andere gebouwen in gebruik hebben, n.1. de Janskerk, de Buurkerk, de Jacobikerk, de Cathrijnekerk, de Nicolaaskerk en de Geertekerk.
Requesten aan de Overheid tot bestraffing van de „paepsche stoutigheden"
volgen elkaar op met de regelmaat van de klok, maar de Vroedschap beperkt zich
vrijwel altijd tot vage toezeggingen, die zij zelden nakomt.
Naast de Nederduytsch-Gereformeerde Kerk telt Utrecht nog twee groeperingen
die wel in taal, maar niet in belijdenis van haar verschillen: de Engelse en de Waalse
kerk. De verhouding met de Engelse kerk is uitstekend. Het komt voor, dat een lid
van de Nederduytsch-Gereformeerde kerk tot ouderling wordt gekozen in de
Engelse kerk en de aanvaarding van dat ambt hem „by forme van leening" wordt
toegestaan. In diezelfde tijd maakt de Engelse predikant een goede kans om door de
Nederduytsche gemeente te worden beroepen.7
De betrekkingen met de Waalse kerk zijn minder hartelijk. Aanvankelijk
bestemd voor de Franstalige immigranten uit de Zuidelijke Nederlanden wordt zij
een toevluchtsoord voor hen die de reformatorische ijver van de Gereformeerde
kerkeraad als hinderlijk ervaren. Vele gegoede burgers wier opvoeding het met
zich meebrengt, dat ze ook de Franse taal machtig zijn, sluiten zich om die reden
aan bij de Waalse kerk, zodat deze in de volksmond „pruylkerk" wordt genoemd.8
Van de overige protestantse groeperingen is de Lutherse kerk de Gereformeerde
het naast verwant. Er is wel sprake geweest van een hereniging der beide kerken.
De Kerkeraad van Utrecht en de Utrechtse professoren hebben bij monde van
5.
6.
7.
8.

Acta Utr. K, d.d. 30 jan. 1654.
LJ. Rogier, a.w., dl. IV, p. 777.
Acta Utr. K., d.d. 8 april en 4 sept. 1656. ld. 11 jan. 1661.
pruylen: mopperen, ontevreden zijn.
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Essenius aan het overleg deelgenomen. Dat het plan al in eerste aanleg mislukte,
was niet zozeer aan de Gereformeerden, als wel aan de invloedrijke Lutherse
gemeente van Amsterdam te wijten.9
Van verzoening met de Remonstranten kon natuurlijk geen sprake zijn. Wel is
in 1653/'54 met goedvinden van Classis en Synode een poging gedaan om Remonstranten die geneigd waren tot de Gereformeerde kerk terug te keren, die stap te
vergemakkelijken. De Gereformeerden vermeden echter angstvallig de Remonstrantse kerkeraad als zodanig te erkennen en waren allerminst genegen enige
verzachting in de leer aan te brengen. Wat sommigen een verzoeningspoging
toescheen, was in wezen een lokaas om de afgedwaalden in de schoot der Gereformeerde kerk terug te brengen.10
Ten slotte de gemeenschap der Doopsgezinden of Menisten, die in de zestiger
jaren door de toenemende invloed van het Socinianisme in een ernstige crisis
verkeert. De Gereformeerde kerkeraad bewerkt, dat vier vermaners op grond van
het plakkaat van 23 juli 1655, waarin de propagering van Socinus' leer verboden
werd, een spreekverbod wordt opgelegd en men rust niet, eer het viertal in
ondubbelzinnige bewoordingen de voorgelegde vragen beantwoord heeft.11
Vele Menisten traden toe tot de Gereformeerde kerk en stellig heeft afkeer van
de Sociniaanse opvattingen hierbij een rol gespeeld. De sterke nadruk die de
Voetiaanse predikanten leggen op de heiliging des levens en op strenge handhaving
van de tucht is de Doopsgezinden vertrouwd en heeft die overgang vergemakkelijkt.
De kerkelijke kaart die wij in het voorgaande schetsten, is veelkleurig. Er is grote
verscheidenheid van godsdienstige opvattingen en het is er verre vandaan dat men
het geestelijk klimaat in Utrecht als vredig zou kunnen qualificeren. Het academisch karakter waarin de stad na korte tijd Leiden evenaart, begunstigt
partijschappen: controversen op filosofisch gebied (Cartesianisme) en op theologisch terrein (de sabbatsstrijd). En ten slotte — en hierbij wordt ook het
eenvoudigste kerklid betrokken — : Voetius heeft Utrecht gemaakt tot het brandpunt van een Nadere Reformatie. Niet alleen bindt Utrecht meer dan andere
gemeenten de strijd aan tegen de volkszonden: dronkenschap en losbandigheid,
maar het propageert ook afkeer van veel vermaken, ingetogenheid in levensstijl,
verloochening van veel wat lang niet ieder Christen als zonde erkent. Aan dit
vaandel heeft Lodensteyn trouw gezworen en hiervoor zal hij tot het laatste toe
strijden.
Als hij zich in Utrecht vestigt, is hij er van overtuigd in deze stad zijn bestemming
gevonden te hebben. Blijkbaar beschikte hij reeds vóór de dood van zijn vader over
9. J. Loosjes, Geschiedenis der Luthersche kerk in de Nederlanden. Den Haag, 1921, p. 128, 129.
Acta Utr. K, d.d. 2 mei, 15 aug., 29 aug., 10 okt. 1664, 29 mei en 4 sept. 1665.
10. Acta Utr. K., d.d. 5 dec, 12 dec, 19 dec, 23 dec. 1653; 9 jan., 16 jan., 16 febr., 20 febr., 22 mei, 10 juli
1654.
11. Acta Utr. K.y d.d. 30 jan. 1660,5 aug. 1661,4 nov. 1661,3 febr. 1662,21 juli 1662,11 jan. 1664,8 febr.
1664, 11 en 13 mei 1664, 1 aug. 1664, 20 nov. 1665, 3 sept. 1666 en 12 nov. 1666.
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ruime geldmiddelen en kon hij zich de luxe permitteren een monumentaal huis te
kopen, waarbij een zeer grote tuin behoorde.12 Huis en grond besloegen een deel
van het terrein tussen de huidige Maliesingel, Parkstraat en Nachtegaalstraat.13 Het
gehele complex lag buiten de stadswallen, zodat geen straatrumoer de bewoner
stoorde in zijn studie of meditatie. Hoe vaak heeft hij op mooie zomerdagen in zijn
park genoten van het opgaan der zon, dat voedsel gaf aan zijn vrome overpeinzing.
Ontwakend eer de sonne rijst
(Want hem nog spoock nog duyster yst)
Reyck-halst hy na des werelds Oog;
Dat hem in 't onbedwelmt gesigt
Niet is dan door-en-weer-door Ligt/
En rijsend ligtt sijn hert om hoog.14
In de eerste jaren treedt Lodensteyn nog niet op de voorgrond. Hij wijdt zich
geheel aan zijn taak: de prediking, de catechese, het huisbezoek en niet te vergeten:
op maandag, soms voortgezet op woensdag, de kerkeraadsvergadering.
Anders dan in zijn vorige gemeenten nemen de diakenen nagenoeg geen deel aan
de regering der kerk. Hun taak is beperkt tot de armenzorg en het beheer der
financiën. Zij vergaderen apart. Alleen bij het beroepingswerk en bij de censura
morum, gehouden vóór de driemaandelijkse viering van het H. Avondmaal, wordt
een gecombineerde vergadering gehouden.
De kerkeraad bestaat, althans na 1654, uit twaalf predikanten en zestien ouderlingen. Tot de predikanten behoren ook enige professoren: Johannes Hoornbeeck
(tot mei 1654), Andreas Essenius en — last, not least — Gisbertus Voetius. Onder de
ouderlingen is de regentenaristocratie royaal vertegenwoordigd: een regerend
burgemeester, een oud-burgemeester, leden van de Vroedschap, schepenen, raadsheren zijn geen uitzondering. Dit is gunstig voor contacten met de burgerlijke
12. Uit een Acte, op 26 juli 1678 verleden voor notaris Engelbert van Rhee te Utrecht ten behoeve van
Dirk van Lodensteyn, die als executeur-testamentair van zijn broer Jodocus optrad, blijkt dat jaarlijks
het bedrag van 3 guldens, 9 stuivers en 8 penningen als erfpacht verschuldigd was aan het Kapittel van
Oudmunster.
Notarieel bestand van het Gem. Archief te Utrecht.
13. In Lodensteyn's laatste testament, de 25e juli 1677 O.S. gepasseerd aan zijn ziekbed, staat vermeld
dat zijn huis stond aan de Zuylenstraat. De huidige Zuilenstraat kan daarvan een deel zijn geweest. De
tuin werd, jaren na Lodensteyn's dood, een soort pleziertuin en droeg toen de naam van Het Park. De
huidige Parkstraat is hiernaar genoemd. Het huis is tot 1870 bewoond gebleven en viel toen onder de
slopershamer. Ik ontleen deze bijzonderheden aan L.E. Bosch, 'Het Park (J. van Lodenstein)' in
Utrechtsche Volks-Almanak voor het Jaar 1850. Utrecht, 1850, p. 33-50.
Voorts aan Cath. van der Graft, 'Utrechtsche Dichterwoningen IV. Jodocus van Lodensteyn' in
Maandblad van Oud-Utrecht, Jrg. 19 (1946), p. 28-32.
Een afbeelding van het huis geeft L.E. Bosch, a.w., frontispice; M.J.A. de Vrijer, Uren met Lodenstein,
frontispice; J.E.A.L. Struick, a.w., p. 233; P.J. Buijnsters, a.w., p. 6. Het zijn alle kopieën van een
gekleurde tekening, vervaardigd door Jan de Beyer (1705-1768), in kopergravure overgebracht door
Hendrik Spilman (1721-1784).
14. Uytsp., p. 2 ANN. r.2 Noch de gedachte aan spoken noch de duisternis maken hem bevreesd; r. 3 des
werelds Oog: de zon; r. 4 yt onbedwelmt gesigt: het onbeneveld oog; r. 5 niet: niets; door-en-weer-door Ligt:
puur, zuiver licht; r. 6 omhoog ligtt: hemelwaarts verheft.
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overheid en daaraan is in die tijd veel gelegen.
De gemeente heeft geen invloed op de voordracht en de keuze der ambtsdragers.
De kandidaatstelling en verkiezing geschiedt bij co-optatie door de zittende leden.
Bij het beroepingswerk zijn zowel Vroedschap als Kerkeraad betrokken: de Kerkeraad doet de voordracht en de Vroedschap moet approbatie (goedkeuring)
verlenen.
Als we willen weten, hoe het op de kerkeraadsvergaderingen toeging, moeten
wij niet te veel waarde hechten aan het Reglement van Orde, in 1658 opgesteld, dat
o.a. vermeldt: „Alsoo in onse kerckenraeds-vergaderingen dickwijls bevonden
werd (=wordt), dat de ledematen desselfs gedurende de actiën (=werkzaamheden)
met den anderen aperte (=openlijk) spreecken, waar door niet alleen de actie werd
geïnterrumpeert, maar oock den tijt veelsins verquist, is goet gevonden dat in
sulcken gevalle den Preses met een hamertje sal doppen, en de 't samenspreeckers
vragen, wat geproponeert sij (=wat aan de orde is gesteld), ende sullen deselve in
cas (=in geval) sy sulx niet en weten, beboetet werden".15
In de Acta van de Kerkeraad weerspiegelt zich het leven der gemeente, uiteraard
met eenzijdige aandacht voor de negatieve aspecten. Vooral op vergaderingen die
voorafgaan aan de viering van het Avondmaal, komt allerlei aan de orde dat óf
rechtstreeks tegen Gods gebod ingaat óf het aanzien van de gemeente schaadt,
zodat bij censuur de toetreding tot de tafel des Heren wordt verboden.
Opvallend is het grote aantal problemen rondom verloving en huwelijk: trouwen zonder toestemming van de ouders; het verbreken van de huwelijksbelofte;16
gemengde huwelijken, speciaal tussen Gereformeerden en Roomsen; echtelijke
ontrouw; ontijdige bijslaap. Soms presenteert een der broeders een moeilijk trouwgeval (een z.g. casus matrimonialis), zoals het volgende: „Een man gaat van sijn
vrouw buyten haar wil en weten. De vrouw onderwijlen in sijn absentie procreëert
kinderen met een ander. De man comt na 6 Jaaren wederom, en wert (=wordt) met
haar versoent. Daar na gaat weder henen; na sijn weg-gaan comt die tweede man
strax (=spoedig daarop) wederom bij die vrouwe. De vrage is Of die vrouw met
dese ketste man trouwen mag?" Pas veertien dagen later, dus na rijp beraad, komt
het antwoord: „Wort negative gedetermineert ( = afgewezen), alsoo de vrouw
tweemaal overspel begaan heeft, met die persoon daer se nu mede trouwen soude,
dewijle doen (=toen) se dese persoon toeliet, noch niet en bleeck veelmin ordentlick geoordeelt was haars mans contumacie in de aangevangene quaetwillige
verlatinge".17
15. Acta Utr. K., d.d. 1 maart 1658.
16. „De ondertrouw, met onderpand bezegeld en met consent der ouders aangegaan, verplichtte tot
een huwelijk. Ook de bijslaap bij een andere vrouw ontsloeg de man niet van zijn verplichting". A.Th.
van Deursen, Het kopergeld van de Gouden Eeuw. Assen/Amsterdam 1978, dl. II, p. 24, 25.
17. Acta Utr. K., d.d. 29 maart en 13 april 1658.
ANN. dewijle doen...: omdat het, toen zij deze persoon accepteerde, nog niet vast stond en nog minder
redelijk verwacht kon worden, dat de kwaadwillige verlating zo lang zou duren.
Is de redenering niet wat eenzijdig legaal, zodat de last uitsluitend gelegd wordt op de schouders van één
partij?

62

In de kring der mede-predikanten heeft Lodensteyn zijn plaats zonder moeite
gevonden. Men kan zich indenken dat de enigszins aristocratische gereserveerdheid, die hem volgens Van der Hooght kenmerkte, wel achting wekte, maar
amicaliteit uitsloot. Hij treft het bijzonder, dat reeds enkele maanden na zijn
komst zijn oude studievriend Justus van den Bogaert, predikant te Rotterdam, op
de nominatie staat voor een beroep. De Vroedschap maakt geen bezwaar en
Lodensteyn wordt in tweede instantie mede gedeputeerd naar Rotterdam om zijn
vriend te bewegen het beroep aan te nemen. Als de andere gedeputeerden naar
Utrecht terugkeren, blijft hij achter om een goede uitslag te bewerken en de
formaliteiten met Kerkeraad en Classis af te handelen.18 Stellig zal het vooruitzicht
zo nauw met zijn vriend te mogen samenwerken, Van den Bogaert's beslissing
beïnvloed hebben. Zij zullen elkaar in de komende jaren tot grote steun zijn. Van
der Hooght getuigt:
Noyt zag de wereld (sedert der Apostelen dood) zoeter overeenstemming/ten goede
tusschen menschen van gelyke Bediening als tusschen hem (Lodensteyn) en zijnen
Collega/Do. van den Bogaart. Noyt achtte d'eene den anderen uytnemender dan sich
selven (volgens Phil. 2:3) als deze twee Gebroeders in en tot den Heere. En ik twijffel/
of men (by dit groot verval in de Seeden) kan wachten/dat 'er oyt in een Stad/daar
zoovele Predicanten zijn/zal gevonden werden/zooveel over-een-stemming/zoo
veel tedere Genegenheyd ten besten van Gods zake en zoo veel zorge voor malkanders eere/als 'er gezien is tusschen deze twee hoog-begaafde Yveraars/en ook
tusschen haren gemeenen Meester Voetius, nevens
en met het grootste getal der
twaalf Amptgenooten/en Heeren Professooren.19
Om de Heren Regenten een indruk te geven van de zwaarte van het predikambt
schrijft Ds. Theodorius: „Tegen de winter sullen... twee van de leeraren 's Rustdaegs tweemaal moeten predicken in sulcke stercke gehooren (=in zulke druk
bezochte diensten), daer sy hare crachten moeten uytmergelen, bysonderlijck, om
in betooninge van Geest en cracht den slaeperigen menschen en wijdgespreyde
meenigte (=over de kerk verspreide schare) het woort des levens intedrucken".20
Wanneer gedeputeerden van Kerk en Vroedschap een predikant gaan horen,
letten zij dan ook niet alleen op de inhoud van de preek, maar vooral ook op de
kracht van destem. Wanneer daaromtrent enige twijfel blijft bestaan, nodigt men
de gedispicieerde predikant (= de predikant die men op het oog heeft) uit om in de
Domkerk te komen preken.
Van der Hooght vermeldt, dat Lodensteyn een zeer genuanceerde voordracht
had en dat de kracht van zijn stem indrukwekkend was. „Zoo ziel-roerende als
deze Man was in de beweeglijke stoffen, soo ernstig en krachtig kon hy het herte
roeren/door het donderend geluyd van Gods Oordeel over den Sondaar... My
gedenckt noch seer wel/hoe dikwils myne hayren te berge reese/als ik hem hoorde
18. Acta Utr. K., d.d. 8, 12, 19, 26 sept. en 18 okt. 1653.
19. Van der Hooght, p. 27.
ANN. wachten: verwachten; werden: worden; gemeen: gemeenschappelijk.
20. Acta Utr. K.y d.d. 25 juli 1658. Aldus Ds. Theodorius van der Wenden in de door hem geredigeerde
Remonstrantie aan de Vroedschap tot vermeerdering der predikanten.

63

donderen tegen de sonden. Sijn donderend en zwaar geluyd 't geen hy in die groote
Kerken sonder inhouden konde uytsetten, was daartoe een groot behulp".21
Hoe heeft hij die toch vooral als kanselredenaar naam maakte, in die eerste
Utrechtse jaren gepreekt? Melchior Leydekker, die van 1657 tot 1660 in Utrecht
verbleef, zegt hiervan het volgende:
„In het eerst van zijn dienst alhier, zette hij zich om geleerd te prediken, wat hem
zeer vast in de godgeleerdheid maakte, maar daarna schikte hij zich om de Christelijke
Zedekunde te behandelen, hetgeen hij met zoveel hemelwijsheid deed, door de
deugden der heiligen in haar aard en sieraad zóó te beschrijven en de tegenovergestelde zonden in haar boosheid zóó aan te toonen, dat men op de deugd verlieven
moest, en zijn ambtgenooten over zijn ervaring, kunde en bescheiden oordeel zich
verwonderden'' ,22
Lodensteyn heeft de spits van zijn prediking dus gericht op de reformatie der
zeden: de heiliging des levens naar puriteins model. De strengheid van zijn bestraffing contrasteerde echter met de warmte waarmee hij de heerlijkheid van een waar
Christelijk leven tekende.
In tegenstelling met velen van zijn ambtgenoten heeft hij weldra alle geleerdheid
in zijn preken laten varen. Hij had er twee redenen voor. In de eerste plaats past het
pronken met geleerdheid niet bij de ernst van zijn prediking. Alleen wanneer het
strikt nodig is, zoals bij sommige teksten uit de profetische boeken, geeft hij met
weinig woorden de historische context aan. In de tweede plaats wekt een breedvoerige uitleg bij de eenvoudige hoorder de indruk, dat de H. Schrift een duister boek
is, nog afgezien van het verschijnsel, dat het menigeen na de breedvoerige uitleg
duisterder is dan te voren.23
De satiricus die in 1668 collega Sanderus op de korrel neemt, betrekt ook
Lodensteyn in zijn relaas. „Og dat hoor ik so gaerne alsmen zo duydelijck preekt/
t' is anders niet of hy in een Mens zijn hert had' gezien/zo klaer weet hy 't uyt te
leggen. Dat beken ik; ik dogt by me zelven/waer haelt hy 't van daen? Maer dat
heeft hum Vader Lodensteyn geleert/die gaet ook dadelijk tot de Praktyk".24
Dat de ene predikant meer volk trekt dan de ander, is een verschijnsel, dat zich in
grote-stadskerken wel altijd zal voordoen. Meestal — en dan is het begrijpelijk en
natuurlijk —- berust dit op verschil in redenaarsgaven, maar soms — en dat is in die
tijd in Utrecht het geval — hangt het samen met de aard van het gesprokene. De
puriteinse accenten in mystieke en ethische zin vinden niet bij alle Utrechtse
21. Van der Hooght, p. 47.
22. Leydekker, p. 12.
Bescheiden: weloverwogen, verstandig.
23. J. van Lodensteyns Beschouwinge van Zion: ofte Aandagten en Opmerkingen over den tegenwoordigen toestand van yt Gereformeerde Christen Volk. Gestelt in eenige t' Samenspraken. Amsterdam, 4e dr.,
1718, p. 213. In het vervolg geciteerd als Besch. v. Z.
24. Johannes van Lamen, Een Likkepotje voor den Heessen Musicant; Die de Christelijke Gemeynte/
voorleden Sondagden... September/een Deuntje vereerde op de Wijze, Ik sliep/maer mijn herte waeckte.
1668. Pamflet F. Muller, nr. 5670, p. 5.
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predikanten in gelijke mate bijval en wat de predikanten verdeelt, laat ook de
gemeente niet onberoerd. Het gevaar dreigt dat zich in de kerk partijen vormen;
dat een predikant met geprononceerde meningen zijn geestdriftige volgelingen
heeft, terwijl andere gemeente-leden hem systematisch mijden.
Men krijgt niet de indruk dat de lust om daarin verandering te brengen, onder de
predikanten sterk leefde. In de eindeloze debatten over het stoelzetten in de kerken
(de ene maal is een kerkgebouw halfleeg en zijn er stoelen te over en een andermaal
is het zo vol, dat de hoorders zelfs in de dooptuin zitten), adviseert de Vroedschap
op zekere dag: Laten de predikanten geheim houden, waar en wanneer ze preken.25
De Acta zeggen dat men het in beraad zal houden, maar niemand komt er ooit op
terug.
Het punt komt ook aan de orde in Lodensteyn's Dagelijksche Meditatien uit
1659. Het verrassende is, dat hij een geheel ander criterium aanlegt. Verschil in
gaven en zelfs diversiteit in meningen is niet het voornaamste. Alles draait om de
vraag in hoeverre een predikant voertuig is van de Geest en in dat opzicht zijn er
verscheidenen (toch ook weer niet allen), die hij uitnemender acht dan zichzelf. Hij
wil niemand het recht ontzeggen naar een collega te gaan aan wie de gave des
Geestes in meerder mate geschonken is. Welsprekendheid legt minder gewicht in
de schaal. Hij is ervan overtuigd, „dat de genade veel krachtiger werkt als de gaven,
bijna gelijk een kanon dat met scherp of met loos kruit schiet".26
De reformatorische kerken hebben van de aanvang af grote waarde toegekend aan
het kerkelijk onderwijs, dat men naar oud gebruik en in aansluiting op 1 Cor. 14:19
catechese noemde en de voorstanders van „nadere reformatie" hebben deze taak
met nog meer zorg ter hand genomen. In 1654 mag Utrecht er zich op beroemen,
dat er wekelijks 16 catechisatiën worden gehouden, „sulcx als op geene plaetse int
lant en geschiet".27 Gedachtig aan Calvijn's uitspraak: „Niet in onwetendheid,
maar in kennis is het geloof gelegen",28 bonden de predikanten de strijd aan met de
onwetendheid.
Het is niet eenvoudig zich van het catechetisch werk in Utrecht een overzichtelijk beeld te vormen. De algemene catechisaties gaan uit van de Kerkeraad en
worden bij toerbeurt verzorgd door één der predikanten. Zo besluit de Kerkeraad,
dat een bepaalde catechisatie in de Nicolai-kerk zal worden gehouden door de
predikant die 's morgens in deze kerk zal preken.29 Er wordt rekening gehouden
met de leeftijd der catechisanten: Sommige catechisaties zijn bestemd voor de nog
schoolgaande jeugd. Om de orde te handhaven worden de schoolmeesters verplicht deze catechisaties tot het einde toe bij te wonen.30 De groep van 12 tot
18-jarigen wordt verwacht in de catechisatie der Dochteren of in die voor de
Jongmans. Laten de ouders er op toezien, dat hun wat oudere kinderen die
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Acta Utr. K.y d.d. 17 aug. en 28 aug. 1657.
Dagelijksche Meditatien, 27 jan. 1659.
Acta Utr. K.y d.d. 30 jan. 1654.
Inst. III, 2, 2.
Acta Utr. K., d.d. 6 maart 1657.
Acta Utr. K., d.d. 5 sept. 1657.
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catechisaties blijven bezoeken.31 Sluitstuk van het geheel is de catechisatie der
competenten. Wanneer men de benaming „competenten" vervangt door „belijdeniscatechisanten", dan is dit wel ongeveer, maar niet geheel juist. Een
belijdeniscatechisant(e) streeft er naar om na belijdenis van zijn (haar) geloof tot
lidmaat der kerk te worden aangenomen. Op grond van dit lidmaatschap krijgt hij
(zij) toegang tot het H. Avondmaal. In Utrecht is het één niet onlosmakelijk aan
het andere verbonden. De Kerkeraad eist van mensen die al lidmaat zijn en wier
levenswandel onberispelijk is, maar die van de leer weinig of niets weten, dat ze de
competenten-catechisatie opnieuw volgen, eer men hen weer toelaat tot het H.
Avondmaal. De maatregel wekt nogal wat critiek in de omliggende gemeenten,
omdat ze vaak ongeletterde plattelandsbewoners treft, die zich met attestatie in
Utrecht laten overschrijven.32
Naast de algemene, door de Kerkeraad ingestelde catechisaties gaan sommige
predikanten er toe over hun eigen bijeenkomsten te houden, die men ook „catechisaties" noemt, maar die veelal het karakter van een bijbelkring hebben. Van der
Hooght wijdt aan Lodensteyn's catechetisch werk de volgende passage:
Hy onderhielt/behalven de algemeene Predicatien en Catechisatien/noch een seer
vol gepropte Catechisatie des Rustdags, ten vier uuren/in de Nicolai Kerk. Daar na des
Dynsdags ten een uur/een Catechisatie in de Katharine Kerk, voor de geene/die sich
ten Avondmaal souden laten bereyden. Daar na des Woensdags wederom een
Catechisatie ten drie uuren/in de Nicolai Kerk. Ende des Vrydags een Catechisatie
over de Praktijk/in het Wees-kerkje. Uyt alle dese Oeffeningen (in welke ook wel de
Predicatien wierden herhaalt); maar bysonder uyt die Oeffening/welke des Vrydags
gehouden wierde/kon men leeren de alderinnigste Praktijk des Christendoms/en de
aldertederste gevallen der conscientie. Waarom men oók deselve doorgaans vervult
sag met een groot getal ervarene Christenen/Leeden des Kerkenraads/Godvruchtige
studenten/en ook wel Predicanten en Proponenten.33
Van der Hooght schreef zijn levensbericht in 1697 als inleiding op een door hem
verzorgde uitgave van Lodensteyn's preken. Het was voor hem een terugblik op
het kerkelijk leven van meer dan twintig jaren her, zodat vragen als: „Wanneer
begon hij met die catechisatie?'' of „Heeft hij ze alle tot zijn dood toe voortgezet?''
niet aan de orde kwamen. De propvolle catechisatie op de zondag zal zich niet
geleend hebben tot een gesprek met zijn bezoekers; die in de Cathrijnekerk,
bestemd voor hen die zich voorbereidden op de viering van het H. Avondmaal,
kan verband houden met Lodensteyn's toenemende twijfel of men de tekenen van
Christus' lijden wel mag uitreiken aan diegenen die geen enkel teken van wedergeboorte vertonen. Op de Vrijdag-catechisatie besprak hij Amesius' Medulla of
Willem Teellinck's Sleutel der Devotie?* Ik vermoed dan ook, dat herhaling van de
31. Acta Utr. K, d.d. 9 dec. 1661.
32. Acta Utr. K, d.d. 8 juni en 10 aug. 1663.
33. Van der Hooght, p. 42.
34. Cf. P. Proost, a.w., p. 86 en Salomon van Amstel (ps. voor Ds. Daniël van Hengel), Vredes-drangh,
ofte Accuraet ende leersaem Discours aengaende de Dispuyten ende onlusten in de Kercke tot Utrecht:
Waerin de rechte oorsaecken ende remedien der selve worden aen-gewesen: Voorgestelt hy forme van t'
Samen-spraecke tusschen Prudentius ende Zelotes. Harlingen, 1662. Pamflet Knuttel, nr. 8672, p. 10.
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preek geen regel w^s, maar incidenteel wel voorkwam.35
Het kerkelijk klimaat wordt in deze jaren sterk beïnvloed door de strijd die de
Kerkeraad onder Voetius' leiding voert voor het rechtmatig gebruik van de z.g.
geestelijke goederen. Dit twistpunt is voor de verdere gang van zaken in Utrechts
gemeente van zo ingrijpende betekenis geweest, dat het mij wenselijk lijkt in het
kort te memoreren, hoe de misstand is ontstaan en wat zich reeds in het decennium
vóór Lodensteyn's komst had afgespeeld.
Tussen 1572 en 1580 was in alle gewesten die niet meer onder Spaans gezag
stonden, de uitoefening van de katholieke godsdienst verboden en waren de
bezittingen der katholieke kerk gesaeculariseerd. De niet onaanzienlijke inkomsten daarvan werden bestemd voor 'pieuse saeken' (ad pios usus), zoals voor het
onderhoud der nu aan de Gereformeerden toegewezen kerkgebouwen, de traktementen der predikanten, het onderwijs, de zieken- en armenzorg. In Holland
bijvoorbeeld werd de Leidse Academie gefinancierd uit de opbrengst van de
voormalige abdijen van Egmond en Rijnsburg.
In het Aartsbisdom waren de kerkelijke en politieke macht geconcentreerd in de
vijf kapittels van Utrecht: dat van de Dom, Oud-Munster, St. Pieter, St. Jan en Ste
Maria. De 140 kanunniken kozen uit hun midden de afgevaardigden naar de
Staten. Zij vormden daarvan het Eerste Lid, terwijl de Ridderschap het Tweede en
de steden het Derde Lid uitmaakten. De rijkdom van de kapittels berustte op het
enorme grondbezit, dat de kerk zich niet alleen in, maar voor een niet gering deel
ook buiten het gewest verworven had.
Toen de uitoefening van de Roomse godsdienst verboden werd en alle regenten
in Vroedschap en Staten lidmaat van de gereformeerde kerk moesten zijn, had het
voor de hand gelegen de kapittels en het Eerste Lid der Staten op te heffen, maar dit
stuitte op verzet van de in dit gewest krachtige Ridderschap, die dan te allen tijde
door de steden overstemd zou worden. Daarom hield men alles zoveel mogelijk bij
het oude: de kapittels bleven in stand, maar de kanunniken moesten voortaan lid
van de gereformeerde kerk zijn. Zoals voorheen zonden de kapittels hun afgevaardigden naar de Staten, waar zij onder de naam van Geëligeerden het Eerste Lid
vormden. De oude namen van kanunnik, domheer, proost, zielepriester e.d.g.
bleven bestaan, hoewel de vroegere functie van die ambten was weggevallen.
Opengevallen kanonikaten, vroeger in de oneven maanden door de Paus begeven,
kwamen nu ter begeving aan de Staten; in de even maanden kregen Ridderschap en
Stad hun aandeel. Evenzo ging het met de toewijzing van prebenden of proven,
oorspronkelijk bedoeld als vergoeding voor de uitoefening van een geestelijke
functie, nu een tot niets verplichtende schenking. Omdat het misbruik insloop, dat
de prebende meestal werd verkocht aan de meestbiedende, besloot de Vroedschap
in 1625 over te gaan tot het instellen van toerbeurten. Zo hield men niet alleen de
35. OJ. de Jong's voorstelling van zaken, dat Lodensteyn zijn catechisaties viermaal per week hield en
wel na elke door hem geleide dienst en dat hij dan het gepreekte toepaste, klopt niet met de gegevens die
Van der Hooght ons aanreikt. Otto J. de Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis. Nijkerk, 2e dr., 1978, p.
236.
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Roomse namen, maar ook de Roomse misbruiken in stand.36
Billijkerwijs moeten wij twee dingen in het oog houden. In de eerste plaats was
de mentaliteit van de Utrechtse patriciërs niet slechter dan die van de regenten
elders. Zij hadden alleen betere kansen om zich te verrijken. Belangeloze dienst aan
het land kwam zelden voor. Wie de zware last van een regeerambt draagt, mag met
een goed geweten gebruik maken van de voordelen die het hem biedt. Vrome
mensen als Cats en Huygens zien de hun toegevallen rijkdom als een Goddelijke
beschikking. „Den mensche raeckt aen goet noch have by geval".37
In de tweede plaats mogen wij constateren, dat de Utrechtse magistraat de
belangen van de kerk zeker niet minder behartigde dan elders het geval was. Wie
eenmaal predikant in Utrecht was, bleef dat veelal tot zijn dood. Van de dertig
predikanten die tussen 1637 en 1676 Voetius' ambtsbroeders waren, zijn er slechts
twee vertrokken, maar dat was dan ook één professor, n.1. Hoornbeeck, die in 1654
Utrecht voor Leiden verwisselde en — veel later — Hermannus van Halen, wie in
1683 een professoraat in Harderwijk werd aangeboden.
Met alle waardering voor wat de magistraat als „voedsterheer" der kerk deed,
was het in zijn ogen onrechtmatig gebruik van de kerkelijke goederen Voetius een
doorn in het oog. Hij noemde het een „roepende zonde", een ten hemel schreiend
onrecht. Het geld en de bezittingen, eenmaal aan de Roomse kerk geschonken,
waren aan God gewijd. Dat was de intentie van de gevers, zelfs wanneer dezen het
in hun dwaling gaven voor aflaten of zielemissen. Wie dit geld niet bestemt voor
kerkelijke en andere „pieuse saeken", maakt zich schuldig aan het crimen sacrilegii
(het misdrijf van heiligschennis), want deze goederen behoren God toe.
Voetius' toenmalige mede-predikanten hadden hun critiek al eerder op de kansel
gebracht. Hijzelf sprak zich pas openlijk uit, toen hij in december 1644 in een serie
vervolgpreken Jozua 7 kreeg toegewezen. Dit hoofdstuk handelt over Achan, die
met de dood gestraft werd, omdat hij zich vergreep aan het goed dat aan God
gewijd was. In dit verband behandelde Voetius ook het verkeerd gebruik van het
toenmalig geestelijk bezit in Utrecht. Zijn preek was gematigd van toon en hij
hield de gemeente voor, dat niet het volk, maar alleen de overheid bevoegd was
daarin verandering te brengen.38 Desondanks wekte ze beroering en de leden der
Staten, die veelal in Utrecht woonden, ontveinsden zich niet, dat de predikanten
hen bij het volk in diskrediet brachten. Reeds in januari 1645 richtten de Edel
Mogenden zich tot de Utrechtse Vroedschap met het verzoek hiertegen op te
treden. Drie leden van de Vroedschap hadden als ouderling ook zitting in de
Kerkeraad. In een speciaal daartoe belegde kerkeraadsvergadering brachten deze
heren het verzoek van de Vroedschap over. Het was tweeledig: de kwestie voorlopig niet op de kansel te brengen en de Vroedschap schriftelijk in deze zaak van
advies te dienen. Het eerste beloofde de kerkeraad met zekere reserve: Men zou
36. S. Muller Fzn., 'Collatierecht en ambtsbejag' in: Schetsen uit de Middeleeuwen. Amsterdam, 1900,
p. 26 v.v. J.E.A.L. Struick, a.w., p. 188-190. P.L. Muller, Onze Gouden Eeuw, 4e dr., Leiden, z.j., p. 318326. LJ. Rogier, a.w., dl. II, p. 405, 406.
37. De Gedichten van Constantijn Huygens, ed. J.A. Worp, dl. I, p. 58. Citaat bij A.Th. van Deursen,
Kopergeld, dl. III, p. 9.
38. A.C. Duker, a.w., dl. II, p. 296, 297.
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niet dan met behoorlijke circumspectie (= omzichtigheid) en discretie (= terughoudendheid) over de zaak spreken. Aan het tweede verzoek voldeed men gaarne en al
spoedig bleek dat men de opstelling van een schriftelijk advies het best kon
toevertrouwen aan Voetius, die zich het meest in die materie verdiept had.
Duidelijk blijkt dat de Vroedschap de gebruikelijke tactiek volgde om de zaak op
de lange baan te schuiven, want toen Voetius reeds op 1 maart van dat jaar zijn
doorwrocht werkstuk Theologisch Advys overhandigde, gaf de Vroedschap het
ongelezen terug, omdat de handtekening van één der predikanten, toen tijdelijk
afwezig, ontbrak. Ondertussen kon men de predikanten houden aan hun belofte.
Acht jaar later, als de inhoud van het Advys toch al is uitgelekt, besluit één van
Voetius' vrienden het te laten drukken en hiermee laait het smeulend vuurtje weer
hoog op. Het is dan 1653, het jaar waarin Lodensteyn zijn aandeel krijgt in
Utrechts kerkelijk leven.
Een zo openlijke en principiële critiek van een Gereformeerde kerkeraad op het
beleid van de Overheid heeft zich noch eerder noch later in de geschiedenis van de
Republiek voorgedaan. De gereformeerden, die zichzelf toch beschouwen als de
gezagsgetrouwen bij uitstek, beschuldigen in feite hun voedsterheren aan wier
bescherming zij hun bevoorrechte plaats in het volksleven te danken hebben.
Het Theologisch Advys bracht vele pennen in beweging. In 1650, nog eer het was
gepubliceerd, kwam Voetius' vroegere vriend, de Groningse hoogleraar Martinus
Schoock, met een bestrijding, waartoe ook zijn ambtgenoot Samuel Maresius een
bijdrage leverde.39 Hun beroep op de historische rechtsgang wees Voetius af. Voor
hem was dit geen juridische, maar een ethische kwestie. Niet wat de wereldlijke
rechter had beschikt (het ius fori), maar wat God en het eigen geweten oordeelden
(het ius poli) was de maatstaf. „Geen goet Christen mach, sonder scrupule of
beswaernisse sijner Conscientie een plaetse bekleeden in een der tegenwoordige
Capittelen tot Utrecht ende onder dien titel genieten de inkomsten en profijten
daer toe staende".40 In 1656 publiceert Voetius een vervolg op het Theologisch
Advys onder de titel Wolcke der getuygen. Het is een soort bronnenboek voor ieder
die wil weten, hoe gezaghebbende mannen geoordeeld hebben over het recht
gebruik der geestelijke goederen. De titel is ontleend aan Hebr. 12:1.
Grote opschudding verwekt het in 1655 verschenen Concept van een instructie, by
my Carolus Demaets, ende mijnen woerden mede-broeder Gisbertus Voet beroemt
etc.41 Dit geschrift zou gevonden zijn in een folio-boek, dat verkocht was op de
39. Martinus Schoock, Liber de bonis vulgo ecclesiasticis dictis etc. Groningen, 1650.
40. Deze formulering is naar Essenius' Verdediging van 't Utrechtsche Theologisch Advys, aengaende de
Canonisyeny Vicaryen etc. Utrecht, 1659. Pamflet Knuttel, nr. 8187.
41. De volledige titel luidt: Concept van een instructie, by my Carolus Demaets, ende mijnen woerden
Mede-broeder Gisbertus Voetius beroemt. Omme te dienen tot restauratie van de vervallen gerechtigheden,
de welcke de kercke alhier binnen Utrecht in ouden tijden gehadt heeft, ende oorspronckelijcken aen de selve
ghefondeert is, ten insichte de selve de sorghe van de saligheyt der zielen, van de gemeente alhier tot Utrecht
gehadt heeft; wekkers plaetse en gelegentheyt de bedienaren des h. evangelii, alhier door Godes ghenade in de
reformatie deser kercke Christi, als nu representeren. Welck gheschrift ghevonden is, in een folio boeck in de
auctie van den predicant Dematius verkoft. (z.n.v.pl. en v.dr.), 1655. Pamflet Knuttel, nr. 7707.
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veiling van Demaets' boekerij te Amsterdam. Het Concept ontwikkelde een
strategie voor de komende jaren. Men zou zoveel mogelijk „goedwillende" regenten in de kerkeraad benoemen. In de Vroedschap konden deze heren dan de
besluiten doorzetten die de kerkeraad wenste. Zo zouden achtereenvolgens de
kanunniken, de ridderschap en de Stad gedwongen kunnen worden hun bezittingen uit handen te geven ten dienste van de kerk, het onderwijs en de armenzorg.
Nieuwe predikanten zouden vooraf bij geheime acte moeten verklaren met deze
procedure in te stemmen.
Natuurlijk heeft niemand de originele tekst van dit z.g. Concept, in het handschrift van Demaets en met eigenhandige aantekeningen van Voetius, ooit onder
ogen gehad. Wat men zag, heette een afschrift of een afschrift van een afschrift.
Bovendien was het onwaarschijnlijk te veronderstellen dat Voetius' aanhang in de
Vroedschap een meerderheid vormde. Desondanks geloven zijn tegenstanders de
waarheid van deze boze opzet maar al te graag. Men zegt, „dat men ds. Demaets
behoorde op te graven ende de kiste aen de galge te hangen" en het gerucht doet de
ronde, dat Voetius wel spoedig zal worden opgepakt.42
Reeds op 15 juni 1655, nog eer het boekje gedrukt is, brengt Voetius de zaak voor
het gerecht. Nasporingen wijzen uit, dat het Concept in Utrecht bekend is
geworden door Jacob van Berck, Griffier van het Hof van Utrecht, die een afschrift
in handen had gekregen en daarvan een copie maakte ten dienste van een domheer.
Al verzekerde hij dat dit niet was geschied uit boos opzet en dat de domheer hem
geheimhouding beloofd had, de rechters hadden alle reden om hem van medeplichtigheid te verdenken, te meer, daar hij eerst verklaarde het Concept uit handen van
een Amsterdamse burgemeester te hebben ontvangen en dit later weer herriep. Het
zou hem thuis bezorgd zijn zonder dat hij wist vanwaar. Hangende het proces sluit
men hem op in de stadsgevangenis.
Om de valsheid van het Concept aan te tonen en daardoor de nagedachtenis van
Demaets van alle blaam te zuiveren, verklaart de kerkeraad op verzoek van
Demaets' weduwe en erfgenamen onder meer, dat de stijl van het fameuse libel niet
overeenkomt met die van Demaets; dat deze nooit aan iemand dergelijke opinies
kenbaar heeft gemaakt; dat niemand van de predikanten of ouderlingen ooit over
een belofte, als in het Concept genoemd, is aangesproken.43
Op 27 september 1655 doet het Gerecht uitspraak. Het pamflet is inmiddels in
Amsterdam in druk verschenen en men kan Berck niet meer ten laste leggen dan
het Concept te hebben gecopieerd en verspreid. Desondanks wordt hij veroordeeld tot een boete van 1500 gulden plus de kosten van het proces. Degene door
wiens toedoen de drukker of de schrijver van het geschrift in handen van de justitie
zal komen, wordt een beloning van 1500 gulden en een aandeel in de op te leggen
boete in het uitzicht gesteld. Voor Voetius c.s. een volledige en welverdiende
rehabilitatie.
De Kerkeraad is overigens niet van zins het hierbij te laten. Nu de Overheid haar
woord heeft gesproken, komt zijn beurt. Nauwelijks na vier maanden strenge
42. Voetius, Wolcke der Getuygen, p. 189. A.C. Duker, a.w., dl. II, p. 312, noot 1.
43. Acta Utr. K., 28 juni 1655. A.C. Duker, a.w., dl. II, Bijlage XC.
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hechtenis uit zijn gevangenis ontslagen, krijgt Berck bezoek van Lodensteyn, in
wiens wijk hij woont, en deze deelt hem mee, dat de Kerkeraad hem wegens
gegeven ergernis voor eenmaal de toegang tot het Heilig Avondmaal ontzegt.44
Berck acht zich hierdoor veroordeeld zonder dat men hem gehoord heeft en ziet
hierin een poging om hem nog dieper in de ogen van het volk te vernederen.45 Zijn
ontsteltenis wordt nog groter, wanneer de deurwaarder van de Kerkeraad hem
twee weken later komt aanzeggen, dat hij voor de Raad wordt ontboden. Men
bemerkt uit zijn reacties hoe bang hij is weer in nieuwe moeilijkheden te komen.
Zijn overdreven voorzichtigheid komt kennelijk voort uit gebrek aan zelfvertrouwen; hij vreest bij elke stap dat het een misstap is. Aanvankelijk weigert hij te
komen, tenzij men hem vooraf meedeelt, waarvan men hem beschuldigt. Daarna
zendt hij een notaris met twee getuigen om de Kerkeraad deze conditie mee te
delen en er tevens op te wijzen, dat hij reeds vier a vijf jaar lid is van de Franse
gemeente.46 Dit laatste argument baat hem niet: de kerk houdt hem voor een
lidmaat, omdat hij zijn overgang tot een andere kerk nooit geregeld heeft. Bij een
toevallige ontmoeting met Lodensteyn stelt Berck voor, dat gecommitteerden van
de kerkeraad op een bepaalde tijd en liefst te zijnen huize met hem zullen spreken
in tegenwoordigheid van een notaris en getuigen.47 Hij noemt nu de ware reden
van zijn bezwaren: hij nam aan, dat men hem wilde spreken „over de sake, daer
over hij in hechtenis was geweest, en alsoo eenige van de Leden der Vergaderinge
sijne Richters waren geweest, dat in debat woorden mochten uytvallen, die haer E.
niet smakelijck mochten sijn, vreesende aen nieuwe moeiten te raken".
Als hij eindelijk op 7 januari 1656, zij het dan vergezeld van een advocaat, voor
de Kerkeraad verschijnt, weet hij zich goed te verantwoorden. Hij betreurt het
zich ooit met het Concept te hebben ingelaten; zijn weigering om voor de
Kerkeraad te verschijnen berustte niet op „verachtinge", maar op de redenen,
reeds door hem genoemd. Hij is kennelijk opgelucht, als de praeses het laat bij een
ernstige bestraffing over het gepasseerde en een vermaning „tot recht berouw ende
leetwesen ende goede voorsichticheyt int toekomende". Nu, aan dit laatste had het
hem in zijn omgang met de kerkeraad niet ontbroken. Hij neemt van de Eerwaarde
Broeders afscheid „met dancksegging ende presentatie van sijnen dienst, met
excuse, soo 't een oft ander woord onvoorsiens mochte sijn ontgaen, dat ten goede
te willen nemen".
Voor de kerkeraad is de zaak hiermee afgedaan, maar ditmaal niet voor Berck.
Deze opgejaagde man stelt zich voor, hoe licht de laster vroeg of laat de kop op kan
steken en van hoeveel belang het dan zou zijn, als hij kon aantonen, waartoe het
kerkelijk onderzoek geleid heeft. Zelfs in de carrière van zijn kinderen kan dit
44. Acta Utr. K., 1 okt. 1655. Inderdaad is dit de gebruikelijke straf, door de Kerkeraad opgelegd aan
leden die door hun gedrag de kerk in opspraak brengen, soms naar aanleiding van een vechtpartij of
burenruzie, ook wel na een door het Gerecht opgelegde straf. Vgl. Acta Utr. K., 30 maart 1663. Voorts
A.Th. van Deursen, Bavianen en slijkgeuzen, p. 202 v.v.
45. In de Acta van 31 dec. 1655 verklaart de Kerkeraad nog eens uitdrukkelijk, dat de afhouding van het
Avondmaal niet is geschied „bij forme van Censure, maer wegens de publyke ergernisse".
46. Acta Utr. K., 3 dec. 1655.
47. Acta Utr. K., 10 dec. 1655.
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mogelijk een rol spelen. Daarom verzoekt hij de kerkeraad tot driemaal toe hem
een gewaarmerkt afschrift te geven van die gedeelten der Acta waarin over zijn
persoon of zaak gesproken wordt.48 Men staat hem wel toe de betreffende gedeelten te lezen; hij krijgt ook de toezegging, dat de kerkeraad in geval van nood zeker
niet tot zijn nadeel zal getuigen.49 Maar dit alles geeft Berck niet de verlangde
zekerheid. Er kan zo gemakkelijk iets uit het „Kerckenboeck" verloren raken. Hij
heeft nu al een los blad gevonden, dat maar met een speldje zat vastgehecht! Hij
tekent appel aan bij de Classis, maar het wordt een lange weg. Pas op 7 september
1660, als de Synode bemiddelt en de Kerkeraad andere zorgen aan het hoofd heeft,
lezen wij in de Acta: „Is geresolveert alsoo de gemelte copije maer voor als noch
(=voorlopig) en was ontseyt, ende niet absolutelijck geweygert, dat men de
Griffier op sijn nader versoeck, ende soo groote ende langdurige instantien (=aandringen) deselve sal geven".
Lodensteyn is van het begin af bij de zaak-Berck betrokken geweest, ook nog
toen de kwestie voor de Classis diende. De anonieme schrijver van het pamflet
Tragoedia vetus & nova, dat in 1656 verschijnt, neemt hem zijn bemoeiingen niet in
dank af. Hij spreekt van
Den liefdeloozen Lode-steen
Van Liefde koud als lood en steen.50
Maar Lodensteyn wond zich niet gauw op over laster. „En was 't in Poëzy: dan kon
hy selfs wel prijsen de aardigheid (=geestigheid) welke sulke Spotters in haare
Gedichten toonden".51
De kruitdamp rondom het Concept is nauwelijks opgetrokken of er verschijnt in
de herfst van 1655 een geschrift, dat opnieuw de gemoederen in beweging brengt.
Het draagt de titel Vruchte-losen Biddach, ofVrymoedich ende Ootmoedich Versoek,
Aan de Christelijke Overheden der Vereenichde Nederlanden.52 De schrijver noemt
zich Eusebius Philarchontius en duidt hiermee aan, dat hij een vroom man is, die de
Overheden een goed hart toedraagt. Hij prijst hen, omdat zij het volk oproepen
God te danken voor de zegeningen en het heil des lands van Hem te verwachten.
Maar, zo vraagt hij zich af: „Soude God verbiddelijk sijn/als wy onverbeterlijk
blijven?" En dan volgt het requisitoir. De Overheden treden niet op tegen de
afgoderij van de Roomsen en laten zich door hen omkopen. In sabbatschennis,
vloeken, dronkenschap en hoererij geven zij vaak zelf het slechte voorbeeld. De
kerkelijke tucht werken zij tegen en zij begunstigen de predikanten die hun
praktijken niet bestraffen. Zij misbruiken het patronaatsrecht om vrome predikanten te weren. De predikantstractementen zijn niet alleen schandelijk laag, maar
48. Acta Utr. K., 31 maart 1656, 6 april 1657, 1 juni 1657.
49. Acta Utr. K.y 1 juni 1657.
50. Tragoedia vetus & nova, sive Odium theologicum. Dat isy Den onversoenlijken haat der Theologanten
ofte God-geleerden. 1656. Pamflet Knuttel, nr. 7791.
51. Van der Hooght, p. 31.
52. Pamflet Knuttel, nr. 7705.

72

vaak worden ze ook niet op tijd uitbetaald. De plattelandsdominees moeten dan de
Rentmeesters „eerst een Rijxdaalder of twee van 't hondert (=2Vi a 5%) voor 't lijf
leggen/quansuys om dat sij (=de rentmeesters) 't uyt haar eygen Burse verschieten".53 De karige bezoldiging der predikanten brengt hem dan op „de veele lediggangers ende Luye buycken/die op het Kerckensmeer nu soo vet worden... Hoe
ist mogelijk dat veele menschen/niet in een Monnix kappe/maar in een Canonyx,
Dekens, ja Ziel-priesters titel/haar hooft soo gerustelijk konnen neerleggen, vresense niet dat de swaarte van het Kerckengelt, dat sy daar in hebben genoten/soose
sig niet en bekeeren/haar na de Helle sal wegen?54 Het verbaast ons niet dat dit
pamflet zowel in Utrecht als in Holland door het Gerecht in beslag is genomen.
Wie de auteur was, bleef onbekend.55
Nog eenmaal wil ik de journalistiek van die tijd — want zo kan men de blauwboekjes toch wel noemen — aan het woord laten. Ditmaal staat Lodensteyn in de
schijnwerper: Over de woorden van Vader Lodesteen van dat Vervloekte, Hels,
Duyvels, en ziel-ver-derflick slapen, uytgebraakt in St. Catarijnens tot Utrecht, op drie
Koningen dagh tsavonds by de keers. 1656.56 Als Lodensteyn op zondagavond 6
januari 1656 de avonddienst leidt in de door kaarsen flauw verlichte Catharijnekerk, valt hij uit tegen iemand die onder zijn gehoor in slaap is gevallen. Hij noemt
dit „vervloekt, hels, duyvels en ziel-ver-derflick". De pamflettist brengt hem nu
onder het oog, dat slapen in zo'n geval een zonde uit zwakheid is, die men moet
vergeven, terwijl men volgens 1 Joh. 5:16 voor de zondaar moet bidden.
't Is swackheyds sonde in Gods Kerk te slapen!
53. O.c., p. 15.
54. O.c.j p. 19. ANN. haar: hen; wegen: als zwak w.w. met een persoon als object: op weg brengen,
leiden.
55. A.C. Duker, a.w., dl. II, p. 306, Noot 1 vermeldt dat H.C. Rogge, J.I. van Doorninck en
L. Knappert dit geschrift aan Voetius toeschrijven. Duker zelf acht dit onmogelijk op grond van de
volgende passage (p. 19, 20): „De onnoselheyd (=onschuld) en waarheyd staan op te vasten Voet, dan
datse daar door (n.1. door leugen en laster) ter neer geworpen souden werden (=worden)". Volgens
Duker kan men van geen zinnig mens verwachten, dat hij een zinspeling, en dan nog wel van prijzende
aard, op zijn eigen naam maakt. Van meer belang lijkt mij de overweging, dat deze onstuimige aanvallen
op de wereldlijke autoriteiten niet in Voetius' lijn liggen.
Waarom niet gedacht aan één van de andere Utrechtse predikanten? Er zijn dan twee redenen om vooral
aan de Zeeuwen onder hen te denken. Allereerst, omdat de schrijver de Overheden hun ondankbaarheid tegenover het Oranje-huis verwijt (p. 8) en voorts (in het gedicht volgend op de verhandeling) de
vrede met Spanje betreurt, waarbij de Republiek haar bondgenoot Frankrijk in de steek liet. Was het
niet de provincie Zeeland geweest, die zich het langst tegen het sluiten van de vrede in Munster verzette
en zou het Zeeland niet zijn, dat de jonge Prins in 1668 als eerste in zijn voorvaderlijk recht herstelde?
Als wij ons beperken tot de Zeeuwen, hebben wij de keus uit het drietal Cornelius Gentman, Abraham
van de Velde en Johannes Teellinck. Van laatstgenoemde is bekend, dat hij in 1658 de oproep van de
Staten Generaal tot het houden van een Dank- en bededag niet van de kansel wilde voorlezen. Van de
Velde las de Brief wel voor, maar leverde er van de kansel af critiek op. Hij noemde hem „logen-taal".
Zie Op de Ongehoorsaamheyt ende Goden-laster van den Utrechtseben TELING; Die den Brief van hare
Hooghmogende, om Gode een DANK- en BIDDAGH te houden, niet en wilde van yt Stoel aflesen. Den 19.
September 1658. Pamflet Thysius, nr. 6301.
56. Pamflet Knuttel, nr. 7790.
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Maar sulcx te DUYVLEN, past ziel-moordsche Papen.
Die liefd' heeft, sal die 'r slapen niet verdoemen/
Noch 't slapen Hels en Ziel-verderflick noemen.
Bidt voor de broeder die niet dood-zondt/Vader,
Vloeck liefdloos niet de slapers allegader.
Het is opmerkelijk, dat de pamfletschrijver de nog maar 36-jarige predikant Vader
Lodesteen noemt. Ook in later tijd hebben vrienden en vijanden hem die titel
gegeven.57 Had hij dit te danken aan zijn eerbiedwaardig uiterlijk en optreden?
Ook de toon waarop hij Lodensteyn aanspreekt, blijft betrekkelijk waardig. Maar
hoe verandert dit, als hij over Voetius spreekt. Dan stapelen de invectieven zich op.
Voetius is in zijn ogen een aartsrebel en een bewuste leugenaar, die doodzonden
begaat en voor wie men op grond van dezelfde pericoop uit 1 Joh. 5 zelfs niet meer
bidden mag. De schrijver bepaalt zich vrijwel geheel tot Voetius' standpunt inzake
de bestemming der geestelijke goederen. Hij memoreert diens preek over Achan,
het „fameus Advys" en „de Wolck van all zijn' vals-getuygen".
Het treft ons echter, dat de auteur Lodensteyn, op wie hij het toch vooral
gemunt heeft, bij deze kwesties in het geheel niet betrekt. Het ligt voor de hand te
veronderstellen, dat deze zich in 1656, althans in het publiek, nog niet over die
controverse had uitgelaten. Hoe laat zich deze aanvankelijke terughoudendheid
verklaren? Niet uit enig verschil in opvatting tussen hem en zijn leermeester. Met
grote beslistheid en zonder reserve stelt hij zich twee jaar later achter Voetius op.
Lodensteyn's probleem is van persoonlijke aard: Hoe kan hij de code van zijn stand
verenigen met de plicht van zijn ambt}
Enerzijds behoort hij door geboorte en opvoeding tot de klasse der regenten,
met wie hij vele persoonlijke relaties onderhoudt. Tussen regenten en volk gaapt
een diepe kloof. De regenten regeren, het volk moet gehoorzamen. Het volk moet
de regenten in hoge achting houden, „aenghesien het Gode belieft, hen door haer
(=hun) handt te regeren,\58 Het is algemeen gebruikelijk de Overheden als „aardse
goden" te betitelen.59
Anderzijds heeft hij als Dienaar des Woords de opdracht, het woord van God te
spreken, ook in de bestraffing van de zondaar zonder aanziens des persoons.
Lodensteyn's probleem is nu, hoé men het ene kan doen zonder het andere na te
laten. In theorie lukt dit nog wel. In zijn Dagelijksche Meditatie op 19 jan. 1659
betoogt hij, dat het aanzien van de magistraat niet berust op diens morele deugdzaamheid, maar op de macht die hij van God ontvangen heeft. Als de Kerk een
overheidspersoon publiek bestraft, moet men de gemeente voorhouden, dat de
autoriteit van de bestrafte hierdoor niet vermindert. Al was de Magistraat een Turk
of Heiden, wij moeten hem blijven beschouwen als onze aardse God.60 Hij voegt er
57. Zie Proost, a.w., p. 81, 92.
58. Heidelbergse Catechismus, Vr. en Antw. 104.
59. De term berust op bijbelplaatsen als Ps. 82:1 en Ps. 138:1.
60. Handschrift Jod. van Lodenstein, Dagelijksche meditatien. U.B. Utrecht. Gedeeltelijk uitgegeven
door J. van Golverdinge onder de titel Meditatien over het lijden Jesu Christi. 's-Gravenhage, 1869.
Het gegeven citaat bij M.J.A. de Vrijer, Schortinghuis en zijn analogieën. Amsterdam, 1942, p. 16,17 en
Uren met Lodenstein. Baarn, z.j., p. 98.
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aan toe: „Doch in de praktijke daar zien en vinden wy veel zwarigheden...".
Desondanks staat in 1659 zijn besluit vast beide elementen steeds onverzwakt naast
elkaar te stellen en de uitkomst aan God over te laten. „In gevalle de Heere toeliet,
dat mij zulks onder de menschen kwam te faljeren (=mislukken), de machten op
mij verstoorden om de vrijmoedige bestraffing, en de lieden omdat ik de machten
te hooge verheffe (gelyk der menschen aart is) vergetende 't geen haar (=hen) zou
moeten tevreden stellen, zoo zal ik maar stillekens daar in voortgaan, erkennende
het gewone lot der gene die haar gewisse willen kwijten, en werpen mijn zorge op
den Heere, wat kan mij vleesch doen, ik zoeke niemands gunst, zoo en vreeze ik
ook niemands ongunst, dependeerende (=afhankelijk zijnde) van mijnen Meester
Jesus Christus alleen en geheel".
Hoezeer het probleem hem heeft bezig gehouden en van hoeveel betekenis het
nu verworven inzicht voor hem is, komt nog duidelijker uit in het lied dat hij vier
dagen na zijn dagboeknotitie schrijft en dat hij als beginselverklaring belangrijk
genoeg achtte om het afzonderlijk te laten drukken. In dit lied Trajectina Strages
(= de slachting n.1. der bomen te Utrecht) ofte de Nieuwe Gragt ontboomt. ,61 knoopt
hij aan bij de actualiteit. Tot groot verdriet van de burgers heeft de Vroedschap,
waarschijnlijk om strategische redenen, besloten dat al de bomen op de Nieuwe
Gracht geveld zullen worden. In zeven dagen is het vonnis voltrokken aan bomen
die zeventig of tachtig jaar oud waren.
Zijn eerste overweging is, dat de aardse overheid haar besluit ten uitvoer kan
brengen zonder op de oudheid of aanzienlijkheid van de afkomst der getroffenen
acht te slaan. Hiermee relativeert hij de privileges van zijn stand.62
Wat (Mensch) ist dat uw borst dus swellen doet?
Zijn 't lang-vergaarde schatten} ist de stoet
Van magtig Maagschap} prickelt u 't gemoet
D'aalouwde stam, en over groot-vaers bloet?
Die lange jaren praalden
Wel in een nagtje daalden.
De tweede overweging is, dat God de overheden deze macht gegeven heeft. Wee
hun die zich tegen hen verzetten!
Leen Ooren/gy verachters van dien glans.
HertneckigVongehoorsamVharde/wagt
U hals/want die het aan de Boomen thans
Besoeckt/toont wel aan u (des noot) sijn magt.
O menschen kent u Goden;
En swigt voor haar geboden.63

61. Uytsp., p. 375 v.v., d.d. 23 jan. 1659.
62. Hetzelfde motief vindt men in Afkomsts-spiegel, ofAandagt op Ps. 51:7 „Zie ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijne moeder ontvangen". Uytsp., p. 36 z.d. Wie trots is op zijn
afkomst uit een oud geslacht, bedenke dat Adam zijn eerste vader is. „Uw eerste Vader heeft u
's Duyvels kint gemaeckt/Telt vry u groot geslagt/'t geslagt sal u verdoumen".
63. ANN. Dien glans: de glans van het gezag, dat van God op de aardse Overheid uitstraalt; kent: erkent.
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Tenslotte richt hij zich tot de overheden. Laten de „aardse goden" zich niet
verheffen, want zij zijn sterfelijke mensen. Bij het voortwoekerend bederf zal het
oordeel Gods de groten zo goed als de kleinen treffen. Alleen het „Heylig zaat", de
ware gelovigen, zullen door het gericht gelouterd worden en elders tot groter bloei
komen.
My dunck ick hoor 't besluyt des Wagters coomt/
En hackt/en kerft/dat 't knerst door vleesch en been.
De lieden gras/de Goden zijn 't geboomt.
Boetveerdig bid! Of anders onder een
So raackt den hoogsten Ceder
Met 't lage boomtje neder.
Maar 't Heylig zaat, het spruytsel sonder agt
Verwaarloost/sal door aller Boomen val
Sijn schors en dor hout quyt gaan; maar in cragt
Bewaard/ontworteld' en verplanted sal
Tot Sijn lof elders groeven/
En heerelijcker bloeyen.64
Tot 1659 toe hebben Voetius en de zijnen alle reden gehad om de toekomst van de
kerk met vertrouwen tegemoet te zien. De vroedschap heeft niet alleen een scherpe
confrontatie vermeden, maar ook bij vele gelegenheden getoond dat zij ondanks
het bestaande systeem van canonysiën en beneficiën de kerk in niets te kort wilde
doen.
In 1654 geeft zij de Kerkeraad toestemming in verband met de sterke groei van
de Gemeente het aantal predikanten met twee te vermeerderen. Het hogere bedrag
dat nu voor de kerk nodig is, moet worden opgebracht door de vijf kapittels en de
stedelijke vicariën.65 De Vroedschap heeft hiermee principieel erkend, dat de
opbrengst der geestelijke goederen in eerste instantie bestemd is voor „pieuse
saecken" en dat alleen het dan nog resterende beschikbaar is tot beloning van hen
die zich in de regering of krijgsdienst verdienstelijk maken of— als het de opleiding
van hun zonen betreft — zullen maken.
Verzoeningsgezindheid spreekt ook uit de ijver waarmee de magistraat in de
zaak van het Concept de verdachtmaking van Voetius' bedoelingen en de aantasting van zijn goede naam voorkomt.
Kennelijk streefde de Vroedschap naar een compromis. Maar het sluiten van
compromissen lag niet in Voetius' aard. Hij heeft de signalen hiertoe genegeerd of
verkeerd geïnterpreteerd en trachtte in zijn Wolcke der Getuygen door het getuigenis van gezaghebbenden het betoog van zijn Advys nog meer kracht bij te zetten.

64. ANN. 't besluyt des Wagters: In de drie laatste strofen van dit gedicht refereert de dichter aan Daniël
4:10-17, waar de grootheid van Nebukadnezar wordt vergeleken met een boom, die weldra zal worden
afgehouwen. Vs. 17 luidt: Deze zaak is in het besluit der wachters, volgens de kanttekening de heilige
engelen, die begeren het goddelijk besluit uit te voeren; onder een: zonder onderscheid; sonder agt
verwaarloost: achteloos verwaarloosd; quyt gaan: verliezen.
65. A.C. Duker, A V , dl. II, p. 315.
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Wat zich in de herfst van 1658 afspeelt, moet hem en zijn medestanders grote
voldoening hebben gegeven. Duidelijk komt aan het licht, dat het beroep op het
geweten bij vele leden der Vroedschap weerklank heeft gevonden.
Op 18 oktober 1658 wijst Schepen Cornelis Quint, lid van de Vroedschap en
tevens ouderling, een hem bij toerbeurt aangeboden prove van de hand. Zodra dit
bekend is geworden, komt de Kerkeraad tweemaal in spoedzitting bijeen, eerst op
zaterdag 23 oktober en vervolgens zelfs op zondag de 24e na de preek. Reeds de
volgende dag kan Voetius de Vroedschap een door hem opgestelde Remonstrantie
aanbieden, waarin de Kerkeraad aandringt op een krachtig besluit van de Utrechtse
magistraat om voortaan de proven te bestemmen tot „pieuse" doeleinden. Zeer
verstandig is het dat men als medegedeputeerde uit de predikanten niet een
Teellinck of een Van de Velde benoemt, maar Lodensteyn, wiens angstvalligheid
om in 't publiek de Overheden aan te vallen ons nu bekend is.
De tekst van de Remonstrantie is een meesterstuk van overredingskunst, eloquentia op haar best.66 Men verdenke de kerkeraad niet van gebrek aan respect
voor de Overheden. De autoriteit van de Magistraat is immers ook voor de Kerk
van de hoogste waarde.
Wy houden nae onse beste wetenschap, soo de Authoriteyt, het respect ende de
macht van dit Achtb. Collegie in verminderinge of decadentie soude komen, dat het
dan met onse kercke, Academie, ende de reste soude gedaen sijn.
Juist om hun gezag te allen tijde te kunnen verdedigen, zou men zo graag het
vigerende systeem van de provenhandel verbeterd zien. Immers, enige heren van
dit College hadden gezegd, dat de kerkeraadsleden deze dingen beter persoonlijk
met de betrokkenen konden bespreken dan dat ze in de Gemeente werden
behandeld. Welnu, dat hadden zij gedaan bij het huisbezoek aan de Kanunniken
die lid der Gemeente waren. Zij hielden hun voor, „datse in desen handel niet en
konden blijven sonder beswaernisse van Conscientie". Deze Heren beriepen zich
echter op enigen van dit College, deze zeer godsdienstige Raad (religiosissimus ille
Senatus), die proven genoten en nog genieten. Wij verdedigden U dan door er op te
wijzen, dat deze leden der Vroedschap „de proven niet geheel tot particulier profijt
gekeert ( = aangewend) hadden, sonder deselve tot publieck profijt te brengen"...
„Maer als sy repliceren, dat het resterende profijt boven de somme aen de Stadt te
geven, evenwel blijft voor het particulier: soo moeten wy bekennen, dat wy ten
aensien van dit gebreck alles niet konnen excuseren: soo dat het ons verdriet sulcks
te moeten hooren, ende vermits 't gevoelen onser conscientie, niet te konnen
excuseren".
Nog één passage wil ik onder de aandacht brengen. Het is de belangrijkste, want
het gaat er om, of de predikanten bereid zijn de kwestie niet van de kansel te
bespreken. Een absolute garantie kan de Kerkeraad (i.c. Voetius) in dit opzicht niet
geven. Niet, omdat de bereidheid hiertoe zou ontbreken, maar omdat het in
66. De tekst van de Remonstrantie inzake de proven werd pas in de kerkeraad voorgelezen in de
vergadering van 29 november 1658 en is in zijn geheel in de Acta van die datum opgenomen.
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bepaalde gevallen onvermijdelijk zou zijn het onderwerp aan de orde te stellen.
Dewijle de texten somwijlen medebrengen, dat in de predicatien het misbruyck van
publiecke kerkelijcke goederen aengeroert wert (=wordt): ende datter mogelijck in
de verclaringe van den Evangeliste Mattheus, ende het boeck numeri (daer inne
iedereen der predicanten op gesette tijden en plaetsen vervolgen moet) occasie soude
mogen voorvallen om iet dese abuysen aengaende te spreecken: d'welck dan, alhoewel in genere ( = in 't algemeen) gesproocken van d'een of d'ander
der toehoorderen
op de provenhandel alhier lichtelijck soude geduydet worden.67
Mij dunkt, zeer diplomatiek, mjaar niet oprecht.
Ook na het indienen van de Remonstrantie heeft de Kerkeraad de gebeurtenissen op de voet gevolgd. Telkens deputeert men twee predikanten om het
Vroedschapslid dat nu volgens toerbeurt voor de prove in aanmerking komt, te
bewegen het voorbeeld van Quint te volgen. Niet minder dan zes maal gelukt dit.68
Tenslotte vindt men een Utrechts burger bereid de prove te kopen onder beding
van schadeloosstelling, indien zij vroegtijdig zou vervallen.69 De verwerpelijkheid
van het systeem kon niet duidelijker gedemonstreerd worden.
Ingrijpende gebeurtenissen op kerkelijk gebied hebben in 1659 nog niet plaats,
maar de standpunten verharden zich aan beide zijden. De Vroedschap legt de
Remonstrantie inzake de proven naast zich neer en zendt de Kerkeraad een extract
uit haar resoluties d.d. 20 januari en 3 maart 1645. Zij verwacht het Advies der
gezamenlijke predikanten en houdt hen aan de destijds afgelegde belofte „niet dan
met behoorlijcke circumspectie ende discretie tot gemeyne stichtinge ende vrede
der gemeynte" te zullen spreken.70
Vooral iemand als Abraham van de Velde liet zich daaraan weinig gelegen
liggen. Hij dreigde al in moeilijkheden te komen door een preek die hij op 18
oktober 1658 in de Jacobskerk hield naar aanleiding van Jer. 6:1-6. Verscheidene
kerkgangers werden op gezag van de kapittelheren voor het Gerecht gebracht en
moesten onder ede verklaren wat zij in die preek gehoord hadden. In 1659
publiceerde Van de Velde zijn boekje Oogensalve ofte Bericht om yeder te doen sien,
wat te houden zij van de CANONIKERYEN, ofbesitten, oock koopen ende verkoopen
der Geestelijcke Goederen, onder de oude Titulen in de Roomsche Kercke gebruyckelijck. Mitsgaders seeckere PREDICATIE, overjerem. Cap. 6 vers 1.-6. Herhaaldelijk
gebruikt hij woorden als kerkroof, kerkdievery in een verband, waarin ze op de
huidige kanunniken betrokken zijn. Dan volgt de tekst van de preek die zoveel
beroering wekte.
Juridische bewijskracht heeft deze preek nauwelijks, omdat hij geen uitgeschreven preek had voorgedragen, maar slechts korte punten voor zich had. De
geïncrimineerde passage luidt: „Spreeckt men van het reformeeren van de Canoni67. Voetius kan doelen op Numeri 18 (Plichten en inkomsten van priesters en Levieten) en Mattheus
22:21. Het boek Numeri werd in dat jaar blijkbaar in vervolgpreken behandeld, zoals dat in 1644/45
met het boek Jozua het geval was.
68. Acta Utr. K.y d.d. 23, 24, 25 okt. en 1, 8 en 10 nov. 1658.
69. A.C. Duker, a.w.y dl. II, p. 324.
70. Acta Utr. K.t d.d. 22 nov. 1658.
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keryen, o roeptmen, dat is te swaren en moeyelijcken saecke, dat raeckt de
Regeeringhe, dat soude te grooten veranderinghe maecken", waarbij hij aantekent:
„Dese woorden, en geen andere vinde ick (sulcx betuyge ick opregtelijck) in mijne
notulen van dese Predicatie gehouden. Niet te min alsoo ick my aen de geschrevene
woorden niet stip plege te binden, soo sijn deselve in 't spreken wat anders
ghevallen. Gelijck dan mijn E: Collegen, ende andere voorname Litmaten getuygen, wel te hebben onthouden, en seggen, dat ick in dese materie besich zijnde, dese
woorden gesproken hebbe: Wy sullen nu niet spreecken van Lant-dieverye/Kerckroverye/Canonikerye/ende dier-gelijcke guyterye (=bedriegerij).71
In geheel andere stijl opereert Lodensteyn. Zijn oordeel is niet minder scherp,
maar hij overschrijdt nergens de grens van het betamelijke. Bovendien maakt hij de
kapittelheren niet tot de boosdoeners bij uitstek, maar hij lijft hen in bij de grote
meerderheid van het volk, die zich verzet tegen de reformatie der zeden en die de
oproep tot heiliging des levens als Puriteinse haarkloverij naast zich neerlegt.
In augustus 1659, dus zeven maanden na Trajectina Strages, schrijft hij zijn „boetdicht" Den Medicijn-meester Duc-d'Alba, ofte Den Geessel der Nederlanden ter
genesimge.72 Op de titel van het gedicht geeft hij de volgende toelichting:
Joh. vanden Sande Nederl. Histor. Lik I.
Den Raatshr. Franciscus Franck verhaalt, hoe hy in sijn kintsheyt in den jare 1564, of
1565. en so lang voor de aencomste des Hertogen van Alba op de Merkt had horen
singen een liedeken van vele versen, verhalende de weelde die doen in Nederland
was, en de overdaadt gepleegt in alle wellusten van dronckenschap, kledinge, en
andersins, daar van het slot of weervers van elck Vers-ken was altijt,
Ons Patroon van Alven
Sal u met sijner salven
Bestrijcken also wel.
D.Th. Enklaar heeft aangetoond, dat Van den Sande en Lodensteyn in diens
voetspoor, dit refrein ten onrechte op de Hertog van Alva toepasten.73 Het is
ontleend aan een rederijkersstuk, dat op het Antwerps Landjuweel van 1561 de
prijs behaalde en waarin de hoofdrol werd gespeeld door de Patroon van den
Alven, de beschermheer der dwazen.
Dit taalkundig misverstand is echter van ondergeschikt belang en heeft geen
invloed op de strekking van Van den Sande's betoog.
Duc-d'Alva als een recht Doctor heeft de Nederlanders met scherpe medicijnen
genesen van hare broot-dronckenschap, dog haer (=hen) gegeesselt met een ysere
roede daer mede hy het bloet van ontrent 18000 door Beulshanden vergoten heeft.
Hier neemt Lodensteyn de draad van het verhaal op. Hij voorziet dat God ook nu
nog wel een vreemde tirannie zou kunnen gebruiken als „scherpe medicijn" en
71. Abraham van de Velde, Oogen-salve etc, Utrecht, 1659, p. 75.
72. Uytsp., p. 378. Afzonderlijke uitgave in Delft, 1660. Pamflet Knuttel, no. 8448.
73. D.Th. Enklaar, Het voorbeeld van Lodenstein's „Medicijn-meester", Ts. LVI (1937), p. 84-86. Opgenomen in de bundel Lezende in Buurmans Hof, Zwolle, 1956, p. 46-48.
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„geessel ter genesinge" van het onbekeerlijk volk, dat Hij met zoveel weldaden
gezegend heeft.
Het thema inspireert hem tot een meesterlijk lied, dat de vergelijking met de
beste van VondePs hekeldichten kan doorstaan. Met de korte versregels van elk
drie jamben correspondeert een uiterst beknopte, maar trefzekere formulering,
terwijl het licht gevarieerde refrein een steeds beklemmender betekenis krijgt.
Het lied is tevens een manifest. Terwijl hij eerst uitvoerig de wereldsgezindheid
hekelt, laat hij er in de strofen 23 en 24 geen twijfel over bestaan, welke zijde hij
kiest in het actuele conflict tussen kerk en overheid. Wij zien ook hoe zwaar het
geschut wel is, dat predikanten en regenten tegen elkaar in stelling brengen. Zij
volgen hieronder, tezamen met de strofen 25 en 26, die het gedicht besluiten.
Wat dav'ren onse Kercken?
Bey! segt gy/'onsen throon
En lydt geen schotsche Clercken
Nog sulcke Godes Boo'n.
Ons' goe Patroon Duc cïAlve
Duc d'Alve, Duc d'Alve
Sal u met tover salve
Haast koock'len van dien throon.
Ba! nu sal u niet dwingen
Kerck-dienst nog Kercken-raad/
Nog croon nog throon ontwringen
Dat Anti-Christisch Saad!
Een andere Duc d'Alve
Duc d'Alve, Duc d'Alve
Sal u met sijner salve
Haast vrijden van dat quaad.
So gy de tijd wilt weten!
Ick ben Propheet/nog soon
Van eenen der Propheten/
Alleen segg/Dat Patroon
Dat ons/Patroon Duc d'Alve
Duc d'Alve, Duc d'Alve
Moet maken met sijn salve
Van dees Melaatsheyd schoon.
Of 't Spaansche of Franschen Balsem
Of 't Sweedsch (met Deenschen traan)
Of 't Schotsch' of Duytschen alsem
Sal sijn; can ick niet ra'en.
Alt hoos Patroon Duc d'Alve
Duc d'Alve, Duc d'Alve
Moet ons met sijner salve
Bestrijcken sal 't wel gaan.74
74. ANN. Strofe XXIII. Wat dav'ren onse Kercken: wat een rumoer in onze kerken; onsen throon...
Schotsche Clercken: wij, in onze machtspositie, dulden die Schotse theologie niet. Eén der argumenten
waarmee men de „preciesen" bestreed, was dat zij hun ideeën aan Engelse en Schotse theologen
ointleend hadden; Godes Boo'n: predikers van Gods Woord; Ons'goe Patroon: Hier: beschermer tegen
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Op de eerste periode van Lodensteyn's werkzaamheid in Utrecht terugziende,
constateren wij dat hij, zoals nagenoeg al zijn collega's, zich inzette voor de
„preciesheid": de reformatie der zeden stond in zijn prediking centraal. Helaas
vindt men onder de postuum uitgegeven preken geen enkele, waarvan men met
zekerheid kan vaststellen dat ze uit deze periode stamt.
Uit de gedateerde gedichten bleek ons zijn sterke neiging tot vergeestelijking.
Eén enkel gedicht Jesus Aansprake aan eene Geloovige in droefheyd75 is opvallend
door de tederheid van toon. Ditzelfde geldt voor het condoleantie-gedicht Aansprake aan Juffr. Clara vander Burg6, dat echter veel conventioneler is dan de latere
elegieën uit 1669 en 1673.77
De Dagelijksche meditatiën, in copie bewaard gebleven, geven ons waardevolle
inlichtingen over Lodensteyn's opstelling in het kerkelijk-politieke conflict. Het
grootste deel van dit geschrift bestaat echter uit overdenkingen van Christus'
lijden, dienende tot voorbereiding van zijn preken over deze stof gedurende de
„lijdensweken".78 Zowel deze overdenkingen als de vier gedichten die hij als
neerslag van die preken — gewoonlijk op zondag — schreef, zijn traditioneelgereformeerd.79
Tenslotte constateerden wij dat hij in 1659 een reformatorisch reveil in kerk en
staat al niet meer durfde hopen. Hij was de mening toegedaan, dat alleen een grote
nationale ramp als een vijandelijke bezetting een omkeer ten goede zou kunnen
bewerkstelligen.80
Wat een desillusie voor de man die naar Utrecht was gekomen „soeckende de
meeste stichtinge van Godes kercke". En hoe zou hij de tegenslagen in zijn
ambtelijk werk anders hebben kunnen verwerken dan door een inniger, gevoelvoller omgang met God? In dit stadium van zijn ontwikkeling is hij gegrepen door
het Hooglied.
ziekten en kwalen; haast: weldra; Kook'len: doen tuimelen.
Strofe XXIV. Nog... Saad: Vele regenten, speciaal degenen die de opbrengst der geestelijke goederen
genoten, voelden zich door de predikanten bedreigd in hun goede naam (hun croon) en in hun
machtspositie (hun throon). Zij achtten de opvattingen der predikanten in strijd met de leer van
Christus, die liefde en zachtmoedigheid predikte en zich bijv. inzake de Sabbatsheiliging niet hield aan
de verfijningen die de Farizeeën in het Mozaïsch gebod hadden aangebracht. Gedachtig aan de gelijkenis
van het onkruid tussen de tarwe (Maath. 13:24-30) beschouwden zij de Voetiaanse „preciesheid" als
onkruid, dat een vijandig mens gezaaid had onder de door Christus gezaaide tarwe; vrijden: bevrijden.
Strofe XXV. Soon van eenen der Propheten: Zie Amos 7:14. Waarschijnlijk waren de „zonen der
profeten" vrome mannen die met de profeet omgang hadden, zonder dat ze direct zijn leerlingen
genoemd konden worden. G.Ch. Aalders, De profeten des Ouden Verbonds. Kampen, 1918, p. 70-72.
Strofe XXVI. Deenschen traan: zinspeling op de Deense walvisvaart; althoos: hoe het ook zij.
75. Uytsp., p. 99, d.d. 4 aug. 1653.
76. Uytsp., p. 232, d.d. 26 okt. 1658.
77. Uytsp., p. 234, d.d. okt. 1669; p. 239, d.d. sept. 1673.
78. Dit zijn de gedeelten uit de Dagelijksche Meditatièn, die J. van Golverdinge in 1869 te 's-Gravenhage
publiceerde onder de titel Meditatiën over het lijden Jesu Christi.
79. Jesus Hulpeloos, ofAandagtopMatth. 26:51, 52, 53, 54. Uytsp., p. 44, d.d. 20 febr. 1659; Jesus Geduldig,
ofAandagt opMatth. 27:28, 29, 30. Uytsp., p. 46, d.d. 27 febr. 1659; Jesus Lijdende Liefde. Uytsp., p. 100,
d.d. 20 maart 1659; Jesus Coningrijck bespott, ofAandagt op Joh. 19:2. Uytsp., p. 46, d.d. 23 maart 1659.
80. Uytsp., p. 371, begin jan. 1659; p. 375, 23 jan. 1659; p. 378, aug. 1659.
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Allegorisch opgevat, bezingt het Lied der liederen de liefde tussen Christus, de
Hemelse Bruidegom, en zijn Kerk. De aardse liefde staat model voor de geestelijke
liefde tussen de verheerlijkte Christus en zijn gemeente. Maar de gemeente bestaat
uit individuen en zo verglijdt de aandacht onopzettelijk naar de verhouding tussen
Christus en de enkele ziel.
De thema's van de aardse liefde keren terug in de gesublimeerde erotiek van de
Hooglied-verzen. Het verlangen naar de Hemelse Bruidegom: Hij kusse mij met de
kussen van zijn mond (Hgl. 1:2);81 het geluk van hun samenzijn: Mijn geliefde is
van mij en ik ben van hem (Hgl. 2:16); de smart om het gemis: Ik bezweer u,
dochters van Jeruzalem, indien gij mijn geliefde vindt, wat zult gij hem melden?
Dat ik bezwijm van liefde (Hgl. 5:8).
Het verlangen, het geluk en de klacht over het gemis zijn ook de thema's van het
Petrarquistisch minnedicht en daarom kan Lodensteyn in de vertolking van die
stemmingen veel van Hooft leren. Zijn vers wordt vloeiender, soms teder, soms
extatisch, soms elegisch van toon. Hij is als een organist die een nieuw register
opentrekt: de viola d'amore.
De Hooglied-poëzie ligt in de lijn van zijn geestelijke ontwikkeling. Zoals
hij eerder bepaalde voorvallen op zijn reis vergeestelijkte, zo vergeestelijkt hij
nu in de eeuwenoude traditie van Origenes en Bernard van Clairvaux de aardse
liefde.
Van innerlijke verwantschap tussen Lodensteyn en Hooft is geen sprake. De
aanzet tot Lodensteyn's Hooglied-poëzie is een contrafact van het lied, waarmee
Hooft's Granida opent. Het herderinnetje Dorilea klaagt over de onstandvastigheid van de minnaars; in Lodensteyn's lied staat de wispelturigheid van de
menselijke ziel tegenover de trouw van de Hemelse Minnaar.82 Hooft ziet de ideale
huwelijksliefde als „Liefd en Min aen een vertuyt (=aaneengehecht)": het sensuele
element, geadeld door de eenheid des geestes. Voor Lodensteyn is de liefdeband
met de Hemelse Bruidegom het antidotum tegen de verlokkingen van de aardse
liefde. In de trant van Hooft's Granida, maar met tegengestelde tendentie dicht hij
zijn pastorale lied Jesus Min, of ware Kuysheyd:
Daar waren vreemde togten
Die in mijn jonge bloed
Mijn reine ziel bevogten/
En 't onbevleckt gemoed
De'en dutten in gepeynsen/
De'en sugten gaan en veynsen/
Tot dat mijn Jesus quam/
En mijn herte voor hem nam:
Mijn Min met Hem gekruyst,
Mijn siel in Hem gehuyst/
Mijn Hert door Hem gekuyst
Kent nu geen Minne-vlagen/

81. De Vulgata gebruikt hier het enkelvoud: Osculetur me osculo oris tui.
82. Jesus getrouwe liefde voor de wereldt verkoren. Uytsp., p. 216, d.d. 1 mei 1659.
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Agt nu geen Minne-clagen/
Voelt nu geen Minne-pijn:
Mijn jong hert moet vrolijck sijn.
O! schaduwige Boomtjes!
Dien ick mijn clagten de'e:
O! soete silvre stroomtjes!
Dien ick mijn sugten me'e
Deed voeren na de dalen/
Als ick in 't sinloos dwalen
U van mijn dwase pijn
Deed mijn' Oor-getuygen sijn:
Ey! laat u stil gerugt
Sagt-suysend door de lugt
Mijn nieuwe Minne-sugt
En ongewone clagen
Van mond ten Hemel dragen;
En segt de Trouwste Mijn/
Dat mijn Hert voor Hem sal sijn.83
Het sterke accent dat Lodensteyn legt op de liefdevolle gemeenschap tussen
Christus en de ziel is kenmerkend voor de vroomheid van de Nadere Reformatie.
Zelf spreekt hij van „die Gevoelige Liefde Christi (=tot Christus) en de allerinnigste Gemeynschap der zielen met Christo , \ 84 Deze gevoelige genade is niet met het
geloof gegeven, maar de H. Geest schenkt ze als verzegeling van het heil en een
voorsmaak van de hemelse vreugde.
De grote emotionaliteit van het geloofsleven blijkt echter ook haar schaduwzijde te hebben. De innige beleving van het geluk komt slechts zelden voor en ze is
kort van duur. Zoals Bernardus zegt: Rara hora, brevis mora.Zij wordt gevolgd
door een psychische depressie, waarin de ziel terugvalt op zichzelf en zich eenzaam
en van God verlaten voelt. Ook al betuigt het geloof, dat de Bruidegom nabij is, het
gevoel van zijn tegenwoordigheid ontbreekt.
Hoe zwaar dit valt, beschrijft Lodensteyn in een van zijn mooiste gedichten:
AF-SIJNS SMERTE. Op gelegentheyd van 't scheyden eens Vriends.
Mijn Vriend of gy gescheyden Duysend mijlen
Sijt/of een mijl twe drie/verschilt my niet;
Als ick verlangend van u onderwijlen
Nog letter-taal/nog teecken en geniet.
5 Af-sijn is Af-sijn merck ick wel/de smerte
Ligt in het Af-niet in het Verre-sijn:
En 't missen van de taalmans van uw herte
Is/of gy digt-of verr-sijt/eene pijn.

83. Uytsp., p. 110, 111, d.d. 26 juni 1659.
ANN. r.1 togten: driften, begeerten; r. 5 dutten: suffen, soezen; r. 6 veynsen: de driften bewerkten dat ik
mij anders voordeed dan ik was; r. 9 Min: zinnelijke liefde; r. 11 gekuyst: gereinigd; r. 17 aan wie ik mijn
minneklachten toevertrouwde; r. 20 na: naar; r. 24 u stil gerugt: uw zacht geluid.
84. Geestelijke Opwekker, p. 257, 258.
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Nu merck ick eerst den grond van Syons wenen/
10 En waar het hapert/als die lieve Maagt
(Gaat maar haar' Bruydegom een step-verr heenen)
Haars liefs vertreck so smert-gevoelig draagt:
Geen eenmaal heeft Hy haar met diere eeden
Gesworen by d' onwanckelbare trouw/
15 Hy soud sijn aansigt bergen/maar sijn treden
Hy van haer noyt te verr doen wijeken sou.
Als sy dan hert- en sorge-loos gaat dwalen/
En sig vergaapt aan 's werelts cramery/
Laat hy de stralen van sijn ooge dalen
20 (Dat sy Hem mist) maar blijft haar echter by.
Daar smelt dan 't hert in tranen/als die ster-gaat
En duyekt bene'en de kim; sy roept Staat! Staat!
Mijn lief wat baat'et of gy niet te verr-gaat
Als ick u niet en sie mijn troost vergaat:
25 De Teeckens van uw toegenegen herte
Verbergen sig/ick sie u aansigt niet:
Gy spreeckt niet tot mijn Siel/en/(0 wat smerte!)
Gy steuyt de pijlen weder dien ick schiet.
Uw posten die voor dees my condschap bragten
30 Van u standvastich hert my toegedaan/
(De mijnen laas! verflauwen en versmachten)
En comen niet/of comen onbelaan.
Geen brieven van uw hand! geen segel-teecken!
Geen naam daar in/en op mijn hert gedrukt!
35 Geen Duysend ons gewone liefde-treecken!
Helas! mijn lief is van my weg-geruckt!
Dus claagt de Dogter Zyons/en ist wonder?
Want al sijn woorden sijn haar maar geluyd/
En al sijn brieven sonder Naam daar onder/
40 En niet een segel druckt sijn liefden uyt.
't Onsigtbaar dat sy eens verstond/te missen
Dunckt u dat niet ondragelijcke pijn?
Dat Hy sig maar verbergt is quaad te gissen/
Maar weg te sijn/dunckt haar is weg-te-sijn.85
85. Uytsp., p. 284, d.d. 18 dec. 1659.
ANN. Titel: Op gelegentbeyd: ter gelegenheid; r. 1 gescheiden: van mij vandaan; verschilt my niet', maakt.
voor mij geen verschil; r. 3 verlangend', terwijl ik naar u verlang; r. 4 Taal noch teken van U ontvang; r. 7
de Taalmans van uw herte: alles waarmee gij in uw aanwezigheid (door woord, blik, gebaar etc.) uw hart
aan mij kenbaar maakte; r. 8 eenepijn: dezelfde pijn; r. 9 de grond: de oorzaak; Syon: de Kerk op aarde,
Jezus' Bruid. Hier: de individuele gelovige; r. 11 een step-verr. een stap ver; r. 13-16 Meermalen heeft Hij
zijn bruid met dure eden gezworen, dat Hij zijn aangezicht wel eens zou verbergen, maar dat Hij nooit
te ver van haar vandaan zou gaan; r. 17-20 Als zij dan liefdeloos en zorgeloos gaat dwalen en zich
vergaapt aan de aardse nietigheden, wendt Hij zijn blik van haar af, maar Hij blijft toch dicht bij haar; r.
28 Gij beantwoordt mijn liefde niet; r. 29 posten: boden; r. 29-32 De woorden van Jezus' standvastige
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De rustige gang van deze verzen in vijfvoetige jamben contrasteert met het jachtige
ritme van de Aandagt op Hoogl. 5:2,3,4y etc, waar de volzin telkens wordt onderbroken door hartstochtelijke uitroepen. Het Italiaanse lied Dovene vai
(=Waarheen gaat gij) heeft hem niet alleen de melodie geleend, maar ongetwijfeld
stond het ook model voor zijn versificatie. Hieronder volgen de begin- en eindstrofe van dit lied.
Ah! herte vol benauwtheyd!
Dat's levend sterven!
Dat's levend sterven!
Mijns herten Grond-slag/
Die 't hert ten grond sag
Mijns levens Leven
Heeft my begeven:
Dat heerlijck Aansigt/
Een Son by 't Maanligt/
Dus heen! dus heen te gaan?
Dus heen? dus heen te gaan?
Dus heen! dus heen te gaan?
Dat's levend sterven.
Maar magteloose siele/
Wagt op den Hemel/
Wagt op den Hemel/
Wagt op wagt op den Hemel/
Tot die sijn stralen
In u doet dalen/
En door sijn luyster/
Uw hert ont-duyster;
En door uw' denckeV
Sijn beeld u schencke.
Dat beeld/dat Hemels beeld/
Daar God ons Hert meed steelt/
En Sig u mede-deelt,
Sal u genoeg sijn.86
liefde klinken niet in mijn hart of spreken mij niet aan en ook mijn wederliefde tot hem verflauwt en
kwijnt; onbelaan: zonder iets mee te brengen; r. 34 heeft betrekking op de verzegeling van Gods liefde
aan de gelovige; r. 35 ons gewone Liefde-treecken: uitingen van liefde, waarmee wij vertrouwd waren; r.
38-40 De woorden Gods in de H. Schrift raken haar hart niet, omdat zij niet weet of ze tot haar gericht
zijn en omdat de verzegeling door de H. Geest haar ontbreekt; r. 43 is quaad te gissen: kan zij zich
moeilijk voorstellen; r. 44 Zij (de Bruid) meent dat zijn afwezigheid betekent, dat ze Hem verloren
heeft.
86. Uytsp., p. 14 v.v., d.d. 4 sept. 1664.
ANN. Eerste strofe, r. 5 Mijns herten Grondslag: Als de dichter Christus „mijns herten Grondslag"
noemt, denkt hij misschien aan Ps. 73:12 „Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mijns
harten en mijn deel in eeuwigheid*'. Al zijn heil en geluk rust op Christus als op een vast fundament; r.
5,6 Die 't hert ten grond sag;. Vgl. Ps. 139:1 „Heere, Gij doorgrondt en kent mij"; Mijns levens leven: Vgl.
Gal. 2:20 „Ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij", r. 10 een Son by 't Maanligt: het licht
van Gods aangezicht overtreft elk ander licht.
Laatste strofe, r. 8 Uw hert ont-duyster. de duisternis uit uw hart moge verdrijven; r. 9 door uw'dencke':
door de overdenking van Gods deugden; r. 10-13 Door de overdenking van Christus' lijden en
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Uit de slotstrofe blijkt dat Lodensteyn de ongestoorde gemeenschap met Christus
niet mogelijk acht, zolang de zonde ons nog aankleeft en het beeld Gods in ons nog
niet volkomen hersteld is.

heerlijkheid wordt de mens door Zijn Geest aan Hem gelijkvormig. Vgl. 2 Cor. 3:18 „En wij allen, met
ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar
hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest"; r. 12
Daar God ons Hert meed steelt: waardoor wij God boven alles gaan liefhebben; r. 13 en Sig u mede-deelt:
waardoor Hij met Zijn Geest in u komt wonen.
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IV. JAREN VAN ONTMOEDIGING
1660 - 1668

Het is duidelijk dat het geschil over het recht gebruik der geestelijke goederen, dat
nu al een tiental jaren een druk legt op het politieke en kerkelijke leven van de
provincie, niet eindeloos kan voortduren. De kerkelijke leiders vinden hun felste
tegenstanders in de Staten van het gewest, waarin de patricische families het sterkst
vertegenwoordigd zijn. In de Vroedschap der stad zijn er verscheidenen die
Voetius c.s. openlijk of in hun hart gelijk geven. Zij vormen een sterke minderheid,
die echter door een kleine meerderheid overstemd kan worden. Volgens Aitzema
was eerst de meerderheid in de Vroedschap op de hand der predikanten, maar
veranderde dit door het overlijden of aftreden van enige magistraatspersonen.1
Ook in de Kerkeraad en in casu onder de predikanten heerst geen eenstemmigheid. Dit blijkt wanneer het door de Vroedschap gevraagde Advies moet worden
uitgebracht. Zes predikanten, nl. Van de Velde, Lodensteyn, Van den Bogaert,
Gentman, Teellinck en Theodorius en de twee professoren Voetius en Essenius
tekenen op 22 juni 1659 het reeds eerder ingediende, maar toen weer teruggegeven
Advys. Een viertal predikanten weigert dit. Het zijn de twee oudere: Teeckman en
Flaman, maar ook Van Hengel en Heymenberg. Op de kerkeraadsvergadering van
30 januari 1660 delen zij mee hun van de meerderheid afwijkend advies bij de
Vroedschap te hebben ingediend. Een kort uittreksel daarvan wordt in de Acta
opgenomen.2
Terecht betogen zij dat het voormalig bezit van de bisschop slechts ten dele voor
het onderhoud der kerkelijke diensten bestemd was. De bisschop had immers
zowel landsheerlijke als kerkelijke macht. Niet alles wat voor het bestuur des lands
bestemd was, behoort tot de eigenlijke geestelijke goederen.
Evenmin mag men aanspraak maken op het geld dat de Roomse kerk verwierf
door het bijgeloof der eenvoudige mensen die door hun gave de bescherming van
een heilige wilden verkrijgen of die zielemissen voor de gestorvenen lieten lezen.
„Onder Ilsraël/alsse dwaelden in de Woestijne/was oock wel de Kercke Gods; maer
daeromme behaechden Gode niet de donatie van haer (=hun) gout en silver om het
Kalf te maken".
Er is dan ook niets tegen dat de Overheid een deel van dit bezit bestemt voor
wereldlijk gebruik, mits zij de Kerk ook geeft wat haar toekomt. De inkomsten die
de kapittels genieten, zijn niet ten onrechte, want men heeft ze in stand gehouden,
omdat ze een politieke functie hebben. Wel behoort de regering er op toe te zien,
dat het geld ten goede komt allereerst aan de Kerk en vervolgens slechts aan
1. Weeg-schale, Toe-eygening-brief, p. 8.
2. Acta Utr.K.y 30 jan. 1660. De volledige tekst in Advys ofte Bericht, ten versoecke van de Heeren
Burgemeesteren en Vroedschap der Stadt Utrecht. Amsterdam, 1660. Pamflet Knuttel, no. 8403. Het
geschrift is gedateerd 14 nov. 1659.
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diegenen die zich werkelijk voor het land verdienstelijk maken.
Prof. Matthias Nethenus, sinds 1654 aan de Academie hoogleraar in de theologie
en sinds juli 1659 voor de tweede maal ouderling, onderneemt nu een poging om
tot een compromis te komen waarin beide partijen zich kunnen vinden, en
inderdaad legt dit Accoordt der ty samenlicke Dienaren des Goddelicken Woordts, in
de Gemeintejesu Christi tot Utrecht de grondslag voor het Project van reformatie,
waarmee alle predikanten inclusief de twee professoren akkoord gaan.3
De spanning tussen Kerk en Overheid neemt in deze maanden nog toe. In
februari 1660 „worden de Broederen predicanten gerecommandeert de gemeente . . . vorder (=verder) eenparichlic en publice in predicatien gebeden gevoelich te maecken van Gods ontsteecken toorn tegen onse Kercke en vaderlant".4 In
zulke boetpredicaties werd de critiek op de regenten en hun beleid meestal niet
achterwege gelaten.
Misschien hebben enigen de storm voelen aankomen, want de Acta van 5 maart
1660 vermelden: „Is in consideratie genomen... om te bevorderen onderlingh
goet verstant (=een goede verstandhouding), genegentheyt en correspondentie
(=overeenstemming) tusschen de Achtb. Magistraat en dese vergaderinge,\ Het
voornemen komt echter te laat, want op 29 maart 1660 besluit de Vroedschap, dat
voortaan twee commissarissen uit haar midden de kerkeraadsvergaderingen zullen
bijwonen: een maatregel waartoe zij volgens art. 37 van de Dordtse Kerkorde
bevoegd is, maar waarvan slechts in noodsituaties gebruik werd gemaakt.
Het besluit van de Vroedschap houdt verband met de critiek, waaraan het viertal
haar goedgezinde predikanten in de Kerkeraad was blootgesteld. Ter voorbereiding van het in april te vieren Avondmaal wordt op 19 maart 1660 in de
gecombineerde vergadering van ouderlingen en diakenen censura morum gehouden. De Acta van deze vergadering vermelden slechts: „Is Censura Morum na ordre
gehouden", terwijl daar gewoonlijk op volgt: „en is niet (=niets) voorgecomen".
Daniël van Hengel, een van het viertal, vermeldt twee jaar later, „dat sommighe
Predicanten hare (=hun) Collegae in Censura morum hebben soecken te noteren
(=berispen) om eenighe kleyne onvoorsichtigheden/nae haer oordeel/begaan in
derselver Advys aen de Magistraat ghegeven", en dat de Vroedschap hierop
reageerde met het aanstellen der Commissarissen.5
De Kerkeraad heeft zich hiertegen met woord en daad verzet en Lodensteyn
3. Accoordt der t'samenlicke Dienaren des Goddelicken Woordts, in de Gemeintejesu Christi tot Utrecht,
in 't adviseren over 't Gebruyck der Kerckelicke goederen etc. Met hygaende advysen en getuygenissen van
eenige Gereformeerde, Luthersche, Paepsche, en Neutrale theologanten, en geleerde mannen, ten meesten
deele in dese materie noch niet hygehracht. Uyt liefde der waerheydt, des vredes en gemeener stichtinge te
samen gestelt door Matthias Nethenus, der h. theologie doctor en professor. Zach. 8:19 „Hebt de waerheyt ende
den vrede lief'. Utrecht, 1660. Pamflet Knuttel, no. 8401.
Biogr. Lexicon, Dl. I. A. de Groot, s.v. Matthias Nethenus. De tekst van het Project van reformatie bij A.C.
Duker, a.w., dl. II, Bijlage XCV.
4. Acta Utr.K., 13 febr. 1660.
5. Salomon van Amstel, Vredes-drangh ofte Accuraet ende leersaem Discours aengaende de Dispuyten
ende onlusten in de Kercke tot Utrecht: Waer in de rechte oorsaecken ende remedien der selve worden aengewesen: Voor-gestelt byforme van T'Samen-spraecke tusschen Prudentius ende Zelotes. Harlingen, 1662.
Pamflet Knuttel, no. 8672, p. 12, 30.
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staat nu in het eerste gelid. Hij wordt afgevaardigd naar de Vroedschap; hij is medeopsteller van een Remonstrantie en een Doleantie, waarmee de Kerkeraad tracht
de Vroedschap tot andere gedachten te brengen. Van de vele argumenten noem ik
er maar twee:
Ie Het aanstellen der Commissarissen is overbodig, want er hebben reeds vier
leden van de Vroedschap, nl. één regerend burgemeester en drie oud-burgemeesters
als ouderling zitting in de Raad;
2e De Kerk moet vrij zijn in het regelen van haar interne zaken, onafhankelijk van
de Overheid en alleen verantwoording schuldig aan Christus, haar Hoofd. Zoals
Ds. Theodorius, de toenmalige praeses, het voor de Vroedschap moedig uitsprak:
„Wy connen oock geen heerschende of dwyngende macht van iemant ter werelt in
de saecken die het Coninkrijcke Jesu Christi, en sijner gemeynten regeringhe,
stichtinge ende opbouw betreffen, erkennen".6
De Kerkeraad verzet zich ook metterdaad. Wekenlang wordt in 't geheel niet
vergaderd. Vier predikanten n.1. Essenius, Lodensteyn, Gentman en Theodorius,
allen medestanders van Voetius, krijgen machtiging de lopende zaken te behandelen.7 Op 28 mei begint de vergadering pas na het vertrek der Heren Commissarissen. De Kerkeraad maakt het geschil bij monde van Lodensteyn aanhangig
bij de Classis.8
Pas op 27 juli 1660 legt de Kerkeraad het hoofd in de schoot. Hij besluit „dat
hoewel men gewenst hadde te mogen blijven by d'oude gewoonte ende gebruyck
noch niettemin tselvige (n.1. het zitting nemen der Commissarissen) sal gedoogen en
met patiëntie opnemen". Maar op dat tijdstip heeft zich de sterke arm der
Overheid smartelijk laten voelen en heeft verder verzet geen zin.
Bevreesd voor het verlies van hun autoriteit en bovendien rekening houdend
met de mogelijkheid, dat een strenge maatregel tegen de predikanten tot een oproer
zou leiden, hebben de Staten van Utrecht militaire steun gevraagd aan die van
Holland en raadpensionaris Johan de Witt was gaarne bereid aan dat verzoek te
voldoen. Enig machtsvertoon van militairen zou wel voldoende zijn om de
bevolking rustig te houden. Op 19 juli 1660, reeds vroeg in de morgen, krijgen de
predikanten Abraham van de Velde en Johannes Teellinck van Vroedschap en
Staten het bevel de stad vóór zes uur namiddags en de provincie binnen 24 uur te
verlaten met verbod er zonder speciale toestemming in terug te keren.
Om de predikanten in 't vervolg de mond te snoeren, vaardigen de Staten een
Reglement uit, waarin hun wordt geboden „dat sy haer (=zich) souden hebben te
wachten van te censureren of int predicken, of catechiseren, te taxeren (=een
oordeel uit te spreken) ofte tegen te spreecken, saecken de politie (=het burgerlijk
bestuur) of regieringe, oft oock den staet der capittelen, ende der selver goederen
raeckende".9
6. Tekst van de Doleantie in Acta Utr.K., 6 april 1660.
7. Acta Utr.K, 25 april 1660.
8. Acta Utr.K, 4 juni 1660.
9. Tekst der Resolutie van de Staten van Utrecht d.d. 24 juli 1660 in: J.N. Bakhuizen van den Brink e.a.,
Documenta Reformatoria, Kampen, 1960, Dl. I, p. 378. Bepalingen van het Reglement bij A.C. Duker,
a.w., dl. III, p. 170, 171. De bepaling, dat alle nieuw-benoemde predikanten het Reglement moesten
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Lodensteyn is door de gebeurtenissen van 1660 zeer geschokt geweest. Wanneer
wij de vier Aandagten overde Kerckelijcke Voorvallen desjaars 1660 lezen,10 valt het
ons op, dat elk spoor van begrip voor het standpunt der Overheid en zelfs voor het
gematigd standpunt van enkele collega's ontbreekt.
Aan de wortel van zijn beschouwingen ligt de opvatting dat de Kerk i.c. de
Gereformeerde gemeente te Utrecht de Nieuwtestamentische opvolgster is van het
oude Israël. Zij is als Israël in Jesaja 5:7 Gods wijngaard; zij is de Dochter Syons als
in de Klaagliederen van Jeremia. Zonder aarzelen identificeert hij dan de vernedering die de kerk heeft ondergaan, met de smaad en ellende van een volk dat op de
puinhopen van zijn steden treurt. De proporties worden geheel uit het oog
verloren, wanneer de verbanning van twee predikanten wordt gelijkgesteld met de
uitroeiing van een volk. De Overheden die hiertoe de stoot gaven, zijn vijanden
van Gods Kerk. Zij zijn „het wild gediert", dat de wijnberg treedt.11 „Maar nu sien
wy helaas! de wilde swijnen/Uw wijnberg wroeten/en sijn stam doen quijnen".12
Terwijl er nog tien predikanten over zijn, lijkt het wel of de Utrechtse vromen alle
geestelijke spijs moeten missen. „De spijse van hare ziel/Die all haar kragt ten
leven/VPlag te geven/Dus ylings haar ontviel//En nu helaas! sie ick op straat haar
kragten//Versmagten , \ 13 Zelfs de zuigeling, die van dorst versmacht, wordt uit de
puinhopen van Jeruzalem naar Utrecht overgebracht.14
Dat de overdrijving rechtstreeks voortvloeit uit de allegorische denkwijze,
illustreert de 6e strofe van het Treur-liedt.
Sag Daniel ten Hemel uyt/hy riep/
Om 't vroom gemoet te veyligen:
Sie! daar is daar's nu
Den lang-gedreygden gruwel in het heyligen!
Den wreden Romeyn verwoet
Heeft Salems puyn gewasschen//met de plassen/
Van 't versch vergoten bloed.
Nu geit het zielen-bloed van Christi leden//Bestreden/
Getreden/getrapt/geruckt/verdruckt/
Ja vergaan//Had dat haar traan/En sugt geleden.15
De term „gruwel in het heilige" (Dan. 11:31) legt de verbinding tussen de
Utrechtse gebeurtenissen èn al de gruwelijke ontheiligingen die Gods Kerk
ondertekenen, is in 1663 ingetrokken, omdat ze het beroepingswerk ongunstig beïnvloedde.
10. Uytsp., p. 317-334.
11. Treur-liedt, strofe 2.
12. Weemoedige Sugten, strofe 7.
13. Treur-liedt, strofe 7.
14. Treur-liedt, strofe 9.
15. ANN. Om 't vroom gemoet te veyligen: om het vroom gemoed te beschermen, gerust te stellen; Den
gruwel in het heiligen-. Dan. 12:11 voorspelt de verwoestende gruwel. De Kanttekeningen betrekken dit
op de gruwelijke ontheiliging van de tempel door de Syrische koning Antiochus IV Epiphanes. In 168
v.Chr. wijdde deze de tempel van Jahweh aan de dienst van Zeus. Lodensteyn past het hier toe op het
bloedbad dat de Romeinen in 70 n.Chr. in Jeruzalem aanrichtten; Nu... geleden: Nu gaat het er om de
zielen der gelovigen aan te vechten, met voeten te treden, te pijnigen, te onderdrukken, ja zelfs te
vernietigen, indien God, bewogen door hun tranen en zuchten, dit niet had verhinderd.
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eerder onderging. Zij zijn aan elkaar verwant en worden onder één noemer
gebracht. Het gevaar is dat kwantitatieve verschillen niet meer tellen en dat de
motieven buiten beschouwing blijven, zodat de ethische beoordeling mank gaat.
Blijkbaar heeft Lodensteyn de onjuistheid van dit generaliserend oordelen alleen
ingezien, waar het gaat om de menselijke zelfkennis inzake de zonde, want dan
legt hij er de nadruk op, „dat 't gemeen (het algemene) en is niet buyten de
bysonderheden''.16
Rustiger van toon en ritme is de Cruys-schole van J. Christi Gemeynte.17 In de
nood heeft men zijn vrienden èn vijanden leren kennen. Maar wie kan de dichter
bedoeld hebben met die wolven in schaapskleren, wier vachten in de vuurgloed
verteerd zijn en die de hitte nu ook aan den lijve voelen? Ik ben er bijna zeker van
dat hij hier doelt op de vier dissidenten onder de predikanten, die — naar zijn
mening — de regenten naar de ogen zagen. En wat bereikten ze er mee? Dat zij nu
evenzeer als de anderen worden gekleineerd en vernederd.
Dat verdraagzaamheid bij Lodensteyn niet hoog genoteerd staat, blijkt ook uit
het volgende puntdicht:
Verdraagsaamheyd (riep Diotreeph) verdragen
Moet d'een den ancTren/en hy had het noest
Met vrome Leeraars van haar plaats te jagen.
Nu sie 'k/hy meent verdragen naar het woest.1*
Een man wie de autonomie van de Kerk in kerkelijke zaken zozeer ter harte gaat,
moet het in de periode na 1660 wel moeilijk krijgen. Lodensteyn behoort nu tot de
leidende figuren in het kerkelijk leven en het is tragisch dat iemand die krachtens
milieu en opvoeding zo diep overtuigd is van het Goddelijk recht der aardse
Overheden, herhaaldelijk in gewetensnood moet komen en zich moet afvragen of
zijn ambt hem niet dwingt tot spreken en bestraffen, meer nog dan toen het ging
om de kapittelgoederen. In aanmerking nemend wat hij in zijn Dagboek van 1659
schreef over de publieke bestraffing van overheidspersonen, acht ik het onwaarschijnlijk, dat hij zich niet van Teellinck en Van de Velde zou hebben
onderscheiden. Johan de Witt schreef na afloop van de gebeurtenissen aan een
Utrechts Statenlid: „Ydereen alhier is van gevoelen, dat vooreerst den abt ende
daarnevens mede wel eenige munnicken hadden behooren aengetast geweest te
sijn".19 Wat de abt, i.c. Voetius betreft, zal de Utrechtse magistraat zich wel
gerealiseerd hebben, dat haar Academie de aantrekkingskracht voor een groot deel
aan hem te danken had en van de „munnicken" heeft Lodensteyn zijn mening wel
16. Weeg-schale, p. 159.
17. Uytsp., p. 328 v.v.
18. Uytsp., p. 417.
ANN. Diotrefes wordt in de Derde Brief van Johannes beschreven als een onverdraagzaam, heerszuchtig man, die behoeftige gemeenteleden en vreemdelingen niet wilde ontvangen en anderen die dat wel
deden, uit de gemeente bande; noest: druk, bedrijvig; verdragen: hier: naar een andere plaats brengen.
Vgl. verzetten, verplaatsen; het woest: een woeste, onherbergzame plaats.
19. R. Fruin/N. Japikse, Brieven van Johan de Witt, dl. II, Amsterdam, 1909. Werken, uitgegeven door
het Historisch Genootschap te Utrecht, Derde serie no. 25, p. 260.
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duidelijk, maar stellig in gepaste bewoordingen kenbaar gemaakt.
Het heeft hem zeer gegriefd, dat sommigen in de gemeente hem beschuldigden
van licentieuse (=ongepaste, onbehoorlijke) prediking. Als hij in 1664 de nog
nader te bespreken verhandeling Weegschale der Onvolmaacktheden publiceert,
draagt hij dit werk op aan zijn broer Dirk, Veertigraad en Schepen te Delft. In die
Toe-eygenings-brief verklaart hij krachtig niet te behoren tot hen die zich volgens
de Resolutie der Staten schuldig maakten aan „publicque verachtinge van de
authoriteyt der Regeeringe,\ Eén der Statenleden heeft zowel zijn broer Dirk als
Shem verzekerd, dat men hem bij de Resolutie niet op het oog heeft gehad.20
Nogal uitvoerig gaat hij in dit verweerschrift in op het vaak voorkomend
verschijnsel, dat kerkgangers soms een half begrepen zin onmiddellijk voor critiek
op de Overheid houden. Dit „hineininterpretieren" komt ook bij het lezen van
een boek voor. Als twee mensen hetzelfde boek lezen, haalt de één er soms heel wat
anders uit dan de ander. „Pro captu lectoris habent sua fata libelli".21 En hoeveel
meer geldt dit van het gesproken woord. In een ander tractaat demonstreert hij aan
een voorbeeld, hoe gemakkelijk een term uit de tale Kanaans tot misverstand kan
leiden.22
Daar werd gezegt/zal Land en Kerk behouden zijn/daar moest een roeringe komen
van die lieden die op haren droesem leggen (Zef. 1:12): en die de taal verstaan weten
wel/dat het eene veranderinge des herten beteekent van zijne gemakkelijke/vleeschlijke zorgeloosheid tot de voorzigtigheid der rechtvaardigen; de slaperigen... hoort
wat luien/het roert, het gaat roerachtig... derhalven valt hij uit/en zegt; den man
spreekt van 3t Land te beroeren, van beroerte in Regeering en Kerk te maken;...
tonende dat hij de woorden of termen zelve niet en verstaat.
Natuurlijk heeft de Kerk de plicht te spreken, als de Overheid haar macht
misbruikt. „Want ick soude my den grootsten blaam van alle rekenen ontrouw in
mijnen dienst te sijn, ende om gunst of ongunst der menschen, om een lach of
broek der groten yemand te vleyen, en sijn ziele met de mijne te verderven".
Daarom heeft hij, trouw aan zijn roeping, krachtiger dan één der mede-predikanten zijn bestraffend woord gericht tot de Overheden en heeft hij hen mede
verantwoordelijk gesteld voor het in zijn ogen toenemend verval der Kerk,
ongeacht of hij daarmee hun ongunst of zelfs zijn afzetting riskeerde. Dat hij die
kans liep, heeft hij zich stellig gerealiseerd. In een preek over Christi innerlijke
ontroering wegens het gebrek aan trouwe Herders der Schapen, Matth. 9:36, geeft
hij de ouders die hun kinderen tot predikant laten opleiden, de volgende raad:
Maakt ook/datse noch iets anders leeren/om daar mede de kost te konnen winnen/
of ( = indien) het gebeurde/dat eenige quaadwillige haer (*=hen) stieten uyt haren
20. Was dit misschien de oud-burgemeester Dr. Cornelis Booth, sinds 1656 ook lid der Staten?
21. De spreuk is van Terentianus uit Mauretanië (ong. 200 n.Chr.). Deze schreef een gedicht in drie
boeken: de litteris, syllabis, metris. De parafrase van de spreuk luidt: De lezer haalt naar zijn bevattingsvermogen datgene uit boeken, wat in zijn kraam te pas komt. Dat is het lot van de boeken (n.1. dat ze
verminkt worden). Ik dank deze interpretatie aan Dr. J. Smits te Eindhoven.
22. Het nog nader te bespreken J. vanden Bogaarts Laatste Uiren. 2e dr., Groningen, 1720, p. 133.
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dienst. Aldus hadde Paulus sich bedient in sijn nood-druft. Om te vrymoediger sijnen
plicht te vervullen/en der menschen saligheyd te soecken".23
Naast de strijdvaardigheid op kerkelijk terrein constateren wij bij hem in deze
jaren een toenemende verscherping van de tegenstelling tussen het geestelijke en
het stoffelijke, het hemelse en het aardse.
In het reformatorisch denken kan deze tegenstelling niet absoluut zijn, want
God als de enige oorsprong aller dingen heeft beide geschapen. Lodensteyn is zich
dit bewust en spreekt het ook uit, dat men „eerd en Hemel moet schatten na haer
waarde".24 Maar kan hij het stoffelijke sterker devalueren dan door te stellen: Niet
en Al, dat is: Des werelds ydelheyd en Gods Al-genoegsaamheyd}25 Is het verantwoord
tot bestrijding van het misbruik dat men van Gods goede gave kan maken, die
gaven zelf hun waarde te ontzeggen? De eerste stap tot devaluatie van het stoffelijke
heeft Lodensteyn al gezet in zijn allegoriseren en vergeestelijken. Daarmee gepaard
gaat, dat men het stoffelijk ding zijn waarde ontzegt, omdat het vergankelijk is.
Men vindt beide samen in Goethe's adagium: „Alles Vergangliche ist nur ein
Gleichnis". Zou iemand die erop bedacht is het concrete, stoffelijke ding — Gods
schepping — in zijn waarde te laten, niet moeten zeggen: „Alles Vergangliche ist
auch ein Gleichnis?" Het derde is, dat het stoffelijk schepsel een verleidende kracht
zou bezitten om de mens van God te vervreemden: het schepsel is snood.
Schepsels snood! Die mijn hart
Locken door vermaack ten smart/
Door een loos gevley/Door een valsch vermaack/
Weet dat ick uw valsheyd sie/en wraack.26
Ook al bedenken wij dat de strekking van het hele lied is: Zoek uw heil niet bij
mensen of bezit of natuurgenot of bij alles wat de zinnen streelt, maar alleen bij
Jezus, de dichter komt hier toch in spiritualistisch vaarwater. De zonde zetelt niet
in de stof, maar in het menselijk hart. Eva zag dat de boom begeerlijk was om
verstandig te maken (Gen. 3:6), maar de schuld lag niet bij de boom, maar bij de
zondige begeerte, die voortkwam uit haar eigen hart (Jac. 1:14).
Er zijn twee factoren te noemen die Lodensteyn in de richting van het ascetisme
gedreven hebben. In de eerste plaats komt het voort uit de ver-inniging van het
godsdienstig leven, die zich in 1659 zo nadrukkelijk manifesteerde in zijn Hoogliedpoëzie. Een lied als Af-sijns Smerte kon alleen geschreven worden door iemand
die de liefdevolle aanwezigheid van Jezus gesmaakt heeft en die van nu aan alle
krachten van zijn ziel richt op dat doel. In deze geestelijke concentratie zal datgene
wat zich aan de zintuigen opdringt, juist doordat het zo goed en schoon is, als
obstakel en zelfs als verleiding ervaren worden. Het mystieke hart ligt dan over23. Het Vervolg van den Geestelijken Opwekker. 3e dr., Amsterdam, 1732, p. 481.
24. Geboorte-dag van Catharina van Lodensteyn. Uytsp., p. 293.
25. Titel van het lied in Uytsp., p. 141, d.d. nov. 1664. Het is misschien niet overbodig er op te wijzen,
dat Nietfs) hier niet het bestaan van de dingen ontkent, maar uitsluitend een waarde-oordeel geeft.
26. Schepselen Niet en Jesus Al. Uytsp., p. 131, d.d. nov. 1661. ANN. Door een loos gevley: door een
aantrekkelijkheid, die slechts schijn is; wraack': afwijs.
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hoop met het Calvinistische hoofd. Het lied Schepselen Niet en Jezus Al, waarvan ik
zojuist de eerste halve strofe citeerde, getuigt van die ambivalente houding ten
opzichte van het geschapene. Hieronder volgen de derde, de zesde en de achtste
strofe.
Menschen-schoon/'t Hooft-stuck van
Wat ons hier behagen can:
't Ciersel van uw beeld/Dat my billijck weckt
Tot uw lof/mijn hert vaack van u treckt.
Jesu! Jesu schoon! Jesu 't schoonste van
Wat my behagen can!
Jesu wilt gy my/leert my dat bevallijckheyd
Bedrog is; schoonheyd ydelheyd.
't Soet vermaack dat 't geboomt/
Dat het beeckje daar het stroomt/
Dat het morgen-rood/dat het groene cruyd
Geven; soeckt in als mijn hert ten beuyt.
Jesu! Jesu lief! Jesu 't soetste van
Wat my vermaken can!
Jesu! wilt gy my/Toont my u in wat daar swiert
In cruyd/in spruyt/in pluym-gediert.
Ah! Gevoel! ah! Gesigt/
Ah! betovrend schemer-ligt!
Geven op de hand! Tegenwoordicheyd!
Wat hebt ey my veelmaals 't hert verleydt?
Jesu! Jesu lief! Jesu 't waardigst van
Al wat my trecken can!
Jesu wilt gy my/Doet my door 't gelove sien
Wat heyl d'onsigtbaarheden bien.27
In de derde strofe is de ambivalentie duidelijk: enerzijds is het menselijk lichaam
een kunstwerk van Gods hand, anderzijds is het een obstakel op zijn weg. Over het
natuurgenot (6e str.) oordeelt hij wat positiever: de schoonheid van bos, beek en
landschap kan in de ziel de gedachte aan Jezus' schoonheid en lieflijkheid wekken.
Uit de laatste strofe blijkt nog eens, dat voor zijn besef het stoffelijke en het
geestelijke, het zichtbare en het onzichtbare met elkaar op gespannen voet staan.
Slechts door het geloof ziet de mens het onzienlijke.
In het lied Gods Soon in 't Vleesch, dat hij een maand later schrijft, bezingt hij de
kracht van 't wonderlijk geloof aldus:

27. ANN. 3e strofe. Menschen-schoon: de schoonheid van het menselijk lichaam; 't Hooftstuck: het
voornaamste, het hoogste; 't Ciersel van uw beeld: de schone mens, die immers naar Gods beeld
geschapen is; billijck: met recht.
6e strofe. Soeckt in als mijn hert ten beuyt: tracht in alles mijn hart te veroveren; wat daar swiert: wat er aan
bevalligheid is (?).
8e strofe. Ah! betovrend schemer-ligt: de kennis die wij door de zintuigen verkrijgen, fascineert ons wel,
maar is slechts een zwakke glans bij het licht van de geestelijke kennis; geven op de hand: slaat op de
tastzin; tegenwoordicheyd: slaat op het gezichtsvermogen; bien: bieden.
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Daar is niet sigtbaars/daar 't geloov verschijnt/
Voor so een straal het arm gesigt verdwijnt:
Hier ligt de Magt in magt- en hulp-loosheyd/
Hier ligt in armoe d' Algenoegsaamheyd.
Hier ligt des Hemels Heerlijckheyd veragt
Den lugtsten dag in aller nagten nagt:
Wilt gy/O mensch/'tgeheym verstaan! 'k beding
Sluyt d'oogen eerst en siet dan wat ick sing.
Hier is het eynd van alle Sigtbaarheen;
Hier is 't begin van 't Christen-ongemeen.
En salig hy/die blind is/arm/en doov!
Hier is 't begin van 't wonderbaar geloov.1*
De tweede factor die er toe bijdraagt dat Lodensteyn zich zo argwanend opstelt
tegenover het stoffelijke en het natuurlijke leven, is gelegen in het vrijwillig
verkozen celibaat. In twee gedichten, die hijzelf in 1676 niet voor publicatie
geschikt achtte, maar die in de postume edities van de Uytspanningen zijn opgenomen, motiveert hij die keuze. Het zijn Vryheyds-lof, ged. 19 maart 1660 en Echts-lof,
ged. dec. 1661.29 Hij volgt het voorbeeld van de Apostel Paulus, die zei: „De
ongetrouwde bekommert zich met de dingen des Heeren, hoe hij de Heere zal
behagen; maar die getrouwd is, bekommert zich met de dingen dezer wereld, hoe
hij de vrouw zal behagen" (1 Cor. 7:32, 33). Ongehinderd door de zorgen voor
vrouw en kinderen, kan hij zich geheel wijden aan zijn ambtelijk werk.
Hij realiseert zich ook, dat het gevaar van onkuisheid de ongehuwde meer
bedreigt dan de gehuwde. Toch neemt hij die beslissing, „omdat de ongehuwden
kuisch blijvende, in dien staat ook grooter loon zullen hebben van de kuischheid;
want die met moeite deugden doen, hebben ook meer loon te verwachten , \ 30 Hoe
zwaar de strijd geweest is om de natuurlijke driften te beheersen en tot hoe strenge
ascese hem die strijd dwong, laat zich enigszins vermoeden. In zijn slaap en in zijn
droom schuilde blijkbaar het gevaar. Daarom sliep hij 's zomers en 's winters niet
meer dan 6 a 7 uur,31 en ook dan nog kon de verleiding tot hem komen.
Hert-cnagend onversetlijck Nagt-gepeyns/
Wat cunt gy met een duyster/diep geveyns
My vangen! daar gy nogthans in my voed/
Dien gloed
Die/so ick hem niet tijdlijck uyt en blusch/
28. Uytsp., p. 213 d.d. dec. 1661, strofe 4, 5, 11.
ANN. Niet: niets; Voor so een straal... verdwijnt: Bij de helderheid van dit licht verzinkt de zintuiglijke
waarneming in het niet; lugtsten: lichtste; 'k beding: als voorwaarde stel ik; het eind van alle Sigtbaarheen:
het einde van alle zintuiglijk waarneembare dingen; 't Christen-ongemeen: het uitnemend voorrecht van
de Christen, n.1. om door het geloof deel te hebben aan de wereld van het onzienlijke; 't begin van 't
wonderbaar geloov: contrast met r. 1 van de strofe: het eynd van alle Sigtbaarheen.
29. In latere drukken van de Uytsp., p. 440 en 443.
30. De heerlijkheid van een waar Christelijk leven. Herdruk De Vuurtoren, Urk, p. 47.
31. Van der Hooght, p. 29.
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My sal verraden met een vley'ge kusch/
Als eens dien ereloos' in 't hof weleer
Mijn Heer:
Dit's voor mijn siel gevaarlijck; daarom vlugt/
Vlugt seg ick/eer ick u te laat besugt/
Weet dat ick 't hert niet leen tot sulck gepeyns/
Nog veyns'.32
De nacht met zijn „logge slaap" en „losse droom" behaagde hem niet, omdat het
„redeloos dromend onbescheyd ( = onverstand)" zich onttrekt aan de tucht van de
geest.33
De keuze van het celibaat is bij Lodensteyn mede bepaald door de ingrijpende
verandering die de Bernardijnse mystiek in zijn geloofsbeleving bewerkte. Bij mijn
weten heeft geen ander Nederlands dichter zo sterk het verband gelegd tussen de
reine, geestelijke liefde tot de Hemelse Bruidegom en de ware kuisheid. Ook in het
Bruylofs-Gesang. Om op voorval van een Christen-huwlijck gesongen te werden™
blijft de zinnelijke component, die het huwelijk tot huwelijk maakt, geheel buiten
beschouwing en valt de volle nadruk op het geestelijk huwelijk dat de verheerlijkte
Jezus sluit met de gelovige op aarde.
Het celibaat bood Lodensteyn de mogelijkheid zich verder te ontwikkelen in de
richting die hij al had ingeslagen: de concentratie op het geestelijk verkeer met
God, dat tevens de voedingsbodem was voor zijn prediking. De geneuchten van
het aardse leven, die hij zich als vermogend man had kunnen veroorloven, ontzegde hij zich. Daar hij van mening was, dat het gezond was evenveel uren vóór als
na middernacht te slapen, ging hij 's zomers om negen uur naar bed en stond hij
's nachts om drie uur weer op. In de winter werd dat dan respectievelijk half negen
en half vier. In kleding en huisraad ontbrak alle luxe. Zijn maaltijden bestonden
hoofdzakelijk uit brood met soms een stukje gebraden vlees; zijn wijn lengde hij
aan met water. Wat hij voor zichzelf niet nodig achtte, schonk hij echter gul aan
hen die behoeftig waren: braadvlees en wijn aan de zieken, warme dekens aan de
armen.35
Voor het huishoudelijk werk had hij twee dienstboden. De eerste van hen, die
32. Aandagten op 1 Joh. 2:16. I Begeerlijckheyd des vleescb. Uytsp.y p. 30 z.d.
ANN. Hertcnagend... vangen: Nachtelijke overpeinzingen, die mij hardnekkig kwellen, hoe kunt gij
mij met uw ondoorgrondelijke valsheid overmeesteren; nogthans: bovendien (volgens W.N.T. reeds in
de 16e eeuw nagenoeg verouderd); tijd'lijck: tijdig; Mysal verraden... Mijn Heer: de zinnelijke begeerte
zal mij verraden met een valse kus, zoals Jezus, mijn Heer, door de eerloze Judas in de Hof van
Gethsemane verraden werd; eer ick u te laat besugt: eer dit nachtelijk gepeins mij te laat berouwt; Nog
veyns': en dat ik de valsheid verfoei.
Waarschijnlijk is dit gedicht omstreeks april 1659 geschreven. In de Dagelijksche Meditatien d.d. 1 april
1659 lezen wij: „Ik houde mij gewaarschoud voor den Geest des Duivels, 2 Tim. 2:26, bespeculeer ik den
verraderlijken kus van Judas, ik waarschouwe mij voor de vleiende en bedrieglijke kus des werelds en
der vleeschlijke lusten".
33. Citaat uit Morgen-ligt ofte Jesus onsen Morgen-son. Uytsp., p. 3.
34. Uytsp.y p. 355 v.v.
35. Van der Hoogbt, p. 29, 30.
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wij nu de huishoudster zouden noemen, heette Pleuntgen Claes. Men krijgt de
indruk dat zij reeds lang vóór de zestiger jaren in zijn dienst was gekomen en ze
heeft hem tot zijn dood toe trouw verzorgd. De dienstboden mochten hem niet
„mijn heer" noemen, maar moesten hem aanspreken met „Meester", want hij
heerste niet over hen, maar onderwees hen in de H. Schrift en ging hen voor in
gebed. Vooral bij Pleuntgen viel het zaad in vruchtbare aarde. Haar grote toewijding en zorg tijdens de ernstige ziekte, die hem in 1665 maandenlang aan huis bond,
beloonde hij door haar bij testamentaire beschikking een jaarlijks legaat toe te
kennen van ƒ 50., ingaande bij zijn dood. Een jaar later verhoogde hij dit bedrag tot
ƒ 100.36
Ondanks zijn zwakke gezondheid heeft Lodensteyn heel wat werk verzet. Van
der Hooght noemt hem „een man die meer Licht als Wijn verbeesigde (=verbruikte)". Zijn studie en de voorbereiding van zijn preken zal wel hoofdzakelijk in
de vroege ochtenduren bij kaarslicht hebben plaats gehad. Overdag zag men hem
in zijn wijk om zieken te bezoeken of gezinnen die van de kerk dreigden te
vervreemden. Bovendien had hij, zoals wij reeds eerder vermeldden, naast de
algemene en van de Kerkeraad ingestelde catechisaties er nog vier die hij op eigen
initiatief was begonnen.
Ten slotte gaf hij met goedvinden van de Theologische Faculteit der Academie
de a.s. predikanten wekelijks twee colleges in de homiletiek of predikkunde.
Blijkbaar werd zo'n opdracht onderhands geregeld. Van een officiële aanstelling
heb ik noch in de Acta van de Kerkeraad, noch in de Acta et Decreta Senatus iets
ontdekt.
Leydekker die van 1657 tot 1660 in Utrecht studeerde, rept er niet van. Van der
Hooght, die Utrecht in 1668 als beroepen predikant verliet, denkt er met grote
dankbaarheid aan terug. Met zekerheid kunnen wij vaststellen, dat hij die colleges
in de zestiger jaren gaf en het is waarschijnlijk, dat hij ze na de bezettingstijd niet
meer gegeven heeft, omdat hij er in de toen ontstane Beschouwinge van Zion over
spreekt in de verleden tijd.37 Bij dit alles kwamen nog de kerkeraadsvergaderingen,
meestal op maandag.
Aan het Utrechtse gezelschapsleven nam hij nauwelijks deel. Van de overvloedige maaltijden bij de rijken had hij een afkeer. Van de mede-predikanten was Van
den Bogaert zijn boezemvriend; tegen Voetius zag hij hoog op en ook met Essenius
en Johannes Theodorius van der Wenden, die iedereen onder de naam Theodorius
kende, verbond hem een hechte vriendschap. Dit geldt ook voor Lambertus
Sanderus, eerst predikant in het naburige Den Bilt en sinds 1664 in Utrecht.
Na een afwezigheid van tien jaar keerde Anna Maria van Schurman in 1662 in
Utrecht terug en weldra behoorde ook Lodensteyn tot het getal der predikanten
die te haren huize van gedachten wisselden over de ware pietas, de noodzakelijkheid der wedergeboorte voor het geestelijk verstaan van de H. Schrift en over het
36. Lodensteyn is van 4 april 1665 tot 2 oktober 1665 niet aanwezig op de kerkeraadsvergaderingen.
Inz. de legaten zie Notarieel bestand van het Gem. Archief te Utrecht, s.v. Engelbert van Rhee 1664 -1669
d.d. 5 juli 1665 (fol. 107) en 30 juni 1666 (fol. 146).
37. Van der Hooght, p. 42, 48. Besch. v. Z, p. 220.
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droevig verval der kerk. Als men Anna Maria's in 1673 verschenen autobiografie
Euklèria seu Meliorispartis electio leest, in 1684 in het Nederlands vertaald onder de
titel Eucleria, of uitkiezing van Het Beste Deel, herkent men Lodensteyn in de
volgende passage:
Het heugt my evenwel dat eene van de voornaamste Godgeleerden tot Utrecht plach
te zeggen, dat hy anders geen wech zag om de Kerke te herstellen, als wanneer den
Spangiaart of misschien den Fransman dezelve van38een stroyde, en alzo een gelegentheit gaf om de beste weder byeen te vergaderen.
De band met zijn vaderstad Delft en zijn naaste verwanten aldaar is altijd hecht
gebleven. Reeds tweemaal, in 1648 en 1653, nam hij bij ernstige ziekte zijn
toevlucht tot het ouderlijk huis aan de Coornmarkt. Ook in gezonde dagen zal hij
er, speciaal in de zomertijd, graag gelogeerd hebben. Zijn ouders hebben een —
stellig voor die tijd — hoge leeftijd bereikt. Zijn vader overleed in 1660, zes en
zeventig jaar oud; zijn moeder, overleden in 1667, werd bijna tachtig. Zijn broer
Dirk, Veertigraad en schepen, tevens Raad en Bewindhebber der Oostindische
Compagnie te Delft, zal menigeen verrast hebben door in 1662 op 47-jarige leeftijd
te trouwen met de vier jaar oudere Amalia de Berch. Men zal de dichter-dominee in
de familie wel geprest hebben een poëtische bijdrage te leveren en het ergste is nog
wel, dat dit rommelig rijmwerk in de postume drukken van de Uytspanningen is
terecht gekomen.39
Dat de bezoeken aan zijn vaderstad ook leidden tot contacten met zijn Delftse
collega's, blijkt uit het medeleven dat hij Ds. Saldenus betoont bij de dood van
diens zoontje.40 Als dichtwerk is zijn condolatie-gedicht een curieuze imitatie van
Vondei's Kinder-lijck. Hieronder volgen de eerste vier strofen.

Henderickjes
Herte-strickjes
Van de Vader,
Van de Moeder,

Soete blickjes/
Hadden 't hert
En (con 't nader)
So verwert/

Dat sy stonden/
Vast gebonden
Aan de vonden
Van sijn oog.
Mit ontglipten//
Mit ontslipten
H y / en gaf sig naar omhoog.
38. De latijnse editie verscheen in Altona, 1673. De Nederlandse vertaling kwam uit te Amsterdam,
1684. Herdruk: Leeuwarden, 1978. Het citaat in C.VII, 12, p. 272.
39. Uytsp., 6e dr., 1703, p. 421 v.v.
40. Guiljelmus Saldenus (Willem Salden) was in 1627 te Utrecht geboren. De zeven jaar oudere
Lodensteyn kan hem als student nauwelijks gekend hebben. In 1664 stond Saldenus, toen predikant te
Enkhuizen, op de nominatie om in Utrecht te komen en werd Lodensteyn gedeputeerd om hem in zijn
gemeente te gaan horen. De Utrechtse Vroedschap achtte het toen overbodig haar gecommitteerden
mee te zenden, omdat Saldenus' gaven haar voldoende bekend waren. Bezoeken aan zijn familie hadden
er dus toe geleid dat hij verscheidene malen in Utrecht was opgetreden. Toen Saldenus aarzelde het op
hem uitgebrachte beroep aan te nemen, trok de Utrechtse Vroedschap haar aanvankelijk verleende
approbatie in. Saldenus nam toen het beroep aan, dat Delft tezelfder tijd op hem uitbracht. Acta Utr.
Kerker. d.d. 13, 19, 25 jan., 1, 2, 5 febr. 1664.
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Om te schijnen//
Onder sijne
Cherubijnen
In het rond/
Daar het Geesje//
Salig weesje
Niet en is dan tong en mond.
Om de reyen//
Te geleyen
Die hem 't schreyen Van dit Dal
Haast onderen//
En vereeren
Met hem sullen 't eeuwig Al.41
Enerzijds waarderen wij in dit gedicht de pregnante zeggingskracht: hoeveel meer
woorden hebben wij in de parafrase nodig om de nuances bij benadering weer te
geven. Anderzijds treft ons de breedsprakigheid waarmee hij in de volgende — niet
door ons geciteerde — strofen het thema breed uitwerkt, zodat hij dit klankenspel
uitbreidt tot vijftien strofen, terwijl Vondel aan vier strofen genoeg had. Dezelfde
breedsprakigheid vertoont hij in sommige van zijn preken, waarin het Amen te
lang op zich laat wachten. Wat bij Vondel fijnbesnaarde muzikaliteit is, wordt bij
Lodensteyn virtuositeit.
Lodensteyn heeft ook contacten gehad met de Eibergse dominee-dichter Willem
Sluiter. Van zijn hand vindt men een lofdicht in het voorwerk van Sluiter's Buitenleven, dat, naar nu wel vaststaat, in 1668 te Deventer verscheen.42 Sluiter vervaardigde als teken van wederzijdse vriendschap een drietal anagrammen van
Lodensteyn's naam. Zij zijn gedateerd 18 september 1666, dat is drie maanden
nadat Sluiter van zijn gedwongen verblijf in Holland naar zijn gemeente Eibergen
was teruggekeerd. Lodensteyn heeft de anagrammen bewaard en ze in 1676 — drie
jaar na Sluiters dood — in het voorwerk van zijn Uytspanningen opgenomen. Of
en waar de twee mannen elkaar persoonlijk ontmoet hebben, staat niet vast, maar
het feit, dat Lodensteyn's Lofdicht wordt voorafgegaan door dat van Volckerus ab
Oosterwijck en van Arnoldus Bornius, die beiden predikant in Delft waren, wijst
in de richting van die stad.
In 1663 verloor Lodensteyn „sijnen Jonathan", zijn intieme vriend/ De dood
kwam plotseling na een ziekte van elf dagen. Deze vurige prediker (Voetius noemt
hem orator patheticus) had blijkbaar een zwakke gezondheid. De Acta van 8
oktober 1655 spraken al van Boogaerts „swackheyd" en ook in januari 1660 kon
hij een opdracht van de Kerkeraad wegens ziekte niet vervullen.43
41. Uytsp., p. 363. ANN. Herte-strickjes: hartveroverende blikken; 't hart van de Vader... so verwert: (de
lieve oogjes) hadden het hart van de Vader en, indien mogelijk nog meer dat van de Moeder, zo
betoverd; vast-gebonden... van sijn oog: volkomen geboeid door de wisselende uitdrukking van zijn
blik; Mit: op hetzelfde ogenblik; gafsich: begaf zich; In het rond... mond: in die sfeer, waar de geest van
het kind, dat zalig is ondanks het gemis van zijn ouders, als onstoffelijk wezen alleen nog maar spreken
kan; om de reyen te geleyen: om zich te voegen bij de lofzang der engelen; Die hem... ontleeren: die hem
het schreien van deze aarde weldra afleren; 't eeuwig Al: de eeuwige, algenoegzame God.
42. C. Blokland, Willem Sluiter 1627-1673. Assen, 1965, p. 191-201. G.T. Hartong, 'Willem Sluiter' in
Documentatieblad Nadere Reformatie, Ve Jrg., p. 37-44.
43. Acta Utr.K, d.d. 23 jan. 1660.
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Zijn dood gaf Lodensteyn de stoot tot zijn eerste proza-geschrift: J. vanden
Bogaarts Laatste Uyren, ofte cort en stightelijck verhael van yt geene sig in sijne laatste
sieckte heeft toegedragen, sijne uyterste redenen ende Saligh afsterven: Midsgaders
eenige sijne bysondere beveelingen op sijn verscheyden aan de Gemeynten gedaan.44
Zoals de titel aangeeft, is het eerste deel van het boek (ongeveer Vi van de
omvang) een exempel van euthanasie, een voorbeeld van wei-sterven. Het ligt in de
lijn van Hoornbeeck's in 1651 verschenen Euthanasia, ofte wel sterven; waer in veel
voorbeelden der stervenden en hun laatste doodt-spreucken verhaald worden45
De nauwe vriendschapsband en de volkomen gelijkgezindheid der vrienden
blijkt uit het lange en intieme gesprek — om der omstanders wille in de Latijnsche
Tale — twee dagen voor Bogaart's overlijden èn uit diens nadrukkelijke wens, dat
zijn vriend tot zijn dood bij hem zal blijven.46 Even nadrukkelijk blijkt die
gezindheid uit het tweede deel van het geschrift, waarin Lodensteyn zijn belofte
nakomt om de gemeente nog eens duidelijk voor te houden waar het in het
Christelijk leven op aankomt. Hij realiseert hier tevens zijn vroeger voornemen
om enige van zijn Dagelijksche Meditatien uit 1659 uit te werken en te publiceren.47
Zijn aanvankelijke schroom heeft hij nu overwonnen.
Ik beken/node quam ik in 't ligt/en zo ruim en was mijn opzet niet: dog de
toegenegentheid tot zo enen Jonathan/den uitvoer van zijn uittersten wille/en mijn
belofte/de begeerte om hem in zijn dood (volgens zijnen wensch op zijn sterfbedde)
velen te doen stigten/hebben my dit doen schrijven.48
Van verscheidene onderwerpen die hij in de Laatste Uyren aan de orde stelt, zijn de
parallellen in de Dagelijksche Meditatien aan te wijzen.49 Behalve in dit prozageschrift heeft Lodensteyn de nagedachtenis van zijn vriend ook geëerd in een
afzonderlijk uitgegeven Claaglied, gevolgd door drie Aandagten en twee grafschriften.50 Ten slotte heeft hij Van den Bogaart's taak overgenomen om steunacties te
organiseren ten bate van de gruwelijk vervolgde Waldenzen in Piemont.
Reeds een jaar later verschijnt het volgende geschrift: Weeg-schale der onvolmaacktheden, ofte Bedenckingen nopende 't Gewigte ofde regt-matige agtinge te maacken van

44. Verschenen te Utrecht bij Henricus Versteeg, 1663. Ik verwijs steeds naar de paginatuur van de 2e
dr., Groningen, Jurjen Spandaw, 1720.
45. K. Exalto, De dood ontmaskerd. Amsterdam, 1975, p. 157 v.v.
46. A.w., p. 17, 37.
47. De Acta Classis Utr.> d.d. 8 maart 1660 vermelden, dat Lodensteyn „eenige meditatien veerdig
hadde, die mogelijck in druck soude uitgeven; versoeckende dat eenige tot de revisie mochten worden
gecommitteert". Ook bij Proost, a.w., p. 67.
48. A.w.y p. 188.
49. L.U., p. 48, 49: Hoewel wij weten dat God de zonden vergeeft, moeten wij toch de afschuwelijkheid, ook in kleine zonden, blijven beseffen. Vgl. D.M.y 11 jan. 1659; L. £/., p. 72: Alle uitwendige schijn
van godsdienst is ijdelheid, als de innerlijke beleving ontbreekt. Vgl. D.M., 28,29,31 jan. 1659; L.U., p.
138: De kerkelijke tucht over overheidspersonen. Vgl. D.M., 12, 19, 20 jan. 1659.
50. Opgenomen in Uytsp.> p. 219 v.v. en tevens in de 2e dr. vznjustus van den Bogaarts Laatste Uiren.
Separate uitgave bij Henrick Versteegh, Utrecht, 1663.
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de Gebreken en Struyckelingen der Geheiligden op der Aarden.51 Het bevat een brede
en systematische verdediging van de stelling, dat de vergeving der zonden in het
leven van de Christen niet mag leiden tot een gemakkelijk berusten in de zonden
die men nog dagelijks begaat. De verzoening met God door het wonderwerk der
verlossing staat centraal, maar heeft ten doel de vernieuwing van de mens naar het
beeld van Christus, ook al wordt de volmaakte heiligheid in dit leven niet bereikt.
De Weeg-schale is een pastoraal geschrift, waarin het dogmatische alleen aan de orde
komt, in zoverre het door sommigen verkeerd wordt toegepast. Hoewel de
gedachtengang logisch is — het syllogisme komt nogal eens voor — is de toon
rhetorisch. De kracht van het geschrift schuilt in de combinatie van een academische betoogtrant en een steeds voelbare emotionele geladenheid. Hij slaat de
tegenspreker elk argument dat deze aanvoert, uit de hand en voegt telkens weer een
nieuw facet van afzichtelijkheid aan de zonde toe. Welgekozen beelden verduidelijken en verlevendigen het betoog.
Het onderwerp heeft Lodensteyn reeds jaren bezig gehouden. Al in 1659 stelt hij
zich de vraag, hoe de blijdschap over de vergeving der zonden kan samengaan met
de droefheid over de zonden.52 Uit dit jaar dateert het korte leesvers Sondengewigte.
Mijn siel wat moest u droefheyd naar sijn
Als s' over uwe sonden gaat!
Die magtig veel/en groot en swaar sijn:
Wie doet mijn sien getal of maat?
En wie de Grootheyt der geschonden
Ontsachelijcke Majesteyt?
Die opgecrabde Heylands wonden!
't Gereten Beek van Heylicheyt!
Die achtbare ongeagte waarheyt!
't Versuym van 's Geestes onderstand!
Des Wets door lust gedempte claarheyt!
En of/en hoe door hooge Handt.53
Getal en maat der zonden heeft Lodensteyn niet het belangrijkste gevonden. Het
tellen en wegen heeft hij aan anderen overgelaten.54 Hem gaat het er om aan te
51. Utrecht, Henricus Versteegh, 1664.
52. Dagelijksche Meditatien, d.d. 11 jan. 1659.
53. Uytsp., p. 188 d.d. 10 juli 1659.
ANN. Lodensteyn maakt in de vss. 5, 7, 8, 9, 10 en 11 gebruik van de latinistische constructie met het
participium dominans naar het model van urbs condita (letterlijk: de gestichte stad) = de stichting der
stad. Het gaat hier om de grootheid der schennis van Gods majesteit; het openkrabben van de wonden
des Heilands; het verminken van het beeld van Gods heiligheid; het verachten van de achtenswaardige
waarheid Gods; het verwaarlozen van de onderstand des Geestes; het dempen (=dof maken) van de
klaarheid van Gods wet. De slotregel is mij niet duidelijk. Misschien geeft hij antwoord op de vraag in de
vss. 4, 5, 6: En of mij dit getoond wordt en op welke wijze? Door hoge hand, n.1. door God zelf.
54. In 1679 verscheen in Amsterdam het werkje van Jacobus Hondius, predikant te Hoorn, getiteld
Swart Register van duysent Sonden. Ds. Guiljelmus Saldenus schreef in 1662 Een Christen Vallende en
Opstaande tot troost van de bekommerden en houdt dezen voor, dat niet alle zonden even zwaar en
verontrustend zijn. Die bekommerden waren er in Lodensteyn's dagen dus even goed als de luchthartiger!.
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toneh dat ieder die de afschuwelijkheid der zonde niet wil zien en zijn tekortkoming 1 1 onder enig voorwendsel vergoelijkt, het werk van de Geest in de heiliging
des fcvens blokkeert. Men mag God niet gelijk stellen met de mens, die de
tekotkomingen m n e t voorwerp van zijn liefde niet wil zien.
Verre sij dat van onse God, wiens oogen so reyn sijn, van dien glansch, die Heerlijcke
Heilicheyt, by wien het minste stofke der sonde onmetelijcke bergen van gruwelijkheden moet sijn: want sijne liefde en is niet blint, en sijn oordeel altijd na waarheyd55
Y e e lmisbruik wordt gemaakt van de wetenschap dat de volmaakte heiligheid in dit
levei1 m e t bereikt wordt. Zij dient vaak „ter blancketsel van de onregt-sinnigen en
ter i ü s t P e u l u w e v a n de Vleeschelijcke , \ 56 Wanneer echter een oprecht Christen
som? mismoedig wordt door de geringe vorderingen die hij maakt, houdt de
s c n r j v e r hem voor, dat alle groei geleidelijk gaat en dat teleurstelling niet tot
v e r s ]apping mag leiden. Psalm 92:13, 14 vergelijkt het leven van de rechtvaardige
m e t het groeien van een boom.
Tis het groeyen van een boom, welcke soo lang en groot te groeyen heeft tot dat hij
sijnen top, of cruyn boven de wolken in den Hemel steekt: welcke uyterste hoogte
hy door ghemettelijcken wasdom (= geleidelijke groei), en voortgang, en niet ten top
als in dien dag dien yder daar toe ghestelt is becomen sal; sijnde de volmaackte
Heylicheyd dan te verkrijgen, niet ( = niets) anders in wesen, dan de selve, die hy hier
op aarde beswougt en belopen heeft ( = met zwoegen nagejaagd heeft), door den
laasten oogenblick des loops volmaeckt en ghecroont: was het nu niet deernis te
hebben met een, die uyt wanhoop dat den boom binnen ettelijcke jaren sijnen vollen
wasdom crijgen sal, den selven niet messen ( = mesten) nog ( = noch) havenen (=verzorgen), maar integendeel die uytroeyen woude, met voor-geven ( = onder 't
voorwendsel), dat de wanhoop alle koste en moeyte aan dien boom onsmakelijck
maeckte?57
Van grote waarde is tenslotte de overweging dat de blijdschap over de vergeving
d e r zonde groter is naarmate haar gruwelijkheid meer beseft wordt. 58
Heeft Lodensteyn in 1663 in Justus van den Bogaart zijn beste vriend verloren, een
jaar l a t e r vindt hij in Franciscus Burman zijn grootste tegenstander. Burman's
k o n ist in Utrecht was het gevolg van Nethenus' tegenspoed. Matthias Nethenus,
p r o jessor in de theologie naast Voetius en Essenius, leerden wij reeds kennen als de
m a r : die er in 1660 in slaagde de groep van acht en de groep van vier predikanten tot
een gezamenlijk Project van reformatie te brengen. Tegelijkertijd maakte hij zich
ver( lienstelijk door de opstelling van een Concept, hoe de kapittelgoederen het best
beheerd zouden kunnen worden. Twee exemplaren van dit Concept circuleerden
55. Veeg-schale, p. 44.
56. Veegschale, p. 149.
57. Veeg-scbaky p. 148.
5g pe opvatting van Albrecht Ritschl, dat Lodensteyn er in de Weeg-schale ook op uit was zijn eigen
aanhan8ers e e n ^esJe m bescheidenheid te geven, lijkt mij ongegrond. Hij neemt hen juist in bescherming tegenover diegenen die smalend over „preciesen" en „puriteinen" spreken. A. Ritschl, Geschichte
fa jietismus, Bd. I, Bonn 1880, p. 153.
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onder de kerkeraadsleden en het ongeluk wilde, dat het ook de Groningse professor Maresius onder de ogen kwam. Deze vertaalde het in het Latijn en gaf het uit,
voorzien van ongezouten critiek. Nethenus liet zich helaas door zijn heftig temperament verleiden tot een tegenschrift, waarin hij zijn tegenstander in grofheid de
loef afstak. De Staten van Groningen kwamen op voor hun professor en dienden
een klacht in bij de Utrechtse Vroedschap en het gevolg was, dat Nethenus, bij hen
toch al geen „persona grata", werd afgezet. De Vroedschapsleden die dit besluit
doordreven, zagen Nethenus' afzetting als de kans om Voetius' invloed in de
Academie te verzwakken. In 1662 benoemde de Vroedschap, zonder advies van de
Senaat, de Coccejaan Franciscus Burman tot Nethenus' opvolger.59
Burman bleek al spoedig een geleerd man en een begaafd spreker, bovendien als
zijn leermeester niet afkerig van overheidsinvloed op de kerkelijke zaken, zodat
vele Vroedschapsleden op een middel zonnen hem ook op de kansel en in de
kerkeraad te krijgen. Voorlopig leek die mogelijkheid uitgesloten, want de dispectie of kandidaatsstelling berustte bij de Kerkeraad; de Vroedschap kon alleen
goedkeuren of afwijzen.
De harmonie tussen kerk en overheid is na 1660 natuurlijk ver te zoeken. De
gebruikelijke gang van zaken is nu als volgt: de Kerkeraad draagt iemand voor naar
zijn smaak, waarop de Vroedschap „om redenen haar daartoe moverende'' de
dispectie weigert en dit „spel" zo lang volhoudt, tot de andere partij komt met een
kandidaat die ook voor haar aanvaardbaar is. De langdurige vacatures komen
vanzelfsprekend noch het pastorale werk noch de predikdienst ten goede.
Als Van den Bogaert in april 1663 sterft, zijn er nog twee vacatures, in 1661
ontstaan door het overlijden van de predikanten Tiens en Flaman. Hoewel de
Kerkeraad reeds voor de tweede maal een tweetal heeft voorgedragen, maakt de
Vroedschap geen haast. Pas zes weken na Bogaert's dood reageert zij. Men mag nu
drie predikanten beroepen en „tot verder sublevement (=verlichting) van den
dienst der predikanten" wordt de Kerkeraad „noch (=bovendien) gepermitteert
Dom. Franciscum Burmannum professorem Theologiae alhier tot den halven
dienst van 't predick-ampt te mogen beroepen, gemerckt (=aangezien) men bevind
sijn persoon en gaven de Gemeente aengenaem te wesen".60 Een fraai exempel van
koehandel, een Christelijke overheid onwaardig.
Het antwoord van de Kerkeraad laat zich denken. Hij zou het voorstel dankbaar
hebben aangenomen „indien daar niet en ware ingevoeght eene limitatie die
geheelijck is strijdende tegen de liberteyt in het dispicieren (=op het oog hebben,
dus: voordragen) van een persoon, welcke de Kerckenraet volgens Gods Woort en
gearresteerde Kerckenordre gewoon is te genieten en te gebruycken".61
Een paar maanden later maakt de Vroedschap haar voorstel nog wat aantrekke59. De Senaat bestond uit twaalf professoren. Tot 1660 waren zeven van hen op de hand van Voetius.
Door de dood van Daniël Voet in juli 1660 en de benoeming van een Cartesiaan in diens plaats werd de
verhouding 6 - 6. Nu Nethenus voor Burman moest plaats maken, was de Voetiaanse groep in de
minderheid. G. W. Kernkamp, De Utrechtse Academie, p. 254. Zie A. de Groot, 'Matthias Nethenus' in
Biogr. Lex. I. G.P. van Itterzon, Trans Burman' in Biogr. Lex. II.
60. Acta Utr.K., 28 mei 1663.
61. Acta Utr.K, 8 juni 1663.
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lijker. Als de Kerkeraad ook Burman op de voordracht plaatst, krijgt hij de vrije
hand in het beroepen van de drie anderen. De vier predikanten kunnen dan tegelijk
bevestigd worden. Bovendien geven de magistraten de verzekering, dat de Staten
bereid zijn van de ondertekening van het Reglement af te zien. Doordat twee van
de drie beroepen predikanten bedankten en de Kerkeraad Burman niet wilde
bevestigen, eer het zeker was dat de vacatures door mannen van Voetiaanse
signatuur zouden worden vervuld, duurde het toch nog tot 1 mei 1664, eer Burman
zijn ambt kon aanvaarden.62
De wijze waarop Burman de Kerkeraad was opgedrongen, sloot een goede
verstandhouding met de meeste andere predikanten al bij voorbaat uit. In 1666 gaf
Lodensteyn zijn opgekropte verontwaardiging lucht in de volgende bewoordingen:
Voorts spreeckende van het werck der beroepinge, seyde (Lod.), datmen... vroome,
yverige ende Godtsalige Predicanten by den Kerckenraed beroepen sijnde, hadde
afgeslaegen, . . . ende men heeft weer andere niet beroepen, maer met gewelt ingedrongen, ingekuypt, ingekoft (=ingekocht), repeterende 't selve, ick segge ingekoft,
aengesien alle kopen met geen geit en geschiet, maer oock met beloften.63
Begrijpelijk is echter ook Burman's bitterheid:
Genoegsaam bekent is, hoe sy (n.1. de predikanten) tegen dese beroepinge gewoelt, en
de goede Gemeynte selfs bewogen hebben, als of er niet een Herder, maer een roover
en moordenaar in de Schaeps-koye Christi stont in te breken.64
Burman's intrede in de Kerkeraad heeft dan ook niet geleid tot een betere verstandhouding tussen kerk en overheid. Zijn invloed in de kerkeraad is gering gebleven
en het is opvallend, hoe kort en onbelangrijk de Acta zijn van de vergaderingen die
hij als praeses leidde.
Voor de Republiek was 1665 een moeilijk jaar. De reeds lang dreigende oorlog
met Engeland brak uit en bij het eerste treffen ter zee leed de Staatse vloot een
zware nederlaag. Bovendien werden de oostelijke provincies bedreigd door het
Munsterse leger. De stad Utrecht had nog een reden te meer om bezorgd te zijn,
want in 1666 deden zich weer gevallen van pest voor.65
De tegenslagen wekten een gevoel van berouw en boetvaardigheid. In april 1665
besloot de Kerkeraad elke week op de woensdagavond in drie kerken een bidstond
te houden en twee weken later moest men zelfs een vierde kerkgebouw aanwijzen,
omdat de opkomst van de gemeente zo groot was.66

62. Acta Utr.K, 25 april 1664.
63. Van twee preken, die Lodensteyn hield op 24 en 27 juni 1666 liet de Vroedschap door haar
Gecommitteerden een verslag maken. Dit verslag is opgenomen in het nader te bespreken WederBericht van den Sabbat, naar men mag aannemen geschreven door Burman, p. 306-310.
64. Weder-Bericht, p. 249.
65. Acta Utr.K, 2 mei 1664, 30 juni 1665, 6 okt. 1665 en 7 jan. 1667.
66. Acta Utr.K., 10 april, 24 april 1665.
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Hoe Lodensteyn met land en volk meeleefde, weten wij uit de bundel van zestien
preken, die uit de bewogen jaren 1664,1665 en 1666 dateren.67 Cornelis Brinkman,
predikant te Dirksland, verzorgde in 1779 de uitgave van deze preken. Hij had ze
gekregen van een Utrechtenaar, wiens grootmoeder met Lodensteyn bevriend was
geweest. De preken zijn sterk bekort en soms gebrekkig weergegeven. Alle handelen over Jeremia 45:1-5 en niet minder dan tien daarvan over het vierde vers: „Zo
zegt de Heere: Zie, dat Ik gebouwd heb breek ik af, en dat Ik geplant heb, ruk ik uit,
zelfs dit gansche land".
Lodensteyn past dit toe op Nederland. God zal dit land straffen, tenzij het zich
bekeert. Maar de bemoediging ontbreekt niet. In menige preek vinden wij terug,
wat hij op 29 januari 1665 dichtte: Welke zwarigheden ons land mogen treffen, het
geloof kan desondanks een triomflied zingen.68
Den Hemel is ons vreugd
Den Hemel ons verheugt
Met Al-genoegsaamheden!
Sendt Here wat gy wilt
Ons hert heeft altijd stilt'
Ons siel eeuwige vreden.
Want als ons smerten hoog-gaan
En grote maten vult/
Dan oock ons deugden hoog-staan
In onvermoeyd geduld.
Den Hemel sal de maat
Van Heerlijckheyd en staat
Na moeyte en deugd gelijcken;
Soo sal der menschen haat
Ons heerlijcken door smaat:
Ver-armend ons verrijcken.
Den Hemel is ons vreugd
Den Hemel ons verheugt
Met Al-genoegsaamheden!
Sendt Here wat ey wilt/
Ons hert heeft altijd stilt'
Ons siel eeuwige vreden.
Want als de HeyVge bladen,
Het Heylig Brood en wijn,
En Die ons heylsaam raden
Ons all ontnomen sijn:
Dan sal het Eeuwig woord
Gerugteloos gehoort
Ons Leraar sijn/en hoeden:
En yt Hemelsch Vleesch en Bloed
67. Boetpredikatien overjerem. XL V, gedaan te Utrecht, door den Godzaligen Leeraar], van Lodenstein,
niet lange voor het bittere noodjaar 1672. Utrecht, 1779. Herdruk Urk, 1979.
68. Het is zeer waarschijnlijk dat de 15e en 16e preek gehouden zijn na Lodensteyn's herstel uit zijn
langdurige ziekte in de zomer van 1665. De 15e preek zinspeelt n.1. op de destructie van de vloot in de
slag bij Lowestoff (13 en 14 juni 1665) en de vlucht van velen uit de Oostelijke provincies, toen de
Munsterse troepen daar binnenvielen (eind sept. 1665).
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Sal (sonder Brood) ons goed
Ter Spijse sijn/en voeden. 69

Het oorlogsgevaar moge het conflict tussen Kerk en Overheid wat naar de achtergrond gedrongen hebben, latent leefde het voort. In september 1665 dicht
Lodensteyn zijn uitbreiding van Psalm 2, waarin de strijd wordt getekend tussen de
aardse machten en de Gods-stad Zion. Voor hem is Zion mede en heel concreet de
Gereformeerde Kerk van Utrecht en haar vijanden zijn die regenten die de kerk
haar autonomie willen ontnemen onder voorwendsel dat zij „een staatje in de
Staat" zou vormen.
En of sig mogelijck een mensche broos en sterflijck/
Een wereldsch Coningje/by my een mot/een maad/
Onwillig toonde om aan dit rijk sig t'onderwerpen/
En agtede 't een creuck in 's werelds Heerschappy/
Of staat in Staat; so stel ick u mijn Soon ten scherpen
Dorsch-slee/tot wraack van mijn veragting/en van my.70
In juni 1666 volgen dan de geïncrimineerde preken, waaruit ik reeds een proefje
gaf. Aan de hand van het verslag volgen er hier nog enkele:
D. Lodensteyn oock in sijn gebet biddende... seyde dat Godt tot het beroepen van
meer predikanten wilde bewegen de herten, soo van diegene die daar wat in te seggen
hadden, als die haar daar wat in te seggen gemaackt hadden. Hij (Lod.) seyde, datmen
ontsteelt de Kercke de Kerckelijcke magt, ende die overbrengt aen de Politycke
(=Burgerlijke) Magistraet, ende bysonder in 't oeffenen van de kerckelijcke discipline, die men verhinderde. Ten andere dat de Kerke niet genoegsaem wiert versien
(=voorzien) van Leeraers. Ten derden dat de Kerckelijcke goederen daar toe dienende of gegeven, daer toe niet en wierden gebruyckt, maer gegeven aen luye ledige
buycken, ende van havicken ende grypvogels ingeslockt, ende daeruyt onderhouden
wierdt een opslocker in plaats van een Opsiender... Datmen mannen die dat hadden
tegen gesproken, de Stadt hadde uytgeworpen, mannen soo eerlick, Godsaligh,

69. Sege-sang van 't Geloof in de Swaricbeden, op voorval van den Oorlog met Engeland in 't jaar 1665.
Aandagt op Hak 3:17, 18. Strofe 8 en 9. Uytsp., p. 310, 311, d.d. 29 jan. 1665.
ANN. strofe VIII. r. 7,8 onssmerten schijnt in r. 7 als meervoud en in r. 8 als enkelvoud te fungeren; r. 11,
12,13 Den Hemel... gelijcken: God zal de maat van hemelse heerlijkheid en hoogheid gelijk maken aan
die van onze moeite en deugd op aarde; r. 14,15,16, Zo zal de haat der mensen door de smaad die zij ons
aandoen, bijdragen tot onze heerlijkheid; terwijl ze ons in stoffelijke zin verarmen, zullen ze ons in
geestelijke zin verrijken.
Strofe IX. r. 7 De Heyl'ge bladen: de H. Schrift; r. 8 het Heylig Brood en wijn: het H. Avondmaal; r. 9 Die
onsbeylsaam raden: de predikanten; r. 11 bet Eeuwig Woord: de tweede persoon in het Goddelijk wezen,
die in Jezus mens werd; r. 14 't Hemelscb Vleescb en bloed: de gemeenschap met de na zijn lijden en dood
verheerlijkte Christus. Zie Joh. 6:53-56.
70. Uytsp., p. 61 d.d. 3 sept. 1665.
ANN. een creuck in 's werelds Heerschappy: een krenking van de wereldlijke macht; so stel ick... dorschslee: U, mijn Zoon, draag ik op met hen (die wereldlijke potentaatjes) korte metten te maken (hen als een
dorsslee met scherpe punten te verbrijzelen). Verg. Jes. 41:15; tot wraack van mijn veragting/en van my:
als straf voor het feit dat ze mij (let wel: mij) verachten. Mijn veragting: betekent reeds de verachting van
mij. Hier ligt het accent op verachting. De toevoeging en van my, legt de nadruk op mij.
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vroom, consciëntieus, die haer (=zich) allenthalven in de Kerck en Academie seer
wel gequeten hadden, 't welck ook tot nog toe niet en was gerepareert.71
Geen der andere predikanten heeft zijn critiek op de regering zo onomwonden
uitgesproken. Hoewel de Staten van het gewest op „correctie" van Lodensteyn
aandrongen, heeft de Vroedschap tegen hem geen stappen ondernomen.72
Misschien waren sommigen van zijn tegenstanders toch geïmponeerd door de
moed en onbaatzuchtigheid van de man die de stem van zijn hart het zwijgen niet
kon opleggen.
Zonder ons in de details van de kerkelijke strijd te verdiepen constateren wij, dat de
reformatorische actie die van Voetius c.s. is uitgegaan, noch door de brede massa
des volks noch door invloedrijke groepen in en buiten de kerk gesteund wordt.
Daardoor is het de Vroedschap mogelijk achtereenvolgens met de Academische
Senaat en met de Synode der provincie Utrecht samen te werken en de Kerkeraad
aldus te isoleren.
De botsing met de Academie ontstaat, doordat de Kerkeraad de student Absalon
Malecoodt die bij het beëindigen van zijn theologische studie attestatie van de
Kerkeraad vraagt, aanvalt op twee — naar inhoud Coccejaanse — stellingen die hij
bij Prof. Burman verdedigd heeft. In eerste instantie noemt de Kerkeraad dit een
notoire zonde, waarover hij berouw behoort te tonen. In tweede instantie stelt
men zich tevreden met Malecoodt's bekentenis „onvoorsichtelijck 't selve in dier
voughe gestelt te hebben".73 Na het zomerreces maakt de Senaat de kwestie
aanhangig bij de Vroedschap. Welk recht heeft de Kerkeraad om zich te bemoeien
met de disputaties of de wijze van spreken der professoren in de Academie? Dezen
zijn alleen verantwoording schuldig aan de Magistraten en voor zover het kwesties
betreft die in de belijdenisschriften niet zijn vastgelegd, aan een Nationale Synode.74 Terecht wordt de Kerkeraad in het ongelijk gesteld en de Vroedschap eist,
dat de clausules die op de attestatie van Malecoodt betrekking hebben, uit de Acta
zullen worden verwijderd. Als de Kerkeraad hiermee talmt, laat de Vroedschap dit
doen door de stadssecretaris.75
In de Aenmerckingen des Academischen Senaats op het antwoord des E. Kerckenraeds, d.d. 22 oktober 1666 wijzen de professoren op een zwak punt van het
kerkelijk beleid nl. „dat sij aen een onschuldigh, eerlick ende sedigh jonghman een
attestatie gedifficulteert hebben, die aen eenen gepretendeerden dubbelden Doctor
een ongemeene ample ( = breedvoerige) attestatie gegeven hebben, ende als sijne
ongemeene leugens, bedriegerijen en falsiteyten voor al de werelt geopenbaert sijn
geworden, deselve hem nochtans gelaten hebben, soodat eene van de grootste
71. Weder-Bericbt van den Sabbat, p. 308, 309.
72. Zie Proost, a.w.> p. 213-216.
73. Acta Utr.K, 16 juli 1666.
74. Memorie ten dienste van Ed. Achtb. Heeren Burgemeesteren der Stadt Utrecht etc, d.d. 13 okt.
1666. In: G.W. Kernkamp, Acta et decreta Senatus, Dl. I. Werken Hist. Genootschap te Utrecht, Ille
Serie No. 65. Utrecht, 1936, p. 409-410.
75. Acta Utr.K, 29 april 1667. Vgl. A.C. Duker, a.w.y dl. Hl, p. 87-102.
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bedriegers ende falsarissen onder lieden van studie met eene van de allerbreedste
attestatien des Kerckenraeds pronckt; soo voeght het namelijck te doen aen
sielsorgers, die, soo sij spreken „opsicht moeten hebben over de gansche kudde, die
zulx in hare bevestiginge hebben belooft ende reeckenschap daervan sullen moeten
geven".76
Onverdiend is het verwijt aan de Kerkeraad niet. Het gaat hier over Matthias
Westfrisius, in 1666 reeds negen jaar in Utrecht woonachtig, in 1660 voor de eerste
en in 1664 voor de tweede maal tot ouderling gekozen en in die functie hoog
gewaardeerd, niet alleen om zijn ijver, maar ook om zijn geleerdheid. Hij is immers
doctor, zowel in de theologie als in de medicijnen. Er is dus niets tegen, dat hij soms
voor een predikant de competentencatechisatie waarneemt en dat hij met zijn
medische kennis de arme zieken in zijn wijk behandelt. Dat hij die dubbele
doctorstitel ten onrechte voert, komt jarenlang in niemands gedachten op. In
maart 1666 komen er echter moeilijkheden. Er bestaat in Utrecht een medisch
college dat er op moet toezien, dat alleen bevoegde dokters als arts optreden. Dat
college laat hem door een bode vragen of hij zijn promotie-bul wil tonen. Hij
verwart zich nu in een kluwen van leugens en zoekt tegelijkertijd koortsachtig naar
een oplossing. Begin mei probeert hij of de hogeschool in Franeker hem zonder
examen en disputatie de graad van doctor in de medicijnen wil verlenen. Franeker
weigert dat, te meer omdat de professoren van de Medische Faculteit in een gesprek
met Westfrisius vaststellen, dat deze op elementaire vragen het antwoord schuldig
blijft. Hij heeft eind mei aan de hogeschool in Harderwijk meer succes. Ditmaal
komt hij met testimonia die hij van zijn Utrechtse vrienden heeft los weten te
krijgen: één van de zeer goed bekend staande Dr. Muiden; een ander ondertekend
door maar liefst vijf professoren, n.1. Gisbertus Voetius, Essenius, Paulus Voet,
Berckringer en Leusden. Op grond van het getuigenis van zoveel geleerde mannen
acht Harderwijk het examen en de disputatie overbodig. Met de nu behaalde bul
kan hij wel iets, maar niet alles redresseren. Het medisch college constateert dat de
bul van mei 1666 dateert en concludeert, dat hij vóór die datum niet bevoegd was
de geneeskunde uit te oefenen. Hem wordt een boete opgelegd, die hij grif betaalt.77
Als hij in de Kerkeraadsvergadering van 2 juli 1666 afscheid neemt, vraagt hij ook
hier een attestatie, die hem gaarne wordt toegestaan en die overvloeit van lof.
Pas in september dringt het tot de Kerkeraad door, dat er met Westfrisius iets
mis is. Er zijn nu ook verklaringen van de Leidse Academie, dat Westfrisius' naam
noch in de Acta van de Theologische noch in die van de Medische faculteit
voorkomt. Lodensteyn, in wiens wijk Westfrisius woont, wordt met een ouderling
afgevaardigd om diens reactie op de beschuldiging te vernemen. Westfrisius verklaart dat hij zich noch voor het één noch voor het ander ooit heeft uitgegeven. Na
meer dan een maand krijgt Lodensteyn opdracht een overzichtje op te stellen van
de beschuldigingen en Westfrisius' tegenargumenten. Weer verloopt een maand,
eer de beklaagde zelf in de Kerkeraadsvergadering verschijnt, waar hij een verkla76. G.W. Kernkamp, Acta et decreta /, p. 437, 438.
77. Justus Veridicus, Een oprechten PHARISAEUS ontmantelt van zijnen vercierden dobbelden Doctoralen Titul. Rotterdam, 1667. Pamflet Knuttel, No. 5593. Hierachter copieën van de belangrijkste
verklaringen.
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ring wil voorlezen, mits niemand hem onderbreekt of nadere vragen stelt. Mirabile
dictu gaat de Kerkeraad daarmee akkoord. De eindconclusie is, dat de Kerkeraad
het betreurt dat Westfrisius zich die titels heeft laten welgevallen. Dat hij bedrog
pleegde, achtte de vergadering niet bewezen. Men legt hem op zich éénmaal van het
H. Avondmaal te onthouden en zijn antwoord is „dat, hoewel 't selve hem wat
vreemd voorquam, hy sig evenwel tegen 't goed-vinden des Kerckenraads niet en
wilde stellen".78 Volgens het nog nader te bespreken pamflet „Verdediging van de
Proceduren etc." hadden de Politieke Commissarissen liever gezien, dat de Kerkeraad niet vooruitliep op het resultaat van het onderzoek dat het Gerecht instelde.
Nu werd de indruk gewekt, dat de Kerkeraad kerkelijke censuur voorkomen
wilde. Ik neem aan dat Lodensteyn en vele anderen zich met het besluit niet
gelukkig gevoeld hebben. Mijns inziens heeft ook dit een rol gespeeld, dat de
broeders niet wilden toegeven, dat ze zich zo op iemand verkeken hadden en dat ze
daarom trachtten de schade zo klein mogelijk te houden.79
De Provinciale Synode van Utrecht die de eerste week van september 1667 in de
stad Utrecht gehouden werd, bereidde de Kerkeraad een onaangename verrassing.
In het vorig jaar was door het overlijden van Ds. Teeckman een vacature ontstaan
en weer deed zich het geval voor dat de Kerkeraad tot tweemaal toe een predikant
naar zijn smaak had voorgedragen en dat de Vroedschap beide malen de in haar
ogen te militante figuur had afgewezen. De Vroedschap komt nu op het lumineuze
idee de Synode te verzoeken een leen-predikant aan te stellen, die de kerk van
Utrecht zal dienen, totdat de vacature vervuld is. Als motief wordt genoemd, dat
tot misnoegen van de gemeente zoveel proponenten op de kansel komen.
Natuurlijk hebben de Heren van de Vroedschap wel geweten, dat de meerderheid der Synode op hun hand was. Het kwam vaak voor dat er wrijving ontstond
tussen de Classis Utrecht, waarin de plaatselijke kerk van Utrecht domineert, en de
Classis Amersfoort en Rhenen/Wijck. Namens de in der haast bijeengekomen
Kerkeraad brengen de predikanten Essenius en Lodensteyn als voornaamste bezwaar naar voren, dat een dergelijke benoeming door de Synode in strijd zou zijn
met de Kerkorde, die bepaalt dat een Synode alleen mag handelen over zaken die
eerst in Kerkeraad of Classis aan de orde zijn geweest. De Synode is echter van
mening, dat dit geldt voor beslechting van geschillen, waar men van jurisdictie kan
spreken. Haars inziens gaat het hier om directie: beleid.80
78. Acta Utr.K, 1 en 8 okt., 12 nov., 24 dec. 1666, 7 jan. 1667.
79. Van de vijf professoren die Westfrisius een aanbeveling gaven, hadden Gisb. Voetius en Essenius als
predikant en Paulus Voet en Leusden als ouderling zitting in de Kerkeraad. Alleen Berckringer was niet
bij het overleg in de Kerkeraad betrokken.
80. Objectieve informatie over het gebeurde geeft het vlugschrift Missive oen een Vrient, ofte Kort
Bericht van de Proceduren des Eerweerden Synodi van de Provincie van Utrecht, gehouden den 3. 4. 5. 6. 7.
Sept. desesjaers 1667. Rakende de Leeninge eens Leeraers in de Gemeynte van Utrecht. Gedruckt in 't jaer
1667. Pamflet Knuttel, no. 9599.
De Remonstrantie van de Kerkeraad in Acta Utr.K., 5 sept. 1667. Als vlugschrift Remonstrantie van de
Kerckenraed der Gemeynte Jesu Christi tot Utrecht, aen den Eerw. Synode van dat Landtschap overgelevert
den 6. sept. 1667 ende Korte Aenmerckingen op de selve. Gedruckt in 't jaer 1667. Pamflet Knuttel, no.
9598.
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Als leenpredikant wordt aangewezen Johannes Teeckman, predikant te Amersfoort, de zoon van hem die de Utrechtse gemeente zojuist ontvallen is. Hij heeft de
opdracht node aanvaard en blijkbaar overweegt de tegenzin aan beide kanten, want
de Utrechtse Kerkeraad zet nu spoed achter het beroepingswerk. De eerste dispectie wordt nog door de Vroedschap geweigerd, maar de tweede wordt goedgevonden en zo kan men nog voor het einde van het jaar een nieuwe predikant in zijn
ambt bevestigen.
Lodensteyn raakt nader bij de kwestie betrokken, doordat hij openlijk wordt
aangevallen in het anonieme pamflet Verdediging van deProceduren van de Ach tb.
Magïst. en de Synode van de Provincie Utrecht}1 Allereerst geeft de auteur van dit
geschrift weer, wat Lodensteyn onlangs in een vergadering van de Kerkeraad
poneerde, n.1. dat de Kerkeraad er bij de dispectie van een predikant geen rekening
mee hoeft te houden of deze de magistraat welgevallig is of niet. Het gaat er alleen
om of de te beroepen dominee vroom en bekwaam is.
Ten tweede: op 27 okt. 1.1. heeft Lodensteyn gepreekt over 1 Cor. 4:19,20 „Het
koninkrijk Gods is niet gelegen in woorden, maar in kracht". Hij zou toen gezegd
hebben „dat noch vromicheyt, noch wel redecavelen, noch het indicieus gebruyck
der Schriftuer (n.1. in de verwijzing naar teksten) een rechtschapen Leeraer maeckt:
maer met kracht te leeren". Hij verzuimde echter die kracht uit te leggen en een
naana te geven. „Maer ick denck als hy het eens een naem sal geven dat dit niet meer
van quaeckerye sal verschillen, als sieckte van kranckheyt verscheelt".
In. de Corte Aanmerckingen op 't geen hem raakt in sekerBouckje onlangs uitgecomen onder de naam van Verdediging der Proceduren etc, Utrecht, 1667 dient
Lodensteyn de pamfletschrijver kort en krachtig van repliek.82 Ad I handhaaft hij
zijn mening. Zijn opponent schreef: „Daer de Magistraat de kerke laat by haer
leere en ordre (gelijckse door Gods genade tot Utrecht doet) daer moet men om te
behouden haer gunste ende protextie, haer al wederom in middelmatige en toegeeffelijcke dingen yet inwilligen en toestaen".83
Lodensteyn zegt: Ick houde het daer voor, en segget, dat een die sijn gewisse sal
quijten in 't beroupen van een Leraar.
1. Geen menschen en moet soucken te behagen.
2. Moet sien, wat hoedanicheden aan Leraars in Gods Woord voorgestelt
werden (=worden) en die beogen; het daer voor houdende, dat de sulcke de
Magistraat behagen sullen.
Ad II In zijn exegese van 1 Cor. 4:20 verstond hij onder woorden: welsprekendheid,
kennis in geestelijke zaken, aangenaamheid in yt onderwijzen, wereldse wijsheid en dat
alles; zonder de Geest der genade (maar hij heeft hierbij geen melding gemaakt van
vroomheid of godzaligheid). En onder kracht verstond hij de Geest der wedergeboorte, in de leraar werkzaam tot onderwijzing en weder-baring van anderen.
Als staaltje van de willekeur waaraan onder anderen Lodensteyn bij de tuchtoefening zich schuldig zou maken, memoreert de auteur van het pamflet een voorval
81. Pamflet Knuttel, no. 9600. Critiek op Lodensteyn, p. 20, 33.
82. Eveneens in het He deel der Uytsp., p. 71-74.
83. Aldaar, p. 31.
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uit 1660. Het meisje B stond onder voogdij van haar oom A. Tijdens haar
minderjarigheid weet zij haar voogd vaak te bewegen meer geld te geven dan haar
rechtens toekomt. Wanneer zij volwassen is en trouwt met C, eist deze van de oom
het kapitaal, dat er zou zijn, als deze niet uit zwakheid te veel had uitgekeerd. De
neef wordt door het Gerecht in 't gelijk gesteld. Lodensteyn was nu van mening,
dat de nicht niet met een goed geweten het geld kon aannemen dat zij al eenmaal
genoten had.84
De onvriendelijke ontvangst die Burman in Utrecht ten deel viel, heeft hem er niet
van weerhouden in academie en kerk de denkbeelden van zijn leermeester Coccejus met kracht uit te dragen en evenals enige jaren eerder in Leiden ligt het
voornaamste strijdpunt in de Sabbatskwestie.
De Voetianen, als wier woordvoerder Essenius optreedt, betogen dat alle Tien
Geboden moreel zijn en gezag hebben voor alle tijden. Het Tweede en Vierde
Gebod hebben tevens een ceremonieel element en alleen dat ceremoniële is bij de
komst van Christus vervallen, terwijl het morele blijft. De Nieuwtestamentische
zondag is in de plaats gekomen van de Joodse Sabbat.
De Coccejanen menen, dat het Vierde Gebod geheel ceremonieel is en dus heeft
afgedaan. Het onderhouden van de wekelijkse rustdag berust op kerkelijke ordinantie.85
De strijd heeft in zoverre een academisch karakter, dat zowel Coccejanen als
Voetianen het onderhouden van de wekelijkse rustdag geboden achten. De Voetianen vrezen echter, dat men de plicht tot heiliging van die dag ontkracht, wanneer
die plicht niet berust op gehoorzaamheid aan het Goddelijk gebod.
Toen Burman zijn opvatting dat de Zondagsheiliging niet kan worden gebaseerd
op het Vierde Gebod onder het volk bracht, wekte dat in Utrecht's gemeente grote
opschudding. Hadden de andere predikanten er zich nu maar toe beperkt hun
bezwaren duidelijk en zonder verdachtmaking van Burman's persoon kenbaar te
maken! Maar in welk theologisch geschil hebben de strijdende partijen deze
zelfbeheersing ooit opgebracht? Hier kan men ze te minder verwachten, omdat de
Zondagsheiliging een centrale plaats werd gegeven in de praktijk der godzaligheid
en in de reformatie van het publieke leven. Ook van Lodensteyn hebben we geen
gematigdheid in het oordeel over Burman te verwachten. Zoals hij de regenten die
predikanten verbannen, gelijk stelde met „wilde zwijnen die Gods wijngaart
vertreden", rangschikt hij Burman onder de valse profeten en verleidende geesten.
In zijn preken over 2 Petr. 2:1-3 en 4-5 bemerkt men dat Burman wordt bedoeld, al
wordt zijn naam niet genoemd:
(De verleiders) zijn geen vijanden, maar vrienden van de Kerk en voorgangers; waren
het vijanden, men zou zich daarvoor wachten.
84. Op Lodensteyn's repliek is nog een reactie geschreven:/, van Lodensteyn wederleyd, ofte Antwoort
op de Korte Aenmerckingen etc. 1667. (24 blz.) Cat. Meulman, no. 4468. Proost, a.w.y p. 220,221 geeft een
korte samenvatting van de inhoud. Ik heb het pamflet niet meer kunnen ontdekken.
85. H.B. Visser, De geschiedenis van den Sabbatsstrijd onder de Gereformeerden in de zeventiende eeuw.
Utrecht, 1939, p. 159-179.
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Volgt dan niemands leven na, laat u geen naam verleiden, noch van den geleerdsten
theologant, hij mag zulk een grooten naam hebben als hij wil. Is hij wijs en geleerd, 't
is niemendal, dat kan u niet godzalig maken.
Al zijt gij welsprekend en begaafd, gij zijt nog geen engel. Al waart gij in uw eigen
oordeel, in uw ambt, en in 't oordeel der menschen geacht, en bemind als een engel,
God zal u toch verdoemen.
Indien gij boven anderen uitmunt in geleerdheid en welsprekendheid, zoo zal van u
meer geëischt worden.86
Burman's kritiek richt zich niet op de geestelijke status van zijn collega's, maar op
het karakter van hun prediking: zij bekorten de Christen in zijn vrijheid; het zijn
Wetpredikers, troosteloze consciëntie-pijnigers, die van de Godzaligheid een
prang (=keurslijf) maken.87
In 1667 publiceert Burman zonder vermelding van zijn naam het Bericht van den
Sabbat ende korte aanmerkingen over hetgene dies aangaande zederd eenigen tijd tot
Utregt geleerd is.88 In het eerste deel populariseert Burman de stellingen die hij in de
Academie in het Latijn tegenover Essenius verdedigd heeft; het tweede deel bevat
een bloemlezing van uitspraken die bepaalde predikanten in preek of catechisatie
over het vraagstuk van de Sabbat gedaan zouden hebben.
Op verzoek van zijn collega's neemt Lodensteyn nu de taak op zich om Burman
van antwoord te dienen en zo verschijnt in 1668, eveneens zonder vermelding van
auteursnaam het Kort en zedig Onderzoek van yt Berigt nopende den Sabbath, ende de
korte Aanmerkingen over hetgene dies aangaande zederd enigen tijdt tot Utregt geleert
zoude zijnP
De man die in zijn preken alle geleerdheid vermijdt, presenteert zich in dit
strijdschrift als een bekwaam en zeer belezen dogmaticus. Op scherpzinnige wijze
toont hij aan, dat de Berigter de discussie vertroebelt. In de eerste plaats, doordat hij
dingen bestrijdt die de tegenstander in 't geheel niet leert. Zodoende wordt de
argeloze lezer op een dwaalspoor gebracht, want als uitvoerig bewezen wordt, wat
al lang vaststond, denkt zo iemand: Die man heeft gelijk! In de tweede plaats,
doordat hij de toepasselijkheid van de term moreel vermindert door er een ander
criterium aan toe te voegen. Voor Essenius c.s. geldt de etymologische betekenis
van moreel, de zeden betreffende en daardoor van blijvende geldigheid, ook als de
ceremoniële elementen vervallen. Burman zegt: Moreel (en dus van blijvende
geldigheid) is datgene wat zowel uit Gods wezen als uit het wezen van de onverdorven mens voortvloeit. Maar is dit steekhoudend? Waarom zou een positief gebod,
dat niet uit Gods wezen, maar uit Zijn souvereine wil voortvloeit, zoals b.v. het
Zevende Gebod, niet van blijvende geldigheid kunnen zijn? Tenslotte betoogt
Lodensteyn dat de woorden die Burman — nu als Betigter gekwalificeerd — de
Utrechtse predikanten in de mond legt, grotendeels verdraaid of uit hun verband
gerukt zijn.
Nog in hetzelfde jaar 1668 heeft Burman zich opnieuw in de strijd geworpen met
86.
87.
88.
89.

De Heerlijkheid van een waar Christelijk leven. Herdruk 1978, p. 71, 73, 78, 79, 80.
Geciteerd in Lodensteyn's Kort en zedig Onderzoek, Voorrede, p. 5.
Evenmin als H.B. Visser in 1939 heb ik dit pamflet in handen kunnen krijgen.
Ik citeer naar de 2e dr., in 1746 verschenen te Groningen. Zedig: gepast, fatsoenlijk.
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zijn Weder-bericht van den Sabbat?0 Voor de huidige lezer is het een interessant
geschrift door de vele bijzonderheden die het geeft, o.a. de „geheime" rapporten
die de Gecommitteerden der Vroedschap uitbrachten over Lodensteyn's aanstotelijke preken, maar als discussie-partner blijft Burman in tegenstelling tot
Lodensteyn verre onder de maat. Deze volgde het Bericht op de voet en stelde
systematisch zijn visie daartegenover; Burman laat alles wat hem niet gelegen
komt, eenvoudig onbesproken. In zijn dupliek kan Lodensteyn vier bladzijden
vullen met de opsomming van zijn tegenargumenten die de opponent totaal
negeerde om met veel bohai zijn eigen visie voor de zoveelste maal ten beste te
geven.91 En dat is dan de man die Lodensteyn „groote armoede van geleertheydt en
kennisse" toeschrijft.92
Mijn indruk is, dat Burman in zijn Bericht en Weder-Bericht de Sabbatskwestie
heeft aangegrepen om zijn gevoel van onbehagen in het kerkelijk klimaat op
emotionele wijze kenbaar te maken. Men zou hem evenals Coccejus een vertegenwoordiger van het minder militante, minder wettische en toleranter Duitse
Calvinisme kunnen noemen. Hij was immers elf jaar Gereformeerd predikant
geweest te Hanau in Hessen.
De Laatste gedagten over de Zedelijkheyt des vierden Gebodts heeft Lodensteyn
niet meer gepubliceerd, waarschijnlijk omdat de Vroedschap in 1669 verder twistgeschrijf over dit onderwerp verboden had. De drukker Willem Clerck, die het
manuscript in Lodensteyn's nalatenschap vond, gaf het in 1681 uit met approbatie
van de professoren der Theologische faculteit te Utrecht. Voor Lodensteyn is het
kruisen van de degens, vooral met een tegenstander die de stoten niet pareert, maar
ontwijkt, een frustrerende bezigheid geweest. Stellig doelt hij hierop in het gedicht
Kinder-lesse of Aandagt op 1 Petr. 2:2:
Ey! wijckt wat Hoge scholen!
Ik plagt met u te dolen/
En volgden uw geleyd:
Sulck weten/merck ick nu/is maer Onwetenheyd.
Uw dubbel-sinnig twisten
Is tijd/en moeyte quisten:
90. Weder-Bericht van den Sabbat, ofte Aenwijsinge ende wederlegginge van de geduyrige dwalingen ende
onwaerheden van het genoemde Kort en zedig Onderzoek van 't berigt nopende den Sabbat; met naerdere
Getuygenissen van het gene dies aengaende zedert eenigen tijt tot Utrecht geleert isy ende eene Voorrede ter
sake dienende. Utrecht, 1668.
De mededeling in dit geschrift, dat de auteur een ander is dan de schrijver van het Bericht, hoeft men niet
serieus te nemen. Dergelijke manoeuvres maken deel uit van de mystificatie die het anonieme geschrift
eigen is.
H.B. Visser, a.w., toont aan dat ook Lodensteyn iets dergelijks doet, wanneer hij in zijn Kort en sedig
Ondersoeck een schriftelijke verklaring opneemt van de predikant wie een bepaalde uitspraak ten laste
wordt gelegd, terwijl uit het rapport van de Gecommitteerden der Vroedschap blijkt, dat die predikant
Lodensteyn was.
91. Laatste gedagten over de Zedelijkheyt des vierden Gebodts ofte Verdediging van het Kort en zedig
Onderzoek door D. Jodocus van Lodenstein. Utrecht, 1681. Zie: Aan den Onzijdigen (=onpartijdige)
lezer. Het woord bohai (a.w., p. 472) is ons beter bekend in de nevenvormpoe/w: veel drukte om niets.
92. Zie: Voorrede van het Weder-Bericht.
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Wie wert'er beter van?
Een nieuw-geboren suigeling my leren can.'

93. Uytsp., p. 91.
ANN. r. 1 wijckt wat: treed wat terug, matig u niet zoveel aan; r. 2 Ik placht met u de verkeerde weg in te
slaan; r. 3 geleyd: leiding; r. 5 Uw dubbel-sinnig twisten: uw disputen, waarin men een term vaak een
andere inhoud geeft dan bedoeld is (zoals Burman deed met de term „moreel"); r. 6 quisten: verspillen; r.
8 Zoals een zuigeling gretig drinkt aan de borst van zijn moeder, moet de gelovige Gods Woord
heilbegerig onderzoeken, waarop Gods Geest zijn leven vernieuwt. Godgeleerd (theoloog) te zijn,
betekent weinig; men moet van God geleerd zijn. Dat deze opvatting bij Lodensteyn niet tot antidogmatisme leidt, komt nader aan de orde.
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V. VOOR EN NA DE LABADISTISCHE CRISIS

Uitgaande van de Bernardijns getinte vroomheid, zoals die vooral in 1659 uit
Lodensteyn's poëzie sprak, willen wij ons in dit hoofdstuk een beeld vormen van
de belangrijke ontwikkelingen die zich in de volgende jaren voordoen.
Na de in 1664 verschenen pastoraal-theologische verhandeling Weeg-schale der
onvolmaacktheden moeten wij tien jaar wachten, voordat de eerste samenspraken
van de Beschouwinge van Zion het licht zien, zodat wij voor de periode 1664 -1674
vrijwel geheel zijn aangewezen op zijn poëzie, aangevuld met enkele preken. Zelfs
dit materiaal is niet overvloedig. Als wij de ongedateerde verzen uitsluiten, verschijnen er in 1664 drie; in 1665 een achttal, maar hieronder zijn vier
psalmberijmingen; in 1666 drie; in 1667 geen; in 1668 één; in 1669 twee; in 1670
één; in 1671 twee; in 1672 één; in 1673 één. Men vergelijke die aantallen eens met de
34 gedichten uit 1659. Het geeft ons echter aanleiding het volgende te constateren:
Het arcadische element in de Hooglied-poëzie, dat overigens bijkomstig is, maar
waarmee hij in 1659 het genre inzette, spreekt hem bij het stijgen der jaren niet
meer aan. Het laatste specimen in dit genre is het echo-lied JesusMin. In de eerste
vijf strofen hervindt hij iets van de oude toon:
Na-botster Echo\ Die de stille Min
Van menig Harder/menig Harderin
Verspiedt: sijt gy gestorven/nu ick leev'?
Echo

Ick leev'

Mijn leven nu eerst warelijck begint
Nu 't hert/in 't minnen onervaren/mint.
Leeft gy nog Echo, spreeck op mijn vraag vry.
Echo

Vraag vry.

Wat soud' ik vragen? 't Hert is my vervuld
Van so een lieflijckheyd. Maar/£c&o, sult
Gy noyd eerst vragen/wat my deert? Noyd yed?
Echo

Noyd yet.

Nogthans die mint/wil self eerst sijn gevraagd.
Ik min Een Die my boven all' behaagt.
En/Echo, vraagt gy my niet eens/wie ist?
Echo
Weer-kaatster, die noyd mensch vraagt/vraagt gy my?
Dat's seldsaam. Ligt om dat mijn vryery
Wat seldsaams is/wat Godlijcks (denck ik) ook.
Echo

Wie ist?

Ick ook.1

1. Uytsp., p. 398. ANN. Na-botster, nabootster; de stille Min: de heimelijke liefde; seldsaam: wonderlijk;
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In de zesde strofe wordt de Beminde „der Heeren H e e r / / E e n Coning aller Coningen/vol Eer/7Vol Heerlijckheyd, vol glansch, vol schatt en goed." De dichter
verdiept zich in de eigenschappen van die Koning: Zijn goedheid, wijsheid,
schoonheid. Het speelse element van die arcadische wereld, waar het gebladerte
meeluistert en de beekjes de boodschap der liefde verder dragen, is de 48-jarige
dichter kennelijk vreemd geworden.
Essentieel kenmerk van de Hooglied-mystiek is, dat de figuur van de lijdende en
triomferende Jezus centraal staat en dat kenmerk komt in de liederen van 1660 tot
1665 nog sterk naar voren. Ik wijs op de titels Schepselen Niet en Jesus Al (now. 1661);
Morgen-ligt ofte Jesus onsen Morgenson (febr. 1665). Ten slotte het bekende Heerlijckheyds Loff{27 aug. 1665).2 In laatstgenoemd gedicht staat Jezus centraal in de
overdenking van het hemelse leven.
I
Hoog! omhoog! mijn siel/na boven!
Hier beneden is het niet:
't Regte leven/lieven/loven/
Is maar daarmen Jesum siet.
Al wat gy siet op aard/
Al wat gy hoort op aard/
Is uw costlijck leven/lieven/loven/
Al wat gy wenscht op aard/
Is uw costlijck hert niet waard.
VII
Wenschelijck en lievensweerdig
Is mijn Jesus/daar de min
Altijd tot wat anders veerdig
Vindt alleen genoegen in!
Mijn siel na boven dan/
Mijn siel na boven dan/
Daar ick Jesus lieven, lieven/lieven/
Mijn siel na boven dan/
Daar ick het heyl aanschouwen can.
X
Ah! dat aller menschen tongen/
Aller Englen wackerheyd
t' Samen-spanden/t' samen songen
Jesus lof en Heerlijckheyd!
Waackt op Hert/mond/en hand
Waackt op mijn Cyter; want
Jesus is te loven, loven/loven:
Waackt all' op hier is stoff/
Singt sonder eynden Jesus Loff.3

lig om dat: zeker, omdat.
2. Uytsp.y resp. p. 131, 1, 155.
3. Uytsp., p. 155 v.v.
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In een lied van vier jaar later bemerken wij dat de voorstelling van de hemelse
heerlijkheid een dimensie meer vertoont. Naast de Bernardijnse mystiek neemt de
bespiegeling van het Goddelijk Wezen een plaats in. De aandacht verschuift van
Jezus naar de Drie-enige God.
Men leze de 12e, 13e, 14e en 17e strofe van de Stichtelijcke Bedenckingen, op 'tsalig
overlyden van de seer begaafde en Godtsalige, Hogh-Edele Wel-geboorene JUFFROUW Juff ANNA CATHARINA van LOCHORST. Ontslapen den 29. in
Wijnmaand 1669.
XII
Daar leeft/daar sweeft sy by de Choren
Der Eng'len/en der Eerst-geboren/
En vry/en sonder scheyden meer;
Daar hoort/daar singt sy Lied'ren/Psalmen
In d'eeuwig' Hallelu-jah-galmen/
Met d' aandagt van haar oud begeer.
XIII
Daar swemt sy nu gedompeld mede
In d'afgrond van d'On-eyndighede'
d'Oneynd'ge wil/'t On-eyndig wel:
't On-eyndig woord/d'On-eynd'ge Reden/
(O Heyligheyd der heiligheden!)
Daar is sy dood en sonder quel.
XIV
Daar 's Catharyn al heel verdroncken/
End in de Godheyd weg-gesoncken
(Sy had'er hier een voor-smaack van).
Dat's vrolijck sijn in 's Hemels vreugden;
Of deugdsaam sijn in 's Hemels deugden:
Geluckig diese na-sien can!
XVII
Die Suyvre bloem, die Catharyne!
Die Anna vol Genaden myne,
Is van ons weg-geruckt! helasl
Maar als wy opsien/en haar in den
Maal-stroom van 't ALGENOEGSAAM vinden;
Wenscht yder/dat hy daar oock was.4
In deze verzen wordt tweeërlei beeld van het hemelse leven getekend. Het eerste
(strofe XII) komt overeen met Heerlijckheyds Loffvan 1665 en sluit aan bij Jesaja
4. Uytsp., p. 234 v.v. ANN. Strofe XII. de Eerst-geboren: Christus wordt genoemd de Eerstgeborene uit
de doden. Col. 1:18; Openb. 1:5. De eerstgeborenen zijn diegenen die uit de Christelijke gemeente op
aarde nu reeds, achter Christus aan, als zaligen in de hemel zijn ingegaan. Hebr. 12:23; vry en sonder
scheyden: vrij van zonde en dood; met d'aandagt van baar oud begeer, met dezelfde aandacht, waarmee zij
het vroeger begeerde te doen.
Strofe XIII. 't Oneyndig wel: het oneindig Goed; Daar is sy dood en sonder quel: bevrijd van de aardse
kwelling.
Strofe XIV. De naam Catharina betekent: de reine, de zuivere. Anna betekent: begenadigde.
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6:1-4 (het visioen van Jesaja's roeping) en Openbaringen 5:11-14 (De aanbidding
van het Lam). Het tweede in de strofen XIII, XIV en XVII gaat terug op de
speculatieve mystiek en werkt met beelden en begrippen die men aantreft bij
Dionysius Areopagita, Eckhart, Tauler en in ons land bij Hadewijch en Ruusbroec. Men kan zeggen dat dezen zich in tegenstelling tot Augustinus en Bernard
van Clairvaux bedienen van de negatieve methode. Wat dit inhoudt, legt W.J.
Aalders als volgt uit:
Tot de namen, die Dionysius op God toepast, behoort ook die van spits (koruphè).
Houden wij hem aan deze naam en stellen wij ons den geheelen berg voor met zijn
breeden grondslag en scherpen top. Wij kunnen hem op twee manieren beschouwen:
of van boven naar beneden, waarbij dan de eene spits gedragen wordt door en één is
met de véle steenmassa's, waarop zij rust, óf van beneden naar boven, als de fijne spits
zich juist in haar hoogte en scherpte onderscheidt van de logge veelheid, waarboven
zij zich verheft. Ongeveer op deze wijze stelt Dionysius ons zijn tweeërlei methode
voor. Ze is die der opklimming en der afdaling, der positie en der negatie.5 Enerzijds
moet men aan God, als de oorzaak van al wat is, stellig, ja, in overtreffende trap, alles
toeschrijven wat aan eenig wezen toekomt; anderzijds moet aan God, als van alles
wat niet-God is volstrekt onderscheiden,
alles onvoorwaardelijk worden ontzegd
wat eenig schepsel eigen is.6
De mysticus die speculeert over het Goddelijk wezen, kan dus twee kanten uit.
Enerzijds kan hij aan God, als oorzaak van al wat is, alles — met uitzondering van
de zonde — toeschrijven wat hij aan enig schepsel toekent. Waarom zou de
Schepper niet in volmaaktheid bezitten, wat Hij aan Zijn beelddrager heeft
geschonken? Dit is de positieve methode: er is gelijkenis tussen God en mens.
Anderzijds is God van al het geschapene onderscheiden en moet men Hem alles
ontzeggen, wat aan het schepsel eigen is. Dat is de negatieve methode.
Tot die negatieve methode behoren de termen afgrond, duisternis, woestijn,
draaikolk of wiel. Om iets tot uitdrukking te brengen van wat zich binnen het
Goddelijk Wezen voltrekt, o.a. in de Drie-eenheid van Vader, Zoon en Heilige
Geest, gebruikt men de termen vloeien, gieten, versmelten.7
Voorlopig moeten wij niet verder gaan dan eenvoudig constateren, dat Lodensteyn
(vrijwel alleen in dit vers) het taalgebruik van de speculatieve mystiek overneemt. In
hoeverre hij ook de daaraan ten grondslag liggende gedachte voor zijn rekening
neemt, laten wij voorlopig in het midden. Psychologisch gezien staat vast, dat hij
naast het statische beeld van „de Heilige, die troont op de lofzangen Israëls" (Ps. 22:4
in de vertaling van het N.B.G.), het meer dynamische beeld van „de Maalstroom van
't Algenoegsaam" en de „Afgrond der Oneyndigheden" stelt.8
5. Misschien gebruikt de schrijver hier de stijlfiguur van het chiasme of de kruisstelling. Afdaling
correspondeert met positief en opklimming met negatief.
6. W.J. Aalders, Groote Mystieken. Dl. I, aflevering Ps. Dionysius Areopagita, p. 15. Baarn, 1913.
7. Antoinette Vogt-Terhout, Der bildlkhe Ausdruck in den Predigten Jobann Taulers. Breslau, 1920, p.
11-25. J. Reynaert, De beeldspraak van Hadewijch. Studiën en tekstuitgaven van Ons Geestelijk Erf, dl.
XXI. Tielt/Bussum, 1981.
8. De tegenstelling van beide elementen herinnert aan wat Rudolf Otto het „fascinans" en het
„tremendum" noemt.
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Niet alleen in het hemelse leven, maar ook in de aardse vroomheid heeft
Lodensteyn een meer statisch en een meer dynamisch element onderkend. Hij
ruimt naast de rede een plaats in voor de geestelijke dronkenschap. Onderstaand
gedicht dateert reeds uit 1661.
DRONCKENSCHAP
Op
Eph. 5:18, 19 en Ps. 36:9
Droncken sijn in stercke drancken/
Droncken sijn in praal in pragt/
Droncken in onkuysche rancken/
Droncken sijn daar yder lacht/
Is een slaav/en sot/en dol sijn:
Wy sijn droncken met verstand/
Als wy van den Hemel vol sijn/
Bly/en drouvig overhand.
d'Heyl-fonteyn met duysend cranen/
Teugen van het wonden-bloed/
Opgeslorpte eygen tranen/
Die ons Liefde storten doet/
Maken ons dus hoog beschoncken.
So dit bloed en water doet/
Denckt/wy sijn met sinnen droncken/
En den Geest is in het bloed.9
In de elegie op Anna Catharina van Lochorst komt hij anno 1669 op de geestelijke
dronkenschap terug. De juist in die dagen actuele kwestie in hoeverre de ratio een
rol moet spelen in de exegese van de H. Schrift, brengt er hem misschien toe de
dwaasheid van de natuurlijke kennis sterker te accentueren. Hij spreekt nu van de
„redenlose Reden" en laat de dronkenschap meer ruimte.
Uw Reden met haar valsche claarheyd
Sig domper in d'Oneynd'ge Waarheyd,
En schatt uw Wijsheyd dwaas te sijn.
So suygt de reden-lose Reden
Sig (in die Zee van salicheden
Verdroncken) droncken in die wijn.10

9. Uytsp., p. 52, d.d. maart 1661. Onder dronkenschap in de gebruikelijke zin verstaat de dichter:
verslaving aan sterke drank, pracht en praal, onkuise streken, grove jool. De hemelse dronkenschap
betekent: vervuld te zijn van de H. Geest. Deze dronkenschap gaat gepaard met redelijk denken en
maakt zowel droevig als blij; r. 8 overhand: beurtelings; r. 9 v.v.: Bloed en water bewerken de hemelse
dronkenschap: het bloed van Christus en de tranen van onze liefde. Het eerste is het belangrijkst: door
Christus' bloed ontvangen wij de H. Geest. Lev. 17:11 drukt dat uit op ceremoniële wijze: de ziel van
het offerdier zetelt in het bloed; met sinnen-. met gezond verstand. Vgl. met dit gedicht de preek over
Hgl. 2:4 „Hij voert mij in het Wijnhuis, en de liefde is de Banier over mij". Het vervalle Christendom.
Utrecht, 1711, p. 412, 413.
10. Uytsp., p. 238.
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Bij de veranderingen die zich in Lodensteyn's godsdienstig denken en voelen
voordoen, kunnen naast interne factoren ook externe meegespeeld hebben. In
wezen maken die veranderingen deel uit van het rijpingsproces der persoonlijkheid. Als Lodensteyn de veertig gepasseerd is, spreekt de gesublimeerde erotiek van
de Hooglied-mystiek hem minder aan en wordt hij meer geboeid door het beschouwelijke en bespiegelende. De verandering voltrekt zich echter in een periode
die de kerkhistoricus Wilhelm Goeters de Labadistische crisis noemde en het is
zeer wel mogelijk, dat De Labadie die innerlijke ontwikkeling versneld heeft en er
misschien zelfs de stempel op heeft gedrukt. Een kort relaas van diens persoon en
optreden mag dan ook niet ontbreken.
Afgedacht van de kerkelijke ontwikkelingen in Utrecht zelf, is de Voetiaanse kring
in de jaren 1666 - 1669 zeer sterk betrokken bij de dramatische gebeurtenissen
rondom de Waalse predikant Jean de Labadie.
Deze was pas op veertigjarige leeftijd uit de katholieke kerk getreden om zich
aan te sluiten bij de Hugenoten. Zijn geestelijke vorming aan het Jezuïetencollege
in Bordeaux had een sterk mystieke inslag. Reeds toen voelde hij zich aangetrokken tot retraite en gebed; hij kende het inwendig smaken van God, het gevoel van
Zijn grootheid en de zalving van Zijn Geest.11
Na zijn priesterwijding verliest hij de gunst der Jezuïeten. Hij wordt overgeplaatst naar Parijs en sympathiseert met de Jansenisten, die terugkerend naar
Augustinus, het accent verleggen van de werkheiligheid naar Gods souvereine
genade.
Ten slotte brengt de lezing van Calvijn's Institutie hem tot aanvaarding van de
Gereformeerde leer. De Labadie heeft steeds verklaard, dat hij de Gereformeerde
belijdenis, in 1650 in Montauban afgelegd, nooit ontrouw is geworden en zijn
naaste vrienden delen die mening.
De Utrechtse kring werd op hem opmerkzaam gemaakt door Johan Gottschalck van Schurman, de broer van de beroemde Anna Maria. Deze bracht enige
jaren in Bazel door, waar hij in 1663 de doctorsgraad in de medicijnen behaalde en
vandaar bracht hij een bezoek aan Genève, waar De Labadie sinds 1659 predikant
was. Dank zij hem was daar het wonder geschied, waar de Voetianen in de
republiek al zo lang en vergeefs op hoopten: De Labadie's bezielende prediking en
een strenge handhaving van de tucht hadden een omkeer ten goede bewerkt. De
sleurgodsdienst maakte plaats voor oprechte vroomheid en in het publieke leven
leken de dagen van Calvijn terug te keren. De man die tot dit alles de stimulans had
gegeven, noemde Johan Gottschalck „een Ambrosius in moed en apostolische
achtbaarheid, een Chrysostomus in welsprekendheid, een Augustinus in liefde,
een Bernard in zalving".12
Toen in 1666 in de Waalse gemeente van Middelburg een predikantsplaats
vacant kwam, gelukte het Voetius dank zij zijn relaties in Middelburg, tot wie o.a.
11. H. Heppe, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformirten Kirche, namentlich der
Niederlande. Leiden, 1879, p. 244 noot.
12. G.D.J. Schotel, Anna Maria van Schurman. 's-Hertogenbosch, 1853, p. 167.
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de uit Utrecht verbannen Abraham van de Velde behoorde, dat het beroep werd
uitgebracht op De Labadie. En zo geschiedde het dan, dat deze met zijn drie helpers
Pierre Yvon, Pierre Dulignon en Jean Menuret medio juni 1666 in Utrecht
aankwamen, waar ze tien dagen bleven. De Labadie heeft daar tweemaal gepreekt
voor de Waalse gemeente: eenmaal tijdens de afwezigheid van de pastor loei
Ludovicus Wolzogen en vervolgens op diens verzoek. Wij mogen aannemen, dat
Lodensteyn hem toen stellig eenmaal gehoord heeft en dat hij ten huize van de
Schurmans, bij wie De Labadie logeerde, heeft deelgenomen aan de gesprekken, die
Voetius, Essenius en Nethenus met hem voerden.13
Zoals overal maakte De Labadie ook in Utrecht diepe indruk. Improviserend
wist hij zijn hoorders met een gloedvolle rede urenlang te boeien. Voor Anna
Maria van Schurman was het een openbaring. Zij spreekt van „redenen, die in
het minste na geen zweet of Olie van nacht-licht en menschelijke naarstigheit,
maar na ik weet niet wat voor een eenvoudige, krachtige en natuurlijke
vloeyinge van eenige hemelsche O l i e . . . quamen te ruiken". 14 Deze edele en
begaafde vrouw heeft er alles voor over gehad zijn dagelijkse omgang te genieten,
omdat zij niemand onder de mensen had gevonden, „die den Geest en maniere
des levens der eerste Kerke of der eerster Christenen soo na den aart en na 't
leven quam uit te drukken". Inderdaad stond de vroege Christengemeente
model in De Labadie's reformatorisch streven. Hij voelde zich als een Apostel,
door God gezonden met een bijzondere opdracht. Bij deze presentatie past ook
de aanwezigheid van de drie helpers, die onder zijn leiding werken. Zo had
Paulus zijn Lukas of Silas.
Reeds in zijn Roomse tijd voelde hij zich tot het werk der reformatie uitverkoren en zijn overgang tot het protestantisme bracht alleen die verandering, dat zijn
hervormingsdrift zich nu richtte op de kerken der Reformatie.
Dit hoge besef van zijn roeping, gepaard aan zijn grote gaven en formidabele
werkkracht, lieten niet na diepe indruk te maken. In minder dan drie jaar tijd heeft
hij in Middelburg ontzaglijk veel tot stand gebracht en hij genoot hierbij de volle
medewerking van zijn kerkeraad en de steun van de wereldlijke overheid.
Zijn zelfbesef impliceerde echter ook, dat hij geen ander gezag boven zich
erkende dan dat van Christus, zijn Zender, zodat hij zich van besluiten en bevelen
van classis of synode die niet met zijn mening strookten, weinig aantrok.
In de strubbelingen tussen hem en de Waalse kerkelijke instanties heeft het boek
van de Utrechtse predikant en professor Ludovicus Wolzogen De Scripturarum
Interprete (De uitlegger van de Schriften) een beslissende rol gespeeld. Dit geschrift,
waarop wij nog terugkomen, was een Cartesiaanse reactie op het Spinozistische
tractaat Philosophia s. Scripturae interpres (De filosofie als uitlegger der H. Schrift).
Niet ten onrechte constateerde De Labadie, dat de H. Schrift door Wolzogen werd
onderworpen aan het gezag van de rede en dat de verlichting van de H. Geest bij het
verstaan van de Bijbelse boodschap geen of slechts een ondergeschikte rol speelde.
13. De eerste predicatie van De Labadie viel op een zondag, zodat de kans groot is, dat Lodensteyn toen
zelf in een dienst moest voorgaan.
14. Anna Maria van Schurman, Eucleria, p. 231.

121

De Middelburgse kerkeraad diende dan ook bij de Waalse synode een door De
Labadie opgesteld bezwaarschrift in. De Synode, die september 1668 in Naarden
bijeenkwam, verklaarde echter, dat het boek van Wolzogen rechtzinnig was en
eiste, dat De Labadie zijn beschuldiging introk. Bovendien meende de Synode in
verhandelingen van De Labadie enige gevaarlijke en verkeerde elementen aan te
treffen. De uiteindelijke beslissing werd uitgesteld tot de volgende Synode, die
maart 1669 in Dordrecht zou bijeenkomen.
Hoewel De Labadie zich volgens synodaal besluit van alle ambtelijke bezigheden moest onthouden, liet de Middelburgse Vroedschap oogluikend toe, dat hij
te zijnen huize tweemaal daags, 's morgens en 's avonds, een conventikel hield. Het
geestelijk leiderschap in deze kleine kring van gelovigen gaf hem grote voldoening,
en tegelijkertijd gingen de spelregels van de kerkelijke diplomatie hem steeds
minder ter harte. Toen de Waalse Synode in april 1669 hem en de hem trouw
gebleven kerkeraad definitief afzette, zijn vrienden Yvon, Dulignon en Menuret
alle uitzicht op een predikantsplaats ontnam en hun allen zelfs de toegang tot het
H. Avondmaal ontzegde, sloegen de laatste zekeringen door. Op de vroege ochtend van zondag 13 april 1669 bezette hij de kansel om zijnerzijds de
excommunicatie van zijn tegenstanders uit te spreken. De Vroedschap reageerde
hierop met hem alle bijeenkomsten, ook de conventikels te zijnen huize, streng te
verbieden. Na een kort verblijf te Veere trok hij met een aantal van zijn trouwste
aanhangers naar Amsterdam. Nu de kerkelijke instanties de reformatie der kerk
onmogelijk maakten, achtte hij het zijn roeping ook in organisatorisch opzicht
terug te keren tot de eenvoud van de apostolische tijd en een huisgemeente te
stichten, bestaande uit echte, wedergeboren Christenen. Zo heeft zich na de
uittocht van de humanistisch georiënteerde Remonstranten in de Gereformeerde
kerk in Nederland een tweede separatie, ditmaal van piëtistisch-gezinden, voltrokken.
Voetius en zijn vrienden hebben De Labadie gezien als een man met singuliere
gaven, die een impuls gaf tot de reformatie van kerk en samenleving, zoals die ook
hun voor ogen stond. In 1667 vond De Labadie tijd om in twee brieven uiteen te
zetten, dat hij het als de taak der gezamenlijke predikanten zag om die godsdienstige opleving te bewerken. De brieven werden uitgegeven onder de titel La
Reformation de V Eglise par Ie Pastorat (Middelburg, 1667).
Wanneer de kwestie zich toespitst op de polemiek tussen Wolzogen en De
Labadie, vragen twee Zeeuwse predikanten van de Gereformeerde Kerk, Coorne
uit Middelburg en Koelman uit Sluis, het oordeel van Voetius, Essenius en
Lodensteyn. Voetius en Essenius brengen dan wel bezwaren in tegen bepaalde
uitspraken van Wolzogen en zij geven De Labadie in vele opzichten gelijk. Hun
conclusie luidt echter niet, dat Wolzogen's standpunt moet worden veroordeeld,
maar dat De Labadie niet op grond van zijn standpunt behoort te worden gecensureerd.15 Lodensteyn heeft zich bij het oordeel van Voetius en Essenius aangesloten.
15. W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande bis zur
Labadistischen Krisis 1670. Leipzig, 1911. Herdruk Amsterdam, 1974, p. 226.
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Melchior Leydekker zegt: „De heer van Lodensteyn was ook een vijand van het
vermengen der wijsgerige rede met de godgeleerdheid, om die te stellen tot een uitlegster
der Heilige Schriften. Hoe kon hij behagen hebben in zoodanige leerwijze, die maar
al te veel na zijn dood is doorgedrongen? Toen het boek van den heer Wolzogen de
Interprete 5.5. uitkwam, was hij er zeer misnoegd over, en door den heer Koelman
gevraagd naar zijn oordeel, onderschreef hij dat van de heeren Voetius en Essenius
en zond het hem over".16
De morele steun die De Labadie uit Utrecht ontvangt, is gereserveerd en die
reserve komt vooral voort uit de afkeuring van het eigenmachtig optreden tegenover classis en synode. Voetius moet al voorvoeld hebben, dat in De Labadie's
profetisch bewustzijn het gevaar van separatisme schuilde en dat was het laatste
wat de strijders voor Nadere Reformatie bedoelden.
In augustus 1669 is De Labadie gedwongen Zeeland te verlaten en vestigt hij zich
in Amsterdam. Men kon niet voorzien hoeveel vrome Christenen gehoor zouden
geven aan de oproep van hem en zijn medewerkers om zich af te scheiden van de
verwereldlijkte kerk en zich te voegen bij het gezelschap der wedergeborenen. Pas
toen legde Voetius, van wie ieder wist hoezeer de godzaligheid hem ter harte ging,
het gewicht van zijn argumenten in de weegschaal en bestreed hij in twee disputaties d.d. 30 oktober en 13 november 1669 de separatie.
Lodensteyn heeft bij mijn weten schriftelijk noch mondeling nader contact
gezocht met De Labadie. Hij heeft evenmin publiek enig oordeel over hem
uitgesproken. Er zijn echter een paar aanwijzingen die doen vermoeden, dat hij
zich meer dan één der anderen in de Utrechtse kring met hem verbonden voelde.
In een verhandeling van 1683 citeert Yvon het uittreksel van een brief, d.d. 24
oktober 1667 door Van de Velde gericht aan Lodensteyn. Yvon had dat uittreksel
gevonden in de nalatenschap van Anna Maria van Schurman. Fel verontwaardigd
beschrijft Van de Velde, hoe De Labadie is geschorst en op synodaal bevel moet
wijken voor zijn onwaardige tegenstander Du Moulin.
De dagen zijn boos! en in het Heyligdom is 't ten uytersten toe bedorven; soo dat wy
dat wonder beleven/dat een der allergeleertste/godsaligste/arbeytsaemste/ja boven
alle arbeytsaem/die soo veel alleen doet als wy hier in dese Stadt by na met ons allen
doen/en boven dat een met extraordinare gaven van God gezegent/en gezegent in
sijnen dienst/moet wijken/en van sijn Kerk afgedreven worden om eenen (Sr. Henry
du Moulin) plaetse te geven welke wegen sijn scandaleus leven stinkt door heel een
Koninkrijk. Alle dese wonderen der ongerechtigheyt dreygen ons groote veranderingen. Dit zijn de woorden van D. van de Velde aen D. Lodensteyn geschreven; en
de innigste vrienden deses laetsten weten/hoe meenigmael hy (=Lodensteyn) haer
( = hun) gesegt heeft/sprekende van Mr. Delabadie: Dien man7 Gods is een levendige
fonteyn: Wy zijn maer regen-backen, en noch dikwils ledig}
De kwalificatie „Man Gods" is in het Oude Testament gebruikelijk voor de door
God gezonden profeet. Lodensteyn honoreert hiermee De Labadie's pretentie
Gods apostel te zijn, gezonden met een speciale opdracht voor de Nederlandse
16. Voorrede van De Weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen. Herdruk 1882. Leiden, p. 47.
17. Pierre Yvon, Leere van den h. Doop en desselfs suyvere bedieninge. Amsterdam, 1683, p. 160, 161.
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kerk. In zijn latere Beschouwinge van Zion verklaart hij herhaaldelijk, dat het
herstel van de verwereldlijkte kerk alleen te verwachten is van een man, vol des
Heiligen Geestes. Zelf klaagt hij over „de soberheyd der beschouwinge van Gods
heerlijken aengesichte".18 Is het zo onwaarschijnlijk dat hij in De Labadie, die door
geen twijfel aan zijn roeping gekweld werd, de ware Man Gods zag?
De geringe achting voor het kerkelijk gezag telt dan niet meer. Wat zijn vrienden
verontrust, vergoelijkt hij. Als De Labadie nog vóór het bijeenkomen van de
Waalse synode in Dordrecht (20 maart - 4 april 1669) zijn Declaration cbretiene laat
drukken, waarin hij de gemeenschap met de Waalse kerk opzegt, is Lodensteyn de
enige die dan nog meent, dat dit alleen de Waalse, maar niet de Nederlandse kerk
raakt.19
In godsdienstig opzicht hebben zij veel met elkaar gemeen. Bij De Labadie is de
Calvinistische leer geënt op de katholieke spiritualiteit; Lodensteyn heeft elementen van de katholieke mystiek geïntegreerd in zijn Calvinisme. In beiden
domineert de geringschatting van het stoffelijke, het natuurlijke, het aardse. In ons
verder onderzoek zal blijken, of dit bij beiden dezelfde consequenties heeft.
Gods Algenoegzaamheid en 's mensen zelfverloochening In de liederen van 1664 en
1665 noemt Lodensteyn God bij voorkeur de Algenoegzame. Hij vaart in deze op
het kompas van Amesius. Deze geleerde Engelse theoloog zag de dogmatiek als de
leer van het Gode welgevallige leven (Doctrina Dei vivendi) en vanuit dit gezichtspunt onderkent hij in Gods wezen als „pijlers van het geloof, zuilen van
vertroosting, aansporingen tot godzaligheid en allerzekerste kentekenen van de
ware godsdienst" Gods Ghenoegzaamheidt (Sufficientia) en Uitwerkendheidt (Efficientia). De laatste term beduidt: God is machtig om uit te voeren, wat Hij belooft
(Rom. 4:21). Gods genoegzaamheid of al-genoegzaamheid is datgene waardoor Hij
in zich, voor zich en voor ons genoeg heeft.20 Als men let op wat God in Zich en voor
Zich genoeg heeft, nadert de term het begrip souvereiniteit; dat God voor ons
genoeg heeft, sluit in dat Hij eindeloos en onuitputtelijk in vermogen is om alle
behoeften te bevredigen, om alleen voor allen en alles te zorgen.21
In 1674 dicht Lodensteyn:
Want dat ick Niet, en Hy Alles alleen is/
Dat's mijn Genoegen/en ick wensch niet meer.22
Het is niet de eerste maal, dat hij de tegenstelling Niet en Al gebruikt. In 1661 was
het: Schepselen Niet enJesusAl; in 1664 Niet en Al, dat is: Des werelds ydelheyd en
18. Bescb. v. 2., p. 117.
19. J. Koelman, Historisch verhael nopende der Labadisten Scheuringh, en veelerley Dwalingen, met de
Wederleggingh der selven. Amsterdam, 1683, p. 20, 21.
20. W. Ameses, Mergh der Ghodtgeleerdtheidt. Vertaalt door L. Meyer. Amsterdam, 1656. Dl. I, p. 13.
21. WNT s.v. algenoegzaam. A. Ritschl gebruikt de term Allgenugsamkeit vrijwel altijd in de zin van
Souveranetat. Geschichte des Pietismus, Dl. I, p. 169 en passim.
22. Uytsp., p. 87 d.d. 11 jan. 1674.
ANN. Dat's mijn genoegen: dat genoegt mij, dat is voor mij voldoende, daarmee ben ik tevreden.
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Gods Al-genoegsaamheyd. Niet drukt in beide gevallen een waardeoordeel uit, nl.
van geen of geringe waarde. Wat moeten wij denken bij de uitspraak: Ik begeer een
Niet te worden.
Het zou onjuist zijn op grond van deze woorden Lodensteyn toe te schrijven,
dat hij de vernietiging van de menselijke persoonlijkheid zou nastreven. Het gaat
hier om een mystieke vakterm of kunstterm. Lodensteyn verdedigt het gebruik
van zulke termen. Ze kunnen wel aanleiding tot misverstand geven, maar ze zijn
desondanks nuttig om subtiele en ingewikkelde geestelijke zaken uit te drukken.
Ook de theologische wetenschap kent dergelijke termen, die in de H. Schrift zelf
niet voorkomen.23
Nu is het „tot-niet-worden" of de „ver-niet-ing" in de katholieke mystiek van de
zeventiende eeuw een centraal thema, vooral in de Franciscaanse vroomheid.
K. Porteman schrijft: „Voor Canfeld (de inspirator van deze stroming) is de
mystieke ervaring een ontmoeting tussenpersonen . . . Deze ontmoeting komt tot
stand in een relatie waarbinnen de éne pool als het Al, de andere als een Niet moet
optreden. Pas als de mens een Niet wordt, wordt het Al voor hem een Al. De
relatie Al - Niet is de conditio sine qua non van de mystieke ontmoeting". De
schrijver vermeldt tevens, dat deze visie nauw aansluit bij de Tauleriaanse traditie.24
Het geestelijk proces waarop de mystieke term „tot-een-Niet-worden" doelt,
heet in de Gereformeerde belijdenis bekering. Deze omvat het afsterven van de
oude en de opstanding van de nieuwe mens. Het eerste houdt in: afkeer van en
strijd tegen de zonde; het tweede: vreugde in God; lust en liefde om naar Zijn wil te
leven.25
Natuurlijk stemt Lodensteyn in met de belijdenis. Wat kan hem dan bewogen
hebben om de klare taal van de Catechismus aan te vullen met een zo aanvechtbare
mystieke term? Blijkbaar, omdat die term, hem uit de lectuur van Tauler bekend,
nog nadrukkelijker wees op de noodzaak van bekering in zelfverloochening. Hij
constateert, dat de meeste kerkgangers wel geloven in een Zaligmaker, die de straf
der zonden voor hen gedragen heeft, zodat zij in het gericht van God worden
vrijgesproken en de hemelse zaligheid mogen genieten. Maar wat is dit anders dan
zelfzucht?
Sulks die arme menschen al eyndigen in haar selven: sy bekeeren sig wel/eenigermaten van de sonden tot de deugd, maar (zijnde sulks om sig selfs wille) keeren sy sig in
haar Eygen-liefde als een sog in den slijk maar eens om/om op d'andere sijde gemakkelijker of profijtelijker te leggen; sy keeren sig van de eene Begeerte tot de andere, om dat
sy meenen haar eynde so beter te sullen bekomen/door de Rede en uyt 't Woord
onderwesen dat 't onsienlijke 't sigtbare overtreft/(dat men eenen sot wel wijs maken
soude): dus verandert hy alleen maar van Objecten of voorwerpen sijner begeerten:
Nu in de veranderinge van voorwerpen onser begeerten voor ons selven, en is ons heyl
niet/maar in de verlochening (niet van die of die voorwerpen)/maar van ons selven.26
23. B. v. Z, p. 42-44.
24. K. Porteman, 'Nederlandse mystiek uit de 17e eeuw of de mystici van „den Niet".' In: Ons
Geestelijk Erf, Dl. XL Vu (1973), p. 391, 404.
25. Heidelb. Cat., Vr. & antw. 88, 89, 90.
26. B. v. Z, p. 52.
ANN. sog: zeug; haar eynde so beter te sullen bekomen: hun doel zo beter te zullen bereiken.
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God heeft met de zending van Zijn Zoon iets anders bedoeld. Jezus kwam op aarde
om de macht van Satan te breken en de heerschappij van God te herstellen. Dit
vraagt Hij dan ook van zijn discipelen. „Zo iemand achter Mij wil komen, die
verloochene zichzelve en neme zijn kruis op en volge Mij. Want ieder, die zijn
leven zal willen behouden, die zal het verliezen, maar ieder die zijn leven verloren
heeft om Mijnentwil, die zal het vinden", Matth. 16:24, 25.
In zijn Swanen-Gesang formuleert Lodensteyn het als volgt:
Het Arm verbijstert Christendom/
Diend God/en weet selfs niet waarom/
Als om haar eygen voordeel:
Het soeckt den Heyland/maar en vind
Hem niet/om dat het niet bemind/
Dan vryheid in het oordeel:
Daar 't Lam/Meest quam
Om de wonden/Van de sonden
In sijn wesen/
Door verloog'ning te genesen.
't Versaken is haar bitterheyd/
Sy droomen van een Saligheyd
Door Jesum haar verkregen:
Maar uw te lieven/dat gewis
In boet en Kruys haar Hemel is/
Des sijn sy niet genegen:
Ofschoon/Uw soon
Heylig Heere/In sijn leere
't Sijn volck aanprees/
En volmaackt in voorbeeld aanwees.27
Volgens Lodensteyn vraagt God van de mens totale verloochening. Het egocentrisme moet volledig plaats maken voor de gerichtheid op God. Het ik moet
ondergaan; het moet zich verliezen in God.
In wezen is deze totale zelfverloochening een terugkeer tot de paradijselijke
staat, toen de eerste mensen met verstand en wil en alle begeerten volkomen
gericht waren op God, het hoogste Goed. De weg der verzaking is de weg terug tot
de gelukzaligheid. Of beter: het leven in godzaligheid en het dragen van het kruis is

27. Uytsp., (in 3e of latere druk) p. 438, 439, strofe VII en VIII.
ANN. Strofe VII. Verbijstert: het spoor bijster, afgedwaald; selfs: zelf; waarom... voordeel: waarom
anders dan om eigen voordeel; vryheid in het oordeel: vrijspraak bij het Laatste Oordeel; Daar 't Lam...
genesen: in de woordgroep In sijn wesen correspondeert het bez. vnw. sijn met het pers. vnw. het, dat
tweemaal n.1. in r. 4 en 5, als subject fungeert. Het heeft als inhoud: het arm verbijstert Christendom, als
collectief te vervangen door de mensen die tezamen de Christenheid vormen. De parafrase luidt dan:
Terwijl Christus, het Lam Gods, in de eerste plaats kwam om de mensen in hun innerlijk bestaan door
zelfverloochening te veranderen van slaven der zonde tot aan hem toegewijde dienaren.
Strofe VIII. r. 1 haar. hun; r. 1-6. De zelfverloochening vinden zij bitter. Zij dromen van een zaligheid
die Jezus voor hen verworven heeft. Maar U lief te hebben, wat zeker bij boetedoening en het dragen
van zijn kruis de gelukzaligheid is, daar voelen zij niet voor. Matth. 16:24. En volmaackt in voorbeeld
aanwees: daarvan het volmaakte voorbeeld gaf.
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(in principe) gelukzaligheid.
De Aandagten over sommige van 's Heeren Gods Eygenschappen staan geheel in
deze toonaard. Alles wat het schepsel denkt en wil en doet, moet gericht zijn op
Gods eer.
't Hoort den Hemel alles toe
Wat ick denck/en wat ick doe/
Wat ick hebbVof oyt vermoge/
Wat my lief is/wat my lust/
Al 't begeren van mijnn' ooge/
Mijn vernoegen/en mijn rust.28
De Christen kan zich volledig toevertrouwen aan Gods voorzienig bestel, de
uitvoering van Gods ondoorgrondelijke Raad.
Ondoorgrondelijcke Raadl
Daar maar enckel wijsheyd staat.
On-naspeurelijcke Vonden!
On-berispelijck Besluyt!
On-bereyckelijcke Gronden!
On-uyt-sprekelijck Beduyd!29
Het devies van de Christen zij: „Alle eygen te versaacken/All den H E E R E toe te
staan". 30 Het „eygene" is de term voor het egocentrische, het zoeken van zichzelf.
Sprekend over het „soet Geselschap", de kring van zijn innigste geestverwanten,
zegt hij:
't Scheen wat groots en van gewigt
Weerdiger dan 't Sonne-ligt:
Maar het ziel-verdervend Eygen
Was er in/end ongesind
Sig tot 't Heylsaam Niet te neygen/
Daar de Ziel maar ruste vindt.31
Een zeer loffelijk getuigenis geeft hij aan een zekere Margariet in het lied Geschreven voor 3t Boeck van eene in de self-verloochening sig oeffenende.

28. Uytsp., p. 83.
29. Uytsp., p. 80.
ANN. Raad: Gods eeuwig Raadsbesluit; daar... staat-, waarin niets dan wijsheid staat; vonden: bedenksels, gedachten; On-bereyckelijcke Gronden: diepten die ons verstand niet peilen kan; On-uyt-sprekelijck
beduyd: een mededeling die wij in onze taal niet kunnen uitdrukken.
30. Uytsp., p. 82. Toe te staan: toe te kennen.
31. Uytsp., p. 82.
ANN. r. 3-6. Om tot een goede interpretatie te komen, moet men aannemen, dat er in r. 4 een
ongeoorloofde samentrekking voorkomt, n.1. dat was (in het eerste deel zelfstandig werkwoord) ook
betrekking heeft op ongesind, waarbij het als koppelwerkwoord fungeert. De parafrase luidt dan: het
zielverdervend eigen was in die bijeenkomsten en dat eigen was niet genegen zich te onderwerpen aan
het heilzaam niets.
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Dits 't boeck van Margariet
Een schone suyv're Niet.
Die vast haar wil verspilt
In wat den Hemel wilt.
Die sig haar Lust ontseydt
Om cïAlgenoegsaamheyd.
En dus is in dit leven
In Lusten en in Wil by-na een Niet gebleven.
Een stofjen is nog yet
By 't Heerlijckst dat men siet.
Maar by 't LIGT is Margriet,
En wy all Enckel Niet.
't Is waar s'is Deugden-rijck
En daar door God-gelijck;
En soude dat niet Yet sijn?
Is sy dan nogtans Niet so moet s'een schone Niet sijn.32
Wil het leven in de stijl der zelfverloochening gestalte krijgen, dan moet er niet
alleen worden gedaan wat plicht is, maar er moet ook worden nagelaten wat boven
de macht en buiten de bevoegdheid van de mens ligt. Hier moet de Christen zonder
wil zijn. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn Raad zal bestaan en Hij zal al Zijn
welbehagen doen Qes. 46:10).
Als ick u my genegen sie/
Uw wegen sie/
Verlegen bie
Ick u mijn dienst. En wie
Wie ben ick worm/of maad
(Seg ick) die uwen raad
't Geheym van uw gena-verbond
Soud peylen tot den grond?33
Het gelovig wachten op wat God beschikt, is de gelatenheid. Het is „een opsien naen sugten tot- en wagten op en afhangen van en aan den Heer e".34 Het is niet doffe
32. Uytsp., p. 335, 336.
ANN. vast: onafgebroken, voortdurend; Die haar wil... wilt: die haar wil, met verloochening van
zichzelf, doet opgaan in Gods wil; Een stofjen... Niet: een stofdeeltje is nog iets, vergeleken met het
schoonste wat de aarde biedt; maar Margriet en wij allen zinken in 't niet bij het Ongeschapen Licht.
Het paradoxaal gebruik van de term Niet in de laatste zin bevestigt, dat de mens die zichzelf verliest, rijk
wordt in God.
De in dit gedicht genoemde Margariet kan m.i. niemand anders zijn dan Margareta Harscamp, die in
1673 de ons reeds bekende Helena van Suylen te Rotterdam tijdens haar laatste ziekte verpleegde.
In augustus 1673 schreef Lodensteyn Margareta een brief, naar mijn weten de enige die als autogram
bewaard is gebleven (U.B. Amsterdam). In margine van die brief staat: „Gelieve Juffr. van Suylen uyt
Pleuntjes naam (Pleuntje Claas was Lodensteyn's huishoudster) eens te vragen wat haar belieft dat men
met den Bijbel en schriften doen sal, of sy quame te overlijden". Blijkbaar heeft Margareta de Bijbel of
een der andere boeken geërfd. Uit de elegie op Helena van Suylen weten wij dat deze 4/14 september
1673 overleed.
33. Uytsp., p. 74 v.v. Den Nedrigen Christen, op Psalm 131.
34. B. v. 2., p. 102.
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onverschilligheid, maar een gespannen verwachten, „uitziende naar den Heere,
van Hem afhangen, gelijck een schipper, die met reevolle zeilen naar den wind
wacht".35
Deze gelatenheid geeft rust in tijden van gevaar. Ik herinner aan de Segesang van
't GELOOF in de Swaricheden, op voorval van den Oorlog met Engeland in 't jaar
1665:
Sendt Here wat gy wilt
Ons hert heeft altijd stilt'/
Ons siel eeuwige vreden.36
Zelfs het verlangen naar het gevoelig genieten van Gods gemeenschap kan zelfzuchtig zijn. Ook hier past de gelatenheid.
So my Heer uw genade-stroom
Te stade coom;
Of spade coom;
Of sig van my vertreckt:
O! droevigen vertreck!
O! droevigen vertreck!
Nog sal mijn siele swijgen
stil
Omdat het Vader wil.37
De vraag dringt zich op in hoeverre De Labadie Lodensteyn's godsdienstige
ontwikkeling beïnvloed heeft. Bij de weergave van De Labadie's denkbeelden
bedien ik mij voornamelijk van het in 1670 in Amsterdam verschenen Abregé du
véritable Christianisme et Téorique et Pratique ou Recueil de Maximes Chretienes tant
de Foiy que de Pieté & de Conduite Spirituele.38
Beiden zijn Calvinistisch predikant met mystieke inslag. Lodensteyn is Calvinist
van origine en heeft bepaalde elementen van de Middeleeuwse mystiek geassimileerd. De Labadie heeft een omgekeerde ontwikkeling doorlopen: hij is in de sfeer
van de Roomse mystiek opgegroeid en had al een half leven achter zich, eer hij via
het Jansenisme bij Calvijn uitkwam.
Op grond van de volgende passage zou men de indruk kunnen krijgen, dat hij
zich het ingrijpende verschil tussen de Roomse tegenstelling van natuur en genade
en het reformatorisch contrast van zonde en genade sterker dan Lodensteyn
bewust was.

35. De heerlijkheid van een waar Christelijk leven, p. 40.
36. Uytsp., p. 306.
37. Uytsp., p. 75.
ANN. te stade coom: op het juiste ogenblik komt; of spade coom: of laat komt, lang op zich laat wachten;
sig van my vertreckt: zich van mij terugtrekt (de geestelijke verlating); droevigen vertreck: smartelijk
verlaten; nog: ook dan nog.
38. De vertaling van dit werk verscheen in 1685 in Amsterdam onder de titel Kort-begryp van 't rechte en
ware christendom of gewigtige grond-regels betreffende beyde het recht Christelicke geloove en de ware
Godsaligheyt.
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De wereld die men moet haten wanneer men God lief heeft en die men moet
verloochenen wanneer men Jezus Christus omhelst, is niet de zuiver uitwendige en
stoffelijke wereld zoals God die geschapen heeft; ook niet dit heelal, als zuiver werk
van Zijn handen en voortbrengsel van Zijn macht en Zijn goedheid. Het is de
verdorven wereld, de boze wereld, de wereld van de begeerten, de zondige wereld.39
De vraag is nu of deze theoretische stelling ook consequenties heeft voor de
praktijk. Wat behoort na de zondeval tot die goede schepping en waar begint de
zondige wereld? Calvijn zegt dan, dat de menselijke natuur volledig bedorven is:
onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Maar de gaven van de
onbezielde schepping beoordeelt hij positief: de mens mag ze met matigheid
genieten. Bovendien wijst hij de herschapen mens een plaats aan in die zondige
samenleving en niet in het klooster.
Lodensteyn heeft aan het laatste nooit getornd; in de onbevangen aanvaarding
van het goede en schone der aarde is hij echter onzeker en weifelend gebleven. Zijn
ascetische instelling was aanvankelijk van puriteinse aard, maar neemt toe, wanneer het zintuiglijk behagen ervaren wordt als een belemmering voor de
concentratie op het innerlijk leven.
De Labadie staat veel verder van Calvijn af. Zijn overgang tot de reformatorische
kerk hing samen met de toenemende invloed die Augustinus uitoefende op zijn
dogmatisch denken; in zijn godsdienstige beleving bleef hij de seminarist, doordrenkt van de mystieke, spiritualistische en systematisch beoefende vroomheid.
Hij sluit de mogelijkheid dat een Christen openbare ambten bekleedt, niet uit,
maar voor het geestelijk leven schuilen er zeer grote gevaren in. Wanneer een
Christen maatschappelijk slaagt, komt hem dit verdacht voor, want goed en kwaad
zijn in de wereld bijna onafscheidelijk aan elkaar verbonden. Het teruggetrokken
leven is dan ook verre te verkiezen boven het aards gewoel. De stilte en de
eenzaamheid zijn noodzakelijk voor het gebed en de contemplatie.
Om in de wereld te slagen, behoeft men alleen maar slecht te zijn.
Wie God en JEZUS CHRISTUS wil volgen, moet de wereld mijden als een vijand,
als een pestlijder en een melaatse. Hun aanblik, de lucht om hen heen en de omgang
met hen is besmettelijk.
De tegenwoordige wereld is zozeer in de ban van het kwaad, dat de zonde als noodzakelijk is geworden-, en de mensen, vooral publieke personen, zijn er niet alleen toe geneigd,
maar ze zijn er bijna toe gedwongen. Men doet het kwaad (zoals men erkent) wat men er
ook op tegen heeft en als tegen zijn wil, zo zeer zit alles aan de zonde vast en is de zonde
onder alles gemengd, dat het bijna niet van elkaar los te maken is. Daarom is het openbare
leven zo gevaarlijk en is het privé-leven zo veel veiliger.
Het is ook heel nuttig teruggetrokken en in stille overpeinzing te leven, te meer omdat
God zich gewoonlijk slechts vertoont op een rustig plekje, ver van het lawaai, ver van
de clubjes waar zijn gezelschap niet bij past.40
39. Le Monde qu'il faut haïr en aymant Dieu, & auquel il faut renoncer en embrassant JESUSCHRIST, n'est pas le Monde puremant exterieur & corporel, entant que crée de Dieu; & eet Univers
come pur Ouvrage de ses mains, & Produit de sa puissance & de sa bonté. C'est le Monde corrompu, le
Monde malin, le Monde convoiteus, le Monde pécheur. A.w., p. 75.
40. Pour réussir dans le Monde, il ne faut qu'estre méchant. A.w., p. 103. Qui veut suivre Dieu et JESUS
CHRIST, doit quiter le Monde come un Enemy, come un pestiferé, & come un ladre; dont 1'oeil, 1'air,
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Een tweede aspect dat Lodensteyn en De Labadie met elkaar gemeen lijken te
hebben, maar waarbij toch een belangrijk verschil opvalt, is de ver-niet-ing. Beiden
zeggen: de mens moet tot een Niet worden, dan pas kan God het Al zijn. Zo
bereikt de mens de gelukzaligheid.
De Calvinist behoort hierbij in het oog te houden, dat alleen de zonde te niet
moet worden gedaan, doch dat het stoffelijke en natuurlijke naar hun aard niet
zondig zijn. Lodensteyn blijft hier wel eens in gebreke, maar De Labadie weet met
het creatuurlijke helemaal geen raad. Hij kan het zo moeilijk met God in verband
brengen, dat hij het Christelijk leven opvat als een proces van vergoddelijking. Bij
hem wordt de mens een engel.
Hoe meer er van onszelf of van het eigene in ons of buiten ons is, des te minder is er
van God en van het goddelijke. Daarom moeten wij het er op aanleggen onszelf
voortdurend te ontledigen om in ons en in alles wat van ons is of van ons wordt,
ruimte te scheppen voor God alleen.
God moet ons overheersen en om zo te zeggen, verslinden. Het vuur dat veel sterker
is dan het hout, verteert en transformeert het; en hoewel het vuur toestaat dat het
ijzer ijzer blijft, trekt het vuur het toch zo naar zich toe en deelt het zich zo sterk aan
het ijzer mee, dat het in schijn én in werkelijkheid vuur is en de eigenschappen
daarvan heeft.
God is gekomen in Jezus Christus en door Jezus Christus tot de mens, om de mens
in Zich te vergoddelijken. Hij is vlees geworden om de mens tot Geest te maken,
kortom, God is mens geworden om de mens goddelijk te maken; en doordat Hij
zich persoonlijk tot mens maakte, maakt Hij alle uitverkorenen op mystieke wijze
goddelijk.41
Waar God gestalte krijgt, verdwijnt het menselijke in eigenlijke zin. De liefde tot
zichzelf en de liefde tot de naaste worden „quantité négligeable , \
De onzondige liefde is louter liefde tot God en niet in eigenlijke zin liefde tot
zichzelf, want in deze liefde bemint men God-in-zich meer dan zichzelf. Omdat men
in zichzelf naar waarheid alleen God ziet en zelfs het allerminste slechts wordt gezien
in Hem; zoals iemand die gloeiend rood ijzer ziet, het vuur meer ziet dan het ijzer.
Wie wijn ziet met een druppel water er in, ziet de wijn meer dan het water en hij ziet
& Ie comerce sont contagieus. A.w., p. 104. Le monde est si fort a presant dans Ie malin, que le Pechés'est
randu come necessaire-, & les Homes sur tout les Publics, n'y sont pas seulemant portès, mais prèque
obligez. On fait le mal (come on Pavoüe) en dépit mêmequ'on en ait, & come contre son gré, tant tout est
enchainé dans le Peché, & si meslé avec luy, partout, qu'il n'est pas prèque separable: C'est pour cela que
la vie Publique est si dangereuse, & la vie Privée plus asseurèe sans doute qu'elle. A.w., p. 354, 355.
Il sert aussi beaucoup de vivre Retiréet Recüeilli, d'autant que Dieu pour 1'ordinaire ne se montre qu'a.
Pecart, loin du bruit, loin des compaignies, avec lequeles la siene ne s'acorde pas. A.w., p. 496.
41. Plus il y a du Nous ou du Nótre Propre en Nous, ou hors de Nous, moins il y a de Dieu, & du
divin... Et c'est a quoy Nous devons viser, que de Nous evacüer, Nous-memes continuelemant, pour
faire place a Dieu seul en Nous & en tout ce qui est, ou qui se fait Nótre. A.w., p. 123.
Dieu nous doit dominer, & s'il faut dire ainsi, nous devorer. Le Feu plus fort que le bois, le consume & le
transforme; & quoi qu'il laissè le Fer estre Fer, toutefois il le joint telemant a soi, & se joint telemant a
luy, qu'il samble & qui plus est, est luy meme, & a ses proprietès. A.w., p. 135.
Dieu donc est venu en J.C. & par J.C. a 1'Home, pour déifier 1'Home en soi. Ils'estfait chair, pour le faire
Esprit, & en un mot Dieu s'estfait Home, afin de faire 1'home Dieu; & s'estant Humanisé personnelemant, Divinise tous les Homes élues mystiquemant. A.w., p. 190.
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zelfs alleen maar wijn: Wie een kristal ziet in de stralen van de zon, of wie de zon ziet
in een spiegel, ziet de zon meer dan het kristal of de spiegel. Evenzo wie zichzelf of
een ander ziet in God, ziet God meer dan zichzelf of die ander.42
Hoe heel anders liggen deze dingen bij Lodensteyn. Wanneer hij soms in waardering voor het goede en schone in Gods schepping te kort schiet, reageert hij meestal
op het misbruik van het stoffelijke waaraan de wereldling zich schuldig maakt:
overdaad, pronkzucht, dronkenschap, lichtzinnigheid.
Onbillijk is het verwijt dat de zintuiglijke wereld de mens zou storen in zijn
concentratie op God, te meer daar de natuur ook fungeert als „een schoon boeck,
in welcke alle schepselen groote ende cleyne, ghelijck als letteren zijn. Die ons de
onsienlijcke dinghen Gods gheven te aanschouwen" (Art. II Ned. Gel. Bel.).
Maar ten slotte blijkt hij toch in zijn meest wijsgerige boek, t.w. Geestelyke
gedagten aangaande het ware wesen van 's Menschen Geluksaligheyd niet te vergeten,
dat de mens een lichaam heeft. Wanneer hij zich een voorstelling maakt van de
door God herschapen mens, dan onderscheidt hij een rede, die zich verlustigt in de
kennis van God; een wil, geheel gericht op de bevordering van Gods eer, en hij
voegt hieraan toe:
Wel is waar, dat tot de volheyd van 's menschen Geluksaligheyd, en desselfs optoyinge
ook behoord dat alle de mindere of lagere kragten van 't Redelijk schepsel, alle sijne
bewegingen en begeerlijkheden, desgelijks alle sijne deelen, en natuurlijke appetyten
des lichaams vervuld, en vergenoegt werden; maar wie en siet niet, dat dit alle maar
mindere deelen van de Geluksaligheyd moeten sijn, meer in ontfangingen als in
werkingen bestaande, ende dat dese saken alle noodsakelijke gevolgen sijn van
gemelde Hooft-Geluksaligheyd nu beschreven, door welke men bevatten
kan alle
bewegingen noodsakelijk gestild, en alle begeerten dadelijk vervuld".43
Een belangrijk aanrakingspunt zouden wij nog kunnen vinden in het zware accent
op Gods souvereine wil en 's mensen plicht tot volstrekte onderwerping aan die
wil. Wij houden in gedachten Lodensteyn's: „Sendt Here wat gy wilt//Ons hert
heeft altijd stiltV/Ons siel eeuwige vrede",44 en overwegen dan wat De Labadie
daarnaast stelt.
Voor hem is de gelatenheid een heilige onverschilligheid. Deze is niet alleen een
element van de ver-niet-ing, zoals bij Tauler, maar tevens een belangrijk psychologisch gegeven in het proces van de divinisatie.
De Labadie volgt hier het spoor van de Spaanse mystiek, wat natuurlijk niet
42. L'amour Innocent n'est rien qu'Amour de Dieu & non propremant Amour de soi, car par luy on
aime plus Dieu en soi que soi; come on ne void vraimant en soi que Dieu, & pour Ie moins on ne se void
rien qu'en luy, ainsi que qui void du fer rouge, void plus Ie feu que Ie fer: Qui void du Vin ou est quelque
goute d'eau, il void plus Ie vin qu'elle, & ne void meme que du Vin: Qui void un Cristal aus rayons du
soleil, ou Ie soleil dans un miroir, void plus Ie soleil que ni Ie cristal & Ie miroir: Ainsi qui void son Estre
ou celuy d'un autre en Dieu, void plus Dieu dans soi meme ou dans un autre que soi meme ou qu'un
autre.
Jean de Labadie, Traite du Soi et Des diverses sortes de Soi ou Le Renoncemant a Soi meme. Herford,
1672, p. 7.
43. A.w., p. 264.
44. Uytsp., p. 307.
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verwonderlijk is voor iemand uit de school van Ignatius van Loyola. Evenals bij
Petrus van Alcantara (gest. 1562) en Teresa van Avila (gest. 1582) staat niet de
kennis (de mystieke theologie) centraal, maar de ervaring. Zij plaatsen de ijdele
speculatie tegenover de ware contemplatie. De heilige onverschilligheid als volstrekte passiviteit is opgelegd om de Geest in Zijn werk niet te hinderen. Hierbij
past alleen het woordeloze gebed, de oratio mentalis. 45
De volmaking omvat Ten eerste: de Geest van Jezus Christus in zich laten werken,
zodra men die heeft ontvangen en zich aan zijn werkingen meer passief dan actief
onderwerpen. Ten tweede: zich in bezit laten nemen en laten leiden tot die Geest en
Hem slechts volgen, wanneer men in beweging wordt gebracht. Ten derde: slechts in
en door Hem handelen, zich aansluitend bij wat Hij doet. Het werk van de Geest
mag niet gehinderd worden door de menselijke activiteit, want dit kan het niet alleen
vertroebelen en de uitwerking schaden, maar ook de heerlijkheid ervan verminderen
of de zuiverheid ervan besmetten.46
De ziel moet zich in Hem storten als een druppel water in de oceaan. Zij vindt hier
haar rust, omdat zij in haar element is. God is het element van de menselijke,
Christelijke ziel. Zodra de ziel zich bij Hem voegt, houdt de actie op en blijft zij in
haar rust, waarin zij — om zo te zeggen — geen voet en geen hand beweegt, zelfs niet
haar tong om uit te drukken waar zij is.47
Zoals alleen Gods Geest kan bewerken dat het gebed en de contemplatie goed zijn, is
Hij ook de enige die de verbeeldingskracht, het geheugen en de andere vermogens
van de ziel kan bedwingen. Het komt zijn machtige en goddelijke werking toe om
hen tijdelijk uit te schakelen, tot stilstand te brengen en hen zo in bezit te nemen, dat
zij kalm en stil zijn en de rust van de ziel niet storen, wanneer deze met God verenigd
is. Maar zelfs wanneer zij zich roeren, moet men er niet veel aandacht aan schenken,
als de vereniging maar tot stand komt en zich handhaaft en niets haar duur of
uitwerking belemmert.48
Als men graag heel hoog vliegt, loopt men gevaar heel diep te vallen. Men wordt
verblind, als men te lang in de zon kijkt en men verbrandt, als men haar te dicht
nadert. Nu zou het nog een groot verschil maken, als men God naderde met
brandende liefde tot Hem, maar de geest van de ijdele mens, die ook ijdel is in zijn
45. WJ. Aalders, Mystiek. Haar vormen, wezen, waarde. 's-Gravenhage, 1928, p. 229 v.v.
H. Heppe, Gescbicbte der quietistischen Mystik in der katholischen Kirche. Berlin, 1874, p. 7, 8.
46. Sa perfection est donc Premieremant a laisser faire PEsprit de J.C. en luy, dez qu'il la receu, & a estre
Ie Sujet plus Passifqu'Actif&e. ses operations. Secondemant a se laisser posseder & conduire a eet Esprit, &
ne faire que Ie suivre en estant meu. Troisiémemant a n'agir qu'en luy par luy-même, & selon son action,
laquele ne doit pas estre ampechée par la siene capable de la troubler, & d'ampecher son Efet, & pour Ie
moins diminüer sa grandeur, & soüiller sa Pureté. A. w., p. 451, 452.
47. Il faut donc que Pame s'angoufre en luy come une goute d'eau en POcean: C'est son Repos que d'y
estre, pour ce que c'est son Elemant et Celuy de Pame humaine et Chretiene est Dieu. Dez qu'elle Ie
joint, elle s'arreste, & demeure en son Repos, dans lequel elle ne remüe (pour ainsi parier) ni pies, ni
mains, & non pas meme la langue pour exprimer ou elle est. A.w.y p. 495, 496.
48. Come il n'y a que Dieu & son Esprit, qui puisse bien prier & bien contampler, il n'y a que luy qui
puisse lier Plmagination, la Memoire & les autres facultés de PAme. C'est a son operation toute
puissante & divine qu'il apartient de les suspandre, de les arréter, & de les ocuper telemant, qu'elles soint
coyes, & ne troublent Ie repos de PAme, quand elle est unie a Dieu; mais quand même elles meneroint
du bruit, il faut peu s'en soucier, pourvu qu'au fond 1'union se fasse & se soutiene, & que rien n'ampeche
sa durée & ses efets. A.w., p. 520, 521.
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geestelijk leven, lijkt op de vlinder die de kaars niet zoekt om zijn warmte, maar om
zijn licht. En men moet er op letten, dat de Schrift wel zegt, dat geen mens God kan
zien en leven, maar dat ze niet zegt, dat hij Hem niet kan beminnen zonder te
sterven, om daarmee uit te drukken, dat Zijn aanblik en Zijn heerlijkheid de mens
eerder doden dan Zijn liefde en dat God het zeer veel beter verdraagt om Zijn
goedheid vurig bemind dan om Zijn schoonheid nieuwsgierig bespied of gadegeslagen te worden ... De deugden
van het hart zijn hoger te achten en meer te beminnen
dan de gaven van de kennis.49
Aldus beschrijft De Labadie het laatste en hoogste stadium van het mystieke leven.
De ziel die der wereld en zichzelf is afgestorven en geheel op God gericht is, moet
in Hem rusten en zich passief openstellen voor Zijn Geest. De eigen activiteit, ook
het zich-redelijk-bewust-maken van wat er geschiedt, werkt belemmerend. Het
enige wat hierbij past, is het woordeloos gebed (de oratio mentalis), de contemplatief-extatische genieting. Het is hierin, dat De Labadie zich onderscheidt van
Tauler en de Moderne Devoten.
Vreemde gedachten voor een man die op de kansel van Calvijn predikte. Op
mystiek gebied acht ik de invloed hiervan op de zorgvuldig keurende Lodensteyn
niet groot. Over het geloof, dat „ons Christus en al zijn weldaden deelachtig
maakt", wordt in dit hoogste stadium van het mystieke leven niet meer gesproken.
Dat was blijkbaar alleen van belang in het beginstadium om de mens op het rechte
spoor te zetten. G. Oorthuys zegt: „Het zwaartepunt is verlegd van het geloof in
het leven, van de toegerekende gerechtigheid in de ingegoten, inhaerente heiligheid, van Christus in den wedergeborene".50
Het specifieke van De Labadie's mystiek: het quietistische element van het
woordeloze gebed en de divinisatie stonden te ver af van Lodensteyn's denktrant.
Voor andere elementen heeft hij De Labadie niet nodig gehad. In de jaren
omstreeks 1659 assimileert hij van de Bernardijnse mystiek de religieuze gevoeligheid met haar hoogtepunten en inzinkingen. In nauw verband hiermee staat de
toenemende afkeer van het aardse, die soms de grens naar het spiritualisme
overschrijdt. Langzaam ontwikkelt zich in de jaren omstreeks 1665 een toenemende belangstelling voor de bespiegelende mystiek. Het ligt voor de hand dat hij
zich daarbij oriënteert op Tauler en de Moderne Devoten, die in de Voetiaanse
kring toonaangevend zijn.
De leer van de ver-niet-ing kondigt zich aan in de Weeg-schale van 1664.51 De
49. Quand on afecte de voler haut, on est en danger de tomber fort bas. On s'eblouyt a regarder trop Ie
soleil, & Ton brule si Ton s'aproche trop prés de luy. Encore seroit ce beaucoup, si en s'aprochant de
Dieu on bruloit de son Amour, mais 1'Esprit de PHome vain, & vainemant spiritüel samble au papilion,
qui ne cherche pas en la Chandèle sa chaleur, mais sa luëur; Or la Lumiere de Dieu brule, aussi bien que
son Amour. Et il faut remarquer aussi, que PEcriture dit bien, Que ÏHome nepeut voirDieu et vivre>
mais qu'elle ne dit pas, Qu'il nepeut Vaimersans mourir, & que Dieu soufre bien plus aisémant d'estre
ardamant aimé en ses Bontés, que d'estre curieusemant epié ou contamplé en ses Beautés... Les vertus
du coeur sont plus a estimer & a cherir que les dons de la Conoissance. A.w., p. 526, 527.
50. G. Oorthuys, Kruispunten op den weg der kerk. Zwingli, De Labadie, Kohlbrugge. Wageningen, 1935,
p. 133.
51. A.w., p. 63,64. De leer van de verdoemelijkheid der zonde vernedert en verootmoedigt de Christen.
Zij „maeckt den Mensch tot niet en God het Al".
ld., p. 183. „God wil der menschen kleynagtinge en vernietiginge te wege brengen".
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meditatie over Gods eigenschappen wordt in 1665 ingezet met de Sege-sang van 't
Geloof in de Swaricheden,52 waarin Gods Algenoegzaamheid centraal staat.
De nadruk op de gelatenheid vindt men niet alleen bij De Labadie, maar ook bij
Tauler en de Moderne Devoten. Bovendien heeft de gelatenheid bij Lodensteyn,
anders dan bij De Labadie, niet het karakter van „heilige onverschilligheid", maar
hij plaatst ze in de context van Gods wijsheid en vaderlijke zorg.
In ander opzicht is de invloed van De Labadie wel groot geweest. Ik twijfel niet aan
Yvon's mededeling, dat Lodensteyn hem zag als „een levendige fonteyn", terwijl
hij zichzelf niet hoger taxeerde dan een regenbak, die bovendien nog vaak leeg
stond.
De Labadie bracht namelijk in zicht, wat Lodensteyn bovenal ter harte ging: het
reveil in een kerk die door de geest des slaaps bevangen was en waar sleurdienst en
wereldsgezindheid om de voorrang streden. De door De Labadie aangeprezen
middelen: krachtige boeteprediking, strenge censuur, vooral bij de toelating tot het
Avondmaal, en intensieve zielszorg hadden voorheen in Genève hun uitwerking
niet gemist en ook de Waalse gemeente in Middelburg leek door het werk van De
Labadie en zijn drie helpers na een periode van nog geen twee jaar herboren. Onder
de druk van Synode en stedelijke magistraat was dit Goddelijk werk een halt
toegeroepen en werd de verdere voortgang verijdeld.
Ontegenzeggelijk was de mislukking voor een belangrijk deel te wijten aan De
Labadie's onbesuisde ijver en zijn hooghartige geringschatting van de synodale
besluiten, maar of ook Lodensteyn deze mening was toegedaan, waag ik te betwijfelen.
In de enige jaren later geschreven Beschouwinge van Zion neemt hij het zichzelf
en ook anderen kwalijk, dat men niet blindelings gehoorzaamt aan Gods gebod en
„dat men alle sijnepogingen begint af te meten na de waarschijnelijkheden, invoegen
(=daar) men voor onwijsheyd agtet (iets) te ondernemen/daar van (=waarvan)
men gene goede uytslag te gemoete en siet".53 In het conflict-Koelman oordeelt hij,
dat verscheidene kerkelijke verordeningen neerkomen op formalistische
haarkloverij, waarmee men soms het gebod Gods krachteloos maakt.
Als De Labadie in 1669 in Amsterdam zijn huisgemeente sticht, sluit Lodensteyn zich daar niet bij aan. Later veroordeelt hij de afscheiding publiekelijk, in
geschrifte en van de kansel.54 Maar nergens vinden wij een veroordeling van de
principes die De Labadie bij de stichting van zijn gemeente bewogen, n.1. a) de kerk
moet bestaan uit wedergeboren Christenen en b) de wedergeboorte is duidelijk
kenbaar.55
De Gereformeerde kerk stelt als eisen voor het lidmaatschap: a) kennis van en
instemming met de belijdenisschriften; b) een onbesproken levenswandel. Zij
belijdt de heiligheid der kerk: haar Hoofd is heilig en haar leden behoren het te zijn.
52.
53.
54.
55.

Uytsp., p. 306.
Besch. v. Z , p. 119.
Besch. v. Z, p. 71 en De heerlijkheid etc, p. 95.
Ahregéy p. 61.
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Dat zij het nog niet zijn, moet een bron blijven van onrust en een stimulans tot
voortgaande bekering. De kerk acht zich niet competent te oordelen over het al
dan niet wedergeboren-zijn van de mens. God heeft die kennis aan Zich voorbehouden.
Lodensteyn valt De Labadie, zij het aarzelend, bij. Een leraar, die zelf door de H.
Geest verlicht is, kan in anderen (niet onfeilbaar, maar wel met waarschijnlijkheid)
onderkennen, of deze al dan niet een echte, wedergeboren Christen is. Hij vergelijkt zo'n leraar met de musicus of de dichter die uit vele leerlingen diegenen weet
aan te wijzen, die de echte muzikale of dichterlijke aanleg bezitten.56
Het toelatingsbeleid van de kerk, waarbij uitsluitend de verstandelijke kennis,
maar niet het innerlijk leven wordt getoetst, acht hij een der oorzaken van het
verval. Zijn tweede grief is, dat wereldse mensen niet van het H. Avondmaal
worden afgehouden. In de komende jaren zal hem dit, vooral bij de bediening van
Doop en Avondmaal, in een ernstig gewetensconflict brengen.

56. Bescb. v. Z , p. 219.
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VI. JAREN VAN MOEDELOOSHEID
1669 - 1673

In de periode die wij nu bespreken, komt duidelijk naar voren, hoe polariserend
het optreden van De Labadie in het kerkelijk leven van ons land gewerkt heeft. Op
theologisch gebied botst de Gereformeerde orthodoxie met het Cartesianisme en
in de praktijk van het kerkelijk leven wordt de roep gehoord tot strenge handhaving van de tucht, in het bijzonder bij doop en avondmaal.
Zowel tot het één als tot het ander heeft De Labadie de stoot gegeven. Hij was de
eerste die Wolzogen's rationalistische exegese vurig bestreed en die na zijn afscheiding de gelovigen opriep zich los te maken van een kerk die onwedergeborenen in
haar midden duldde. Lodensteyn is bij beide problemen betrokken.
Allereerst dan het Cartesianisme. Er zijn twee redenen te noemen, waarom de
Gereformeerde orthodoxie in de strijd tegen het rationalisme geen sterke uitgangspositie had. De eerste reden ligt in de overschatting van de z.g. natuurlijke
theologie. Vanaf de eerste eeuwen van zijn bestaan heeft het Christendom, mede
op grond van Rom. 1:20 aangenomen, dat de mens van nature, ook buiten de
geopenbaarde waarheden om, enige kennis van God kan verkrijgen. In de openbaringstheologie spreekt Gods Woord met onfeilbaar gezag; in de „natuurlijke"
theologie functioneert de menselijke rede en het zedelijk besef. Aldus zowel
Calvijn1 als art. 2 van de Ned. Gel. Bel. „Wij kennen Hem door twee middelen. Ten
eersten door de scheppinge, onderhoudinge ende regeeringhe der gheheele werelt... Ten tweeden geeft hij Hem-selven ons noch claerder ende volcomelycker te
kennen door zijn heylich ende Goddelic w o o r t . . . " .
Zonder ons in een bespreking van deze veelomstreden theologie te begeven,
constateren wij dat ze bij uitstek rationeel is. Veel van wat ons in de H. Schrift
geopenbaard wordt, zoals het bestaan van God, de natuur en de onsterfelijkheid
van de menselijke ziel, zou ook door het verstand kunnen worden ontdekt en
bewezen.
In het Academisch onderwijs vindt de natuurlijke theologie haar plaats in de
filosofische discipline der metafysica.2 Nog groter lijkt mij de invloed die is
uitgegaan van de scholastische redeneertrant. Het syllogisme speelt een zuiver
intellectueel spel en maakt de zin los uit zijn context waaraan hij kleur en nuance
ontleent. De Engelse Puriteinen en hun broeders in de Nieuwe Wereld verwierpen
de Aristotelische methode en gaven de voorkeur aan Petrus Ramus, wiens logica
verwant is aan de rhetorica.
Hoezeer de Gereformeerde orthodoxie van rationalisme doortrokken was,
1. Inst. I, 3, 1.
2. De eerste acht bladzijden van Lodensteyn's Geestel. Ged. zullen wel teruggaan op zijn destijds onder
Berckringer verdedigde filosofische disputatie De Summo Bono Philosophico (Het hoogste goed in
filosofische zin).
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bleek uit de lauwe reactie van de Voetianen op Wolzogen's De Scripturarum
Interprete. Wolzogen, die het verstaan van Gods boodschap in de H. Schrift
afhankelijk stelde van het juiste gebruik der rede en die de H. Geest alleen zag
optreden om eventuele dwalingen in de menselijke rede te corrigeren, vond zijn
principiële tegenstander in De Labadie, die het verstaan der Schrift afhankelijk
achtte van het geloof en de innerlijke verlichting.3 Van Voetius' zijde zou men dan
ook een grotere mate van instemming met De Labadie's standpunt verwacht
hebben.
De tweede factor die de controverse tussen orthodoxie en Cartesianisme belastte, was Voetius' opvatting dat het grondpatroon van alle kunsten en
wetenschappen in de H. Schrift te vinden is. Toen de natuurwetenschappen,
waartoe men, in ruime zin genomen, ook de astronomie en de medische wetenschap mag rekenen, zich niet langer beperkten tot onvruchtbare speculatie, maar
hun uitgangspunt kozen in de waarneming, om van daaruit op mathematische
wijze regels en wetten af te leiden, kwamen haar resultaten soms in strijd met de
bijbelse visie.
Wij kunnen ons nauwelijks voorstellen, wat een schok het gaf, toen de knapste
sterrekundigen van die tijd op grond van astronomische waarnemingen en berekeningen tot de conclusie kwamen, dat de aarde niet het middelpunt van het heelal is
(zoals men altijd dacht), doch slechts een planeet die dagelijks draait om haar as en
jaarlijks een ellipsvormige baan om de zon aflegt. In de oren van de zeventiendeeeuwers, katholiek of protestant, is dit niet slechts een onwaarheid, maar een
ketterij.
Een der eerste Nederlandse Cartesianen, Christophorus Wittich, toen hoogleraar te Duisburg, later in Leiden, sprak in 1653 reeds het verlossende woord:
Wy seggen dat de H. Schrift seer dickwils spreeckt van de natuyrlicke dingen na de
meyninge van 't ghemene volck, niet nae de rechte waerheyt van de sake.
Dat de Schrifture spreeckt na de dwalende meyninge,
niet na de nauwe waerheyt van
de sake, is so ongerijmt niet als sommige menen.4
In de geschiedenis van de opkomst der natuurwetenschappen neemt Descartes een
belangrijke plaats in. Hij was een' empirisch denker en een groot wiskundige.
Galilei's adagium: „Het boek der natuur is geschreven in de taal van de mathematiek", had ook zijn zinspreuk kunnen zijn. Hij woonde in ons land van 1629 tot
1649 en vond zijn aanhangers aanvankelijk onder zijn vakgenoten: fysici en
filosofen. Een der eersten was Henricus Regius (Le Roy), sinds 1638 professor in de
medicijnen aan de Utrechtse Academie. De vriendschap bekoelde, toen Regius een
3. W. Goeters, a.w., p. 217-225.
4. Suetonius Tranquillus (ps. voor Voetius), Nader Openinge van eenige stucken in de Cartesiaensche
Philosophie raeckende de H. Theologie. Leiden, 1656, p. 13.
Pamflet U.B. Leiden, nr. 89816.
CL. Thijssen-Schoute, Nederlands Cartesianisme. Verhandeling Kon. Ned. Acad. v. W., afd. Letterkunde,
Nw. Reeks, dl. LX. Amsterdam, 1954, p. 58.
J.A. Cramer, Abraham Heidanus en zijn Cartesianisme. Diss. Leiden, 1889. Utrecht, 1889, p. 6, 9, 11.
D. Nauta, Lemma 'Chr. Wittichius' in Biogr. Lexicon, dl. II, p. 461-463.
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eigen weg ging, zodat Descartes zich van hem distantieerde. Regius viel toen tussen
wal en schip: de Voetiarien bleven hem beschouwen als Cartesiaan en in de ogen
van de Cartesianen was hij een afvallige.5
Het is aan toevallige omstandigheden te wijten, dat het Cartesianisme in de
zestiger jaren grote aanhang verwierf onder de Coccejaanse theologen. Coccejus
zelf was niet geïnteresseerd in de filosofie en ontleende zijn argumenten alleen aan
de H. Schrift. Blijkbaar vormden Voetius' theologische denkbeelden en zijn
scholastische methode zo'n ondeelbaar geheel, dat de controverse over de methode
op filosofisch terrein oversloeg. Ten slotte zal de belangrijkste factor wel geweest
zijn, dat Aristoteles zichzelf overleefd had. Er was behoefte aan een nieuwe, frisse
aanpak en het Cartesianisme voorzag daarin.6
Voetius' afkeer van het Cartesianisme kwam ten dele voort uit zijn conservatisme, maar de gevaren die hij er voor de theologie in zag, waren zeer reëel. De
geschiedenis heeft hem gelijk gegeven. Slechts bij enkelen, zoals Abraham Heidanus, bleven de geopenbaarde heilswaarheden buiten bereik van de ratio, maar bij
de meesten was een eeuw later het Christelijk geloof gereduceerd tot een Deïstische
wereldbeschouwing.
Moge de lezing van Descartes' meest toegankelijke werk, het Vertoog over de
Methode (Discours de la Methode) ook ons nu nog imponeren, stellig is dit niet het
geval met de stellingen, waarin de eerste Cartesianen in ons land hun inzichten
formuleerden. Hun stond namelijk een verzoening van Aristoteles met Descartes
voor ogen en zo ontwikkelde zich een scholastiek van Cartesiaanse signatuur.7 Het
valt ons moeilijk de bedoeling van hun stellingen te ontdekken. De Cartesiaan
Allinga schrijft: „Het is toch bekend dat de philosophen dikwils losse en paradoxe
stellingen voorstellen om besluitredent te worden, niet als of dat haar gevoelen
was, maar óf om haar leerlingen te oeffenen, óf om te ontdecken eenige swarigheden welcke sij oordelen te steecken in de leere harer partijen".
De stelling, door Regnerus van Mansveld verdedigd: „De zielen der beesten zijn
alzoo bequaam tot de onsterfelijckheyt als de zielen van de menschen" is niet
anders dan een veelgebruikt middel om via een bewijs uit het ongerijmde (indien de
dieren een ziel bezaten, zou deze onsterfelijk moeten zijn, wat absurd is) tot de
erkenning te nopen, dat de dieren dan ook geen ziel bezitten".8 Ik heb hiermee het
kryptisch karakter van de Cartesiaanse uitspraken willen illustreren, alvorens ons
bezig te houden met de polemiek, de Kerkeraad opgedrongen door de Cartesiaan
Lambert van Velthuysen.
Deze Lambert van Velthuysen was van origine theoloog, zelfs oud-leerling van
Voetius. In 1622 in Utrecht geboren, studeerde hij aan de Academie van zijn
vaderstad ongeveer gelijktijdig met Lodensteyn. Beiden legden in april 1642 het
5. M.J.A. de Vrijer, Henricus Regius. Een „Cartesiaansck" hoogleeraar aan de Utrechtsche Hoogeschool
Den Haag, 1917, p. 28-30.
6. CL. Thijssen-Schoute, a.w., p. 34, 35.
7. F. Sassen, Geschiedenis van de wijsbegeerte in Nederland. Amsterdam/Brussel, 1959, p. 141.
8. CL. Thijssen-Schoute, a.w.> p. 44.
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pr«teparatoir examen af: Lodensteyn, naar wij zagen, voor de Classis Delft van de
Nederduytsch Gereformeerde Kerk en Velthuysen voor de Classis Leiden van de
Waalse Kerk. Toen het Velthuysen na jaren nog niet gelukt was een beroep te
krijgen, besloot hij zijn reeds eerder opgevatte studie in de medicijnen in Leiden te
voltooien en vervolgens vestigde hij zich in Utrecht als arts. Hij had zich toen reeds
ontpopt als een vurig Cartesiaan.
Het spreekt vanzelf, dat een minderheid van gelijkgestemden zich aaneensluit.
Zo werd hij opgenomen in een soort vriendenkring, die men wel het College der
Scavanten noemde, in navolging van het sinds 1665 verschijnende Le Journal des
Sctvans.9 Tot het College behoorden o.a. Burman en Wolzogen.
Velthuysen's goede relaties met vele regenten leidden er toe, dat hij in 1667
Schepen en lid van de Vroedschap werd. In december 1668 nam hij, zeer tot
ongenoegen van de Kerkeraad, als politiek commissaris zitting in dat College, waar
hij er zich op toelegde het aanzien van de kerk zoveel mogelijk afbreuk te doen. Uit
die gezindheid sproot het Tractaet van de Afgoderye en superstitie, dat in 1669 in de
Utrechtse boekwinkels lag en gretig aftrek vond.
Zijn stijl van polemiseren herinnert aan de tactiek die Burman twee jaar eerder
toepaste in zijn pennestrijd met Lodensteyn. Het ligt niet in hun bedoeling de
tegenstander recht te laten wedervaren door zich in te denken wat deze werkelijk
voor ogen staat, maar men opent het offensief op één enkel element dat men
isoleert van het totaal, bestrijdt dat en wekt dan bij de argeloze lezer de indruk dat
het hele standpunt hiermee weerlegd is. Zeer irriterend is het aan een door de
tegenpartij gebruikte term een nieuwe inhoud te geven, zoals Burman dat deed bij
de term moreel.
Een polemist als Velthuysen heeft de opzet te irriteren. Hij weet dat hij het
gebouw niet kan slopen. Hij mag er zelfs de schijn niet van hebben, want dat brengt
zijn positie in gevaar. Daarom zoekt hij het zwakste zuiltje uit en staat daar aan te
prikken.
In eerste instantie benoemt de Kerkeraad Essenius, Van Hengel, Prof. Leusden
en ouderling De Gruyter om het Tractaat te lezen en een Remonstrantie aan de
Vroedschap op te stellen. Deze heren, die de kunst van het lezen toch wel verstaan,
vatten in een vijftal stellingen samen, wat de auteur in strijd met de belijdenis of de
liturgische formulieren voorstaat. Ik beperk mij tot drie punten:
1. dat het publijcke predick-ampt ende de bedieninge der H. Sacramenten van
doop en Avontmael van yder een die de bequaemheyt heeft, mag worden
becleet en geoeffent;
2. datter geen kerckelijcke regeringe noch straffe en is; dat alle de kerckelijcke
regeringe de Magistraet toecomt;
3. dat die manier van doen waardoor eenige gelooffs-Art iculen opgestelt worden,
en dan de kercken toegesonden, om voor eene belijdenisse van het gelooff der
ledematen te dienen, tot ons is overgecomen uit een capitale dwaling in het
pausdom.10
9. J. Hartog, 'Het college der Scavanten te Utrecht'. In: De Gids, jrg. 1876, dl. II, p. 102.
10. Acta Utr. K.y d.d. 3 sept. 1669.
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Alle predikanten veroordelen bovenstaande stellingen, ook Burman, die er echter
aan toevoegt, „niet genoeg in te zien, dat de meining van dien Auteur zoodanig
zoude wesen, als ze verstaan is".11
En zo blijkt het dan ook te zijn. Velthuysen schrijft een Apologie, waarin hij
verklaart al de stellingen die de Kerkeraad uit zijn geschrift gedistilleerd heeft, te
verwerpen.
In de eerste stelling heeft hij stilzwijgend verondersteld, dat zo iemand wettig
volgens de instelling van Christus tot het ambt geroepen is. En dan behoeft hij niet
tot een bepaalde stam te behoren, zoals in het Oude Testament met de Levieten het
geval was, en komt er geen consecratie aan te pas, zoals in de Roomse kerk. In het
Bericht, dat de Kerkeraad op de Apologie laat volgen, wordt terecht opgemerkt, dat
de auteur vecht met zijn eigen schaduw, want welke Gereformeerde theoloog heeft
ooit zo iets beweerd?
Wat de tweede stelling betreft, meent hij dat men alleen in oneigenlijke zin van
een kerkelijke regering en van kerkelijke straffen kan spreken, omdat de kerkelijke
regering geen dwingende macht heeft en altijd het karakter draagt van bediening.
Er kan maar tweeërlei macht zijn: een geestelijke, die over de consciëntie gaat en
die God alleen toekomt; en een burgerlijke. De Kerk heeft een zekere vrijheid van
handelen voor zo ver de Magistraat haar die heeft toegekend.
Met de derde stelling zou hij alleen bedoeld hebben, dat kerkelijke vergaderingen de gelovigen geen belijdenis kunnen opleggen, omdat het persoonlijk geweten
de hoogste instantie is, wat de Gereformeerde kerk niet ontkent.12
De ondankbare, maar noodzakelijke polemiek tussen Kerkeraad en Commissaris sleepte zich voort van september 1669 tot mei 1670. Vier maal schreef
Velthuysen een Apologie. De eerste en de tweede Apologie beantwoordde de
Kerkeraad met een Bericht. In het opstellen van die twee Berichten heeft ook
Lodensteyn zijn aandeel gehad. In het Tweede Bericht wordt op waardige wijze de
beschuldiging weerlegd, als zou de Kerkeraad in 1660 de door de Magistraat op
grond van oproerige gezindheid verbannen predikanten ten onrechte een loffelijke
attestatie hebben toegekend.13 Na de derde Apologie berichtte de Kerkeraad aan de
Vroedschap, dat Velthuysen geen nieuwe argumenten meer naar voren bracht en
er zich alleen op toelegde de lezer wijs te maken, „datter nu geen essentieel of reëel
dispuyt tusschen de kerckenraad ende sijn E. overich is, als aangaande de macht
ende authoriteyt der leraren, Kerckenraden, Classen en Synoden int determineren
(=vaststellen) van geloofssaecken etc. twelck nochtans notoire onwaerheyt is".14
Lodensteyn heeft aan het Cartesianisme noch in preek noch in tractaat speciale
aandacht geschonken. Des te meer was zijn geest steeds vervuld van de fundamentele tegenstelling tussen hen die door de Geest geleid werden en de duizenden die

11. Acta Utr. K., d.d. 13 sept. 1669.
12. Lambert van Velthuysen, Recueil, ofte kort Verhaal van de Argumenten en Redenen, wedersijds soo
van deKerkenraaty als van denAucteur van het Boeck van deAfgoderye en Superstitie by gebracht. Utrecht,
1670. Pamflet Knuttel, no. 9852.
13. Acta Utr. K., d.d. 18 nov. 1669.
14. Acta Utr. K.y d.d. 31 jan. 1670.
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versmoorden in de Letter.15 Tot welke groep hij de Cartesianen rekende, is niet
twijfelachtig.
Het tweede aspect in deze jaren is de nawerking van de Labadistische crisis in het
kerkelijk leven. Numeriek heeft De Labadie de Gereformeerde kerk weinig schade
gedaan. Ook in Utrecht heeft zich geen Labadistische gemeente of groep gevormd.
Het verlies van Anna Maria van Schurman werd in de kleine kring van haar
vrienden zeer betreurd. De Kerkeraad heeft in 1670 nog een verzoenend schrijven
tot haar gericht, waarop zij scherp reageerde.16 Het was het laatste contact dat de
Kerkeraad met haar had, want eind september van dat jaar verhuisde de Labadistische gemeente van Amsterdam naar Herford.
In geestelijk opzicht mag men De Labadie's invloed niet onderschatten. Vooral
in Utrecht, waar de reformatie van de kerk in Voetiaanse geest zoveel jaren
gepredikt en naar vermogen gepraktizeerd is, stellen verscheidenen zich de vraag,
of de tucht niet radicaler moet worden toegepast.
De rampen die het vaderland en de eigen stad in 1672 treffen, ervaart men als
tekenen van Gods toorn over een kerk die de zondaars niet uitbant en die in zo
schril contrast staat tot de gemeente der wedergeborenen die De Labadie voor ogen
staat. In een request wenden de bezwaarde broeders zich tot de Kerkeraad en als zij
dan herhaaldelijk aankloppen met de vraag wat er gedaan is om aan het kwaad een
eind te maken, kan men hun slechts voorhouden, „dat de Kerckenraadt geduyrich
besich is inde reformatie der kercke en door Gods genade voorneemt, daar
geduyrich meer en meer in voort te gaan". Voorts vermaant men de requestranten
„niets te willen doen, dat strecken kan tot disordre in de kercke, ofte tot eenige
scheuringe, maar dat se waerheyt ende vrede souden behartigen".17
Dat Lodensteyn met hetzelfde probleem worstelt, blijkt uit de critische vragen
die hij de Kerkeraad voorlegt inzake de doopspraktijk.18 Als een vrouw die profaan
van leven is, voor de vierde maal een onecht kind ter wereld brengt, mag dat kind
dan gedoopt worden? Wat moet men aan met een kind „wekkers ouders geheel
onwetende zijn van het Christendom, so dat sy niet weten van de H. Drieeenigheyd, wie de Saligmaker is etc. En (die) hoe dickwils het haer ( = hun)
voorgesegt wort, het selfde niet kunnen naseggen en die bijna noyt in de kerck
gaan".
De Gereformeerde doopspraktijk, steunende op Synodale uitspraken, is ruim.
Zelfs als de ouders het verbond ontrouw worden, blijft het toch van kracht. De
kinderen van de goddeloze Israëlieten bleven Gods kinderen. De algemene kerkelijke praktijk is, dat de kinderen der lidmaten worden beschouwd als kinderen der
gelovigen en dat tenminste één der ouders of desnoods een der grootouders zich
garant stelt voor een Christelijke opvoeding.19 Lodensteyn krijgt op bovenstaande
15. Besck v. Z., p. 206.
16. Acta Utr. K., d.d. 18 juli 1670 en 8 aug. 1670.
17. Acta Utr. K.y d.d. 23 sept. 1672; 7 okt. 1672; 21 okt. 1672; 25 nov. 1672; 9 dec. 1672.
18. Acta Utr. K.y d.d. 6 febr. 1671; 21 okt. 1672; 23 en 30 juni 1673.
19. H.J. Olthuis, De doopspraktijk der Gereformeerde kerken in Nederland. 1568-1816. Utrecht, 1908, p.
22, 60.
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vragen dan ook onveranderlijk het advies, de doop nog even uit te stellen, de
moeder of de ouders enigszins te onderwijzen en dan de doop te bedienen, mits ook
de derde doopvraag inzake de opvoeding van het kind bevestigend kan worden
beantwoord.
Voor hem is de moeilijkheid hierin gelegen, dat het hem zwaar valt ouders die
naar zijn opvatting profaan leven, toch naar het oordeel der liefde voor ware
Christenen te houden. Dat hij desondanks, zij het met bezwaard geweten, de
doopsbediening voortzet, hangt m.i. samen met de omstandigheid, dat in de
doopsbediening het kind centraal staat. Hij voelt deernis met de kinderen, aan wier
godsdienstige opvoeding toch al zoveel zal ontbreken, nog afgezien van het
zorgelijk bestaan dat de buitenechtelijke kinderen te wachten staat. Hoezeer
contrasteert hun jeugd in geestelijk en materieel opzicht met de zijne, waaraan hij
met zoveel dankbaarheid terugdenkt.20 Liefde tot de kinderen heeft zeker krachtig
meegesproken, toen hij in zijn laatste testament een lijfrente schonk aan vijftien
vaderloze, al of niet buitenechtelijke kinderen, mede tot ondersteuning van de
moeders die hen moesten groot brengen.21
Hetzelfde bezwaar dat bij de doopsbediening een belangrijk gewicht in de schaal
legt, geeft de doorslag bij de Avondmaalspraktijk. De rampen die land en volk in
1672 treffen, schrijft hij toe aan de toorn Gods over de zonden, speciaal in Christus'
kerk. Gewetensnood beweegt hem in december van dat jaar zijn probleem in een
brief voor te leggen aan een aantal ambtsbroeders. Misschien kunnen zij zijn
bekommernis wegnemen. Hij schrijft: „Daar moeten Bannen22 onder ons zijn. My
aangaande, ik en twijffele niet, of 't ontheiligen van des Heeren heilige in de
Sacramenten is 'er eene van, en om nu van de deelgenoten niet te spreken, die men
'er zoo geesteloos en ongezond (als menze merken kan te zijn) veelzins ziet
aanvallen, of uit gewoonte, of om andere redenen, hoe zeer daaromtrent gewaarschouwt; ik en kan ons Uitdelers niet ontschuldigen van het aan onbevoegden te
geven, en meine dat 's Heeren toorn daar door over de gantsche Gemeente
ontsteken word om in tegenheit te wandelen: En ziet hier is mijne bekommernisse,
waar over ik U.E. oordeel begeerig zal te gemoete zien, om, naar overweginge van
't een en 't ander in bondige (=duurzame) ruste te komen".23
Waarschijnlijk circuleert die brief of een gedeelte daarvan in de gemeente en een
der lidmaten acht het gepast hem ook onder de aandacht van de Kerkeraad te
brengen.24 Deze is zichtbaar ontsteld en benoemt een commissie van vier predikanten en twee ouderlingen om advies uit te brengen.
Nog voor dit heeft plaats gehad, verzoekt Lodensteyn persoonlijk hem „op
grond van scrupulen ontrent de bediening van het H. Avondmaal" vrijstelling van

20. 'Weldadicheden der Jonckheyd van eene Geloovige'. Uytsp., p. 160 v.v.
21. Testament d.d. 25 juli 1677 O.S. Notarieel bestand van notaris Engelbert van Rhee. Gem. Archief
Utrecht.
22. Bannen zijn kwade toestanden of personen die uitgebannen moeten worden. Vgl. Jozua 7:12.
23. Lodensteyn's brief van 13/23 dec. 1672 is later afgedrukt in Christianus Parresius (ps. voor Jac.
Koelman), Vier Zamenspraaken over ettelijke Kerkelijke Zaaken. Utrecht, by Willem Clerk, 1677.
24. Acta Utr. K., d.d. 15 sept. 1673.
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die dienst te verlenen.25 De Kerkeraad weigert dit en ook van de zijde der gecommitteerden, tot wie zijn naaste geestverwanten Essenius en Gentman behoren,
krijgt hij geen steun. Zij vermanen hem geen geschriften uit handen te geven en te
vc>orkomen dat deze in de gemeente bekend worden. Daar men bij geruchte
vernomen heeft, dat hij een verhandeling over deze materie wil laten drukken,
oritraadt men hem dit en in allen gevalle zou hij dit geschrift vooraf door kerkelijke
instanties moeten laten visiteren. De kern van de zaak is echter, dat men uit
misbruiken in de viering van het H. Avondmaal niet mag concluderen tot stilstand
in de bediening. Wel is het eis dat de Kerkeraad „soo veel mogelik is, op alle
ongeregeldheden en misbruiken des H. Avondmaals agt geve, ende die in de
Gemeente soeke te verbeteren".26
Weer moet het ons van het hart: Wat kon de Kerkeraad meer doen? In weinige
kerkelijke gemeenten van enige omvang was de censuur bij de Avondmaalsviering
strenger dan in Utrecht. Vooral in de vijftiger jaren, toen de meeste predikanten
vjin Voetiaanse signatuur waren, treft ons het grote aantal „abstenten", zoals men
h<en die van het Avondmaal werden afgehouden, noemde.
Lodensteyn's scrupules wijzen er op dat hij in zijn kerkbegrip dicht bij De
Labadie staat. Hoewel hij diens afscheiding van de Gereformeerde Kerk veroordeelt, is hij er niet ver van af, evenals De Labadie, een kerk van enkel
wedergeborenen te wensen. Hij onderhield trouwens nog betrekkingen met de
Labadistische gemeente, ook toen die in Herford verblijf hield.
Toen Koelman in 1671 een bezoek bracht aan Lodensteyn, trof hij daar Dulignon aan, een van De Labadie's naaste medewerkers. Het gesprek tussen de beide
rriannen, die elkaar nog van vroeger kenden, kwam op de veel besproken tonelen
v£n geestvervoering die zich kort te voren bij de viering van het H. Avondmaal te
Herford hadden afgespeeld. De één was even vurig in zijn verdediging als de ander
was in zijn verwerping. Lodensteyn viel Koelman toen niet bij en zei slechts: „Ziet
dit is droevig, dat Broeders nu zo tegen malkander uit komen, die te vooren (naemlijk
voor de scheyding) zo eendrachtig waren".27
Een decennium later ontpopte Koelman zich als de belangrijkste bestrijder van
het Labadisme. Tegenover De Labadie's visie stelde hij toen, dat de kerk is „Christi
Werk-huys/waar in hy door de Herders als instrumenten/de zielen/die tot de
verkiesingh behooren/bekeert en wederbaart , \ In samenhang daarmee ontkent hij
dat de bekeerde mens over een betrouwbaar instrument zou beschikken om de
geestelijke staat van de mede-Christen „richterlijk (=als rechter) en onfeilbaarlijk"
vast te stellen.28
Lodensteyn is in het vraagstuk van de Kerk niet tot klaarheid gekomen. Na 1673
heeft hij het Avondmaal niet meer bediend. Toen een der collega's hem daarover
aansprak, zei hij: 't Is of een emmer met kout water over mijn hert gegoten wiert,
25. Acta Utr. K., d.d. 4 okt. 1673.
26. Acta Utr. K.y d.d. 13 okt. 1673.
27. J. Koelman, Der Labadisten dwalingen grondig ontdekt, en wederleyt. Amsterdam, 1684, p. 153.
l4- J. Proost, a.w.y p. 34.
28. J. Koelman, Historisch Verhaal, p. 427, 430.
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als ick dencke om het Avontmaal uyt te deelen".29 Zijn gewetensbezwaar werd
stilzwijgend gerespecteerd.
In hetzelfde jaar 1673, „doen der Franschen Oorlogs Magt Utrecht ingenomen
had/en haar druckte", verschijnt van Lodensteyn's hand een beschouwelijk gedicht van 221 vier-regelige strofen, getiteld Opdragt van eens Christens Tydelyke
Goederen aan haren Eygenaar: Ofte Schrift- en Regt-matig Oordeel, nopende derselver
Eygendom, en Bestel, te voegen voor aen 't Register dat een Christen houd van de
Goederen hem aenbevolen?0
Dat hij zich juist in dit oorlogsjaar tot bezinning op zijn niet onaanzienlijk
vermogen gedrongen voelde, kan verband houden met de bedreiging van het
kapitaal door de enorme schattingen die de Franse bezetter de Utrechtse burgerij
oplegde. Misschien speelde echter ook mee, dat de Labadisten in 1671 naar het
voorbeeld van de eerste Christengemeente de gemeenschap van goederen hadden
ingesteld. Lodensteyn was consciëntieus genoeg om zich de vraag te stellen of de zo
voortreffelijke Anna Maria van Schurman niet ook hierin het beste deel had
gekozen.31
Zijn uitgangspunt is: Ten aanzien van God heeft de mens niet het recht van
eigendom op zijn goederen. Hij is niet meer dan een rentmeester, die de opdracht
heeft de goederen waarover hij beschikt, te besteden naar Gods wil. Hij bezit het
recht van eigendom wèl ten opzichte van de medemens, want God heeft de rijken,
en niet de armen tot beheerders van Zijn goederen aangesteld.
De eerste vraag die hij aan de orde stelt, is of God van hem niet vraagt, wat Jezus
in Lucas 18 de rijke jongeling oplegde: „Verkoop alles wat gij hebt en deel het
onder de armen". Maar zou hij er dan zeker van zijn, dat het geld effectief besteed
werd? De armen zelf weten er niet mee om te gaan en de Armenmeesters stellen
zich vaak niet tevreden met de rente en teren in op het kapitaal. Daarom meent hij,
dat het in Gods ogen verkeerd zou zijn en dat hij zich aan zijn plicht zou
onttrekken, als hij het geld afstond.
Zijn houding ten opzichte van rijkdom en bezit is ambivalent. Enerzijds kan
rijkdom verleiden tot velerlei zonden, anderzijds is het geld bij goed gebruik een
kostelijke gave en moeten wij er grote aandacht en zorg aan besteden.32 God heeft
alle goederen bestemd voor alle mensen. In die zin is er gemeenschap van goederen.
Als een rijke bidt: „Geef ons heden ons dagelijks brood", dan bidt hij voor zichzelf
èn voor de armen. Zo heeft God het beschikt. Hij houdt de ongelijkheid in stand,
want Hij wil de rijken op de proef stellen door de nood der armen.33
29. Van Rijp, p. 9.
30. Aldus de titelpagina van het gedicht in Uytspanningen, Tweede Deel. Sesde druk, Rotterdam, 1739,
p. 31-69. De eerste druk verscheen in Utrecht, 1673.
31. Haar Eukleria seu Melioris partis electio verscheen in 1673 in Altona.
32. Lodensteyn is in deze volbloed Calvinist. „Het uiterlijk gebruik van de goederen betekent geen
innerlijke aanvaarding daarvan, maar gaat gepaard met een innerlijke mijding, die neerkomt op een
onderdrukking van alle gevoelsmatige waardering van het aardse op zichzelf". Aldus L.J.M. Hage,
'Calvijn en het maatschappelijk leven'. In: J. van Genderen e.a., Zicht op Calvijn. Amsterdam, 1978, p.
180.
33. Besch. v. Z , p. 85-87.
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Hoewel bestemd om anderen de weg te wijzen, geeft dit gedicht ons een indruk
van Lodensteyn's eigen nobele gezindheid in het gebruik van de aardse goederen en
vernemen wij ook welke prioriteiten hij zich stelt in zijn bestedingen.
Dicht bij huis blijvend noemt hij als gegadigden: armen en zieken; zij die huis en
haard verloren door brand of door een grote ramp, zoals de ontploffing van het
Kruithuis in Delft (Na twintig jaar weet hij het nog!); boeren wier land in
oorlogstijd door de soldaten vertrapt en geplunderd wordt (actueel in 1673); een
vroom jongeling de opleiding tot predikant mogelijk maken (Helaas zijn er te veel
predikanten die in hun ambt niet veel meer dan een broodwinning zien.); een
gevangene loskopen uit Turkse slavernij. In breder kring komen aan de orde:
gemeenten die te arm zijn om een kerk te bouwen; zending onder de Joden en
heidenen; steun aan hen die door de Roomsen om hun geloof vervolgd worden.
Wat het laatste betreft heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de
gruwelijk vervolgde Waldenzen in Piemont. Na Van den Bogaert's dood in 1663
voerde hij met hen de correspondentie, organiseerde hij in Utrecht collecten en
kon hij aanzienlijke bedragen aan hen overmaken.34 In zijn Aandagten over de
Ellenden van Gods volk in Piedmont in de Jaren 1655, en 1663 beschrijft hij de
sadistische wreedheden waaraan de soldaten zich schuldig maakten.35
Ten slotte was hij in 1666 betrokken bij een steunactie ten behoeve van
Nederlandse zee-soldaten, die door de onfortuinlijke slag bij Lowestoff in Engelse
krijgsgevangenschap waren gekomen en die in slechte omstandigheden verkeerden.36
Dat hij de zending onder de heidenen en in 't bijzonder in de Oost-Indiën tot de
belangrijkste opdrachten van de Kerk rekende, blijkt uit menige plaats in zijn
Beschouwinge van Zion en het meest overtuigend uit de liederen, opgedragen aan
Gerardus Holckenburg, die in 1659 als predikant naar O. Indië vertrok.37
Zo gaat bij hem zuinigheid (voor zichzelf) en milddadigheid (voor anderen)
samen. Hij is innerlijk los van het geld, het bezittende als niet-bezittende en
tegelijkertijd zeer zorgzaam in het beheer, als een rentmeester die rekenschap moet
afleggen. In dit kader past ook het grote aantal testamenten dat hij in de laatste
twaalf jaren van zijn leven maakte: in 1665, 1666, 1669, 1672, 1677.38

Precies zeventien maanden, van 13 juni 1672 tot 13 november 1673 is Utrecht door
de Fransen bezet geweest.39 Het schrikbeeld dat Lodensteyn dertien jaar eerder
34. Eerst 3740 gulden, later 3450 gulden. Acta Utr. K.y d.d. 16 nov. 1663 en 28 maart 1664. Het restant
van 405 gulden kwam ten goede aan een groep die zijn toevlucht zocht in de Palts. Acta Utr. K., d.d. 6
nov. 1665 en 4 maart 1667. Hij legde publiek verantwoording af van de besteding der gelden in het
Ontfang-Scbrift van de Leeraren, en afgesondenen der Gemeynten, in de Valleyen van Piedmont, . . .
nopende de penningen henl uyt de Provincie van Utregt gedurende hunne laatste vervolginge in de jaren
1663. en 1664. tot nodig onderhoud toe-gesonden. Utrecht, 1666. Pamflet Knuttel, nr. 9236.
35. Uytsp., p. 247 v.v.
36. Acta Utr. K., d.d. 5 maart, 19 maart, 23 april en 7 mei 1666.
37. Besch. v. Z.y p. 19, 20. Uytsp., p. 274-282.
38. Alle in het Notarieel Bestand van het Gem. Archief te Utrecht, s.v. notaris Engelbert van Rhee.
39. Mij aanpassend bij de gebruikte bronnen noem ik de data volgens Oude Stijl, d.w.z. tien dagen
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voor ogen stond en waaruit hij toen de hoop putte dat zo'n ramp het wereldsgezinde Christenvolk tot inkeer zou brengen, was werkelijkheid geworden.40
Diplomatiek was de Republiek geïsoleerd. Het met ons verbonden Engeland
had zich bij Frankrijk aangesloten. Zweden, onze andere bondgenoot, bleef neutraal. De Engelse vloot bedreigde ons van de zeezijde; vanuit het zuiden rukte het
Franse leger op en in het Oosten vielen de troepen van Munster en Keulen het land
binnen.
Na de vrede van Munster in 1648 had de Republiek twee oorlogen met Engeland
gevoerd. Uiteraard waren dit zee-oorlogen geweest en daardoor verkeerde de
vloot, vooral door toedoen van Holland, in redelijke staat. Bovendien beschikte
men over bekwame admiraals: De Ruyter, Cornelis Tromp en Jan Evertsen.
Het landleger daarentegen stelde niets voor. Er waren drie door het landschap
aangewezen verdedigingslinies: de IJssellinie, de Utrechtse linie en de Hollandse
waterlinie. Bekwame leiding ontbrak. Pas in februari 1672 kwam men er toe de
nog onervaren, 21-jarige prins Willem Hendrik van Oranje aan te stellen tot
kapitein generaal voor één veldtocht en dat nog op zeer beperkende voorwaarden.
Op 2 juni viel het Franse leger onder bevel van Condé bij Lobith de Betuwe
binnen, zodat de troepen in de IJssellinie dreigden te worden afgesneden van
Holland. Van Nederlandse kant werd nauwelijks verzet geboden en wanneer de
Fransen toen in snel tempo waren opgerukt, zou Holland het niet gered hebben.
De Prins van Oranje onderhandelde in de volgende dagen nog in Utrecht,
overwegende de stad in staat van verdediging te brengen. Misschien onder invloed
van de geringe offervaardigheid van Utrechtse kant, maar stellig onder pressie van
Holland, besloten de militaire autoriteiten zich op de Hollandse Waterlinie terug
te trekken.
Enige dagen later gingen de Utrechtse poorten open voor de Fransen. In
voorafgaande onderhandelingen, door de Vroedschap aangespannen met de Franse
veldheer, meende men tot een gunstig akkoord te zijn gekomen. De uitoefening
van de Gereformeerde religie zou onveranderd voortgaan. Provincie en stad van
Utrecht zouden niet worden geplunderd noch verplicht worden die plundering af
te kopen.41
Weldra bleek de praktijk anders te zijn. Reeds twaalf dagen na de bezetting
namen de Roomsen bezit van de Domkerk, waar de volgende dag, zondag 30 juni
1672, de eerste mis werd opgedragen.42 Een poging om ook de Jacobi-kerk in bezit
te nemen, kon dank zij de steun van gouverneur Stoupa verijdeld worden. Deze
Zwitser was een gewezen predikant en heeft de harde maatregelen der Franse
autoriteiten naar vermogen verzacht. Ook hij kon echter niet voorkomen dat de
Gereformeerden de Nicolai-kerk, de Pieterskerk en een deel van de Buurkerk
achterblijvend bij de data Nieuwe Stijl.
40. Vgl. Den Medicijnmeester Duc-d'Alba. Uytsp., p. 378 v.v.
41. A.C. Duker, a.w., dl. III, p. 298, noot 4.
42. Dagelijksche aanteekeningen gedurende het verblijf der Franseben te Utrecht in 1672 en 1673, gehouden
door mr. Everard Booth... Uit de papieren van Booth medegedeeld door mr. J.A. Grotbe. In: Berigten van
het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht. Zesde deel, tweede stuk. Tweede serie, dl. I, st. 2, Utrecht,
1857, p. 22.
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inoesten afstaan voor de opslag van hooi en haver, noch dat de Roomsen op
donderdag 22 mei 1673 het Sacramentsfeest vierden met een plechtige processie
door de stad.
Een plaag die Roomsen en Protestanten gelijkelijk trof, was de inkwartiering der
Soldaten en de geweldige sommen aan boete en belastingen die de bezetter oplegde.
Stoupa liet bekend maken, dat de ingekwartierde officieren alleen recht hadden op
£en bed met toebehoren, zonder op licht of vuur aanspraak te kunnen maken.43
Hoe het met de naleving van die instructie gesteld was, blijkt wel uit de vermelding, dat een zekere heer Van Wulven er 1000 rijksdaalders voor over had om de
inkwartiering af te kopen, want die had hem in één week 1000 gulden aan diefstal
£n verteringen gekost, ongeacht 275 kannen Rijnse wijn en 40 kannen brandewijn.44
Zoals sinds Wallenstein gebruikelijk was, stonden de Fransen op het standpunt,
dat de oorlog de oorlog moest voeden. Onmiddellijk na aankomst legde de
Intendant Robert beslag op het geld dat de Stad nog in kas had, te weten 181.000
gulden. De belasting in de volgende twee maanden werd door de Fransen geïnd en
leverde 394.500 gulden op. Om een indruk te geven van de barbaarse wijze waarop
deze invordering geschiedde, vermeldt Booth: „Onvermogende, ja luyden, die van
^elmoessen leven, worden niet verschoont, maer so hart aengetast als gequalific;eerde, selfs hebben sij een man bij het Visserssteegjen sijn hand afgehouwen,
Omdat met deselve de deuren van sijn kast woude tegenhouden, dat sij niet soude
Opgeslagen werden".45
Om herhaling van dergelijke voorvallen te voorkomen, bewerkt de Vroedschap
dat de inning der belastingen zal worden toevertrouwd aan een college van 14 door
haar aangewezen personen: vier Roomsen, vier Gereformeerden, twee Remonstranten, twee Doopsgezinden en twee Luthersen. De burgers werden naar hun
Vermogen ingedeeld in zeven klassen.46 Deze belasting bracht 392.500 gulden op.
Vervolgens gingen de bezetters na, welke personen de stad hetzij vóór hetzij
tijdens de bezetting verlaten hadden. De brandschatting van hun goederen leverde
250.000 gulden op. En ten slotte dreigde Robert, in flagrante strijd met het gegeven
woord, vóór de aftocht van het leger de stad te verbranden, tenzij het de bevolking
450.000 gulden waard was om dit af te kopen.47 De som van deze bedragen is
1.668.000 gulden. Een kolossaal bedrag in een tijd, toen een geschoold arbeider van
ƒ 300.- per jaar zichzelf en zijn gezin kon onderhouden.48
Of Lodensteyn ook door inkwartiering is getroffen, weten wij niet. Hij woonde
buiten de stadswallen en wij kunnen uit Booth's Aanteekeningen opmaken, dat dit
Sxtra riskant was. Vele bewoners van de voorsteden hadden namelijk hun huis
Verlaten om binnen de stad een veiliger onderkomen te betrekken. Dit had tot
gevolg, dat de Fransen er weinig ruiters konden inkwartieren, zodat het Staten
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Dagel. Aam., 12 okt. 1672, p. 42.
Dagel. Aant.t 3 febr. 1673, p. 88.
Dagel. Aant.y 17 jan. 1673, p. 80.
Dagel. Aant.y 11 maart 1673, p. 97 en 26 maart 1673, p. 103.
A.C. Duker, a.w.t dl. III, p. 300, noot 1.
A.Th. van Deursen, Het kopergeld etc, dl. I, p. 17.
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leger bij een eventuele aanval op de stad in die huizen dekking zou kunnen vinden.
De gouverneur stelde dan ook als alternatief: óf de bewoners keren naar hun
huizen terug óf wij branden de hele wijk plat. 49
Het enige persoonlijke gegeven uit dit eerste bezettingsjaar is het pretentieloze
felicitatie-vers dat hij in augustus 1672 zijn jongste zus Catharina toestuurde. 50
Gaat Briefje/na mijn lieve Susjen heen/
Die laatst van sessen aan de Wereld verscheen/
En klaagt haar dat het ongemack der tijden
Mij in uw plaats te reysen niet en lijden.
Wenscht haar geluk met dat geselschap/daar
lek haar meed' quam besien 't voorlede jaar/
Als desen dag in Oogst-maand ons ontmoeten
En segt haar dat sy s' uyt mijn naam begroeten.
Segt haar oock/dat al heeft den vyand my/
En al het mijnen in sijn heerschappy/
Dat hy mijn hert niet onder sijn Voogdy heeft/
En dat mijn siele voor den Heere vry leeft.51
In het laatste deel van het vers vernemen we dan, dat de dichter, die ook in maart en
april van dat jaar ernstig ziek was, nu weer door kiespijn wordt gekweld. 52 Hij is
nog steeds in gesprek met „het Briefken" en zegt:
En vergt sy u te uyten
Hoe 't met my is? segt haar/dat ick gesond
Van herten/vry wat pijn lijd' in de mond!
Als hij in de eerste week van augustus zijn briefje aan Catharina schreef — men
49. Dagei Aant., 7 nov. 1672, p. 55.
50. Na de dood van haar broer heeft Catharina het vers afgestaan en kreeg dit een plaats in de 3e druk
der Uytspanningen.
51. Geboorten-dag, van N.N. op den 28. Augustus 1672. Uytsp., 6e dr., p. 448.
ANN. Strofe 1. Catharina, geb. 28 augustus 1627, was de jongste van de zes kinderen in het ouderlijk
gezin; r. 2 Wereld wordt als één lettergreep uitgesproken; r. 3 en 4. Het briefje moet haar de klacht
overbrengen, dat het ongemak van de oorlog hem niet toestaat zelf te komen in plaats van dit briefje te
sturen. Het woord lijden vatte men op als de vorm van het praesens coniunctivi lijde. De n dient om het
woordbeeld in overeenstemming te brengen met het rijmwoord tijden.
Strofe 2. r. 5 v.v. (Briefje), wens haar geluk, evenals degenen doen, die verleden jaar, toen deze
Augustusdag voor ons aanbrak, tegelijk met mij op bezoek kwamen, en vraag haar (mijn zuster) hun
mijn groet over te brengen. De vorm ontmoeten is hier imperfectum indicativi, in onze spelling
ontmoette; begroeten is echter praesens coniunctivi, in onze spelling begroete. Toevoeging van de n aan
het eind van de dichtregel is gebruikelijk.
Strofe 3. Tegenover de lichamelijke onderwerping aan de vijand staat de geestelijke vrijheid van de ziel in
de dienst van God.
52. Van warm medeleven met Lodensteyn's toestand getuigen de brieven d.d. 20 maart en 4 april 1672
van oud-burgemeester Gijsbert van der Hoolck aan Dr. Cornelis Booth, medegedeeld door Mr. J.A.
Grothe in de Kronijk van het Hist. Genootschap gevestigd te Utrecht, jrg. XIV (1858), Derde Serie, 4e dl.,
p. 87, 97.

149

bedenke dat haar verjaardag viel op 18 augustus Oude Stijl — dan wist hij al wel, dat
zich in Holland zo geen politieke omwenteling, dan toch wel een belangrijke
verschuiving had voltrokken. De anti-Orangistische regenten-aristocratie werd
door volksopstanden gedwongen haar verzet tegen het Oranjehuis op te geven. De
21-jarige prins Willem werd in Holland en Zeeland hersteld in het stadhouderschap en de benarde omstandigheden waarin het vaderland verkeerde, droegen er
toe bij, dat hij vrijwel alles naar zijn hand kon zetten. Door de Staten van Holland
hiertoe gemachtigd, mocht hij in alle stemhebbende steden van dat gewest een
nieuwe Vroedschap samenstellen.
In Delft had dit plaats op 31 augustus (10 september) 1672. De helft van de
Veertigraad werd „gelicentieerd", d.w.z. afgezet en tot die twintig behoorde ook
Dirk van Lodensteyn.53
Betekent dit dat de Lodensteyns anti-Orangistisch waren? Van een zo kerkelijke
familie zou ons dit wel verbazen. Sinds Maurits tijdens het Bestand met de ContraRemonstranten had samengewerkt, golden de Oranjes als beschermheren van de
Gereformeerde Kerk. Ook Willem III liet zich die rol gaarne welgevallen.
Men bedenke echter ook, dat Delft al vanaf 1650, toen Willem II de regenten een
lesje had willen leren, een bolwerk was van de regenten-aristocratie. Ook in 1672
heeft de afgevaardigde van Delft in de Gecommitteerde Raden van Holland het
langst bezwaar gemaakt tegen de aan de Prins te geven volmacht tot het „verzetten
van de wet", d.w.z. de vorming van een nieuwe Vroedschap.54
Nog moeilijker wordt het om voor de afzetting van Dirk van Lodensteyn een
plausibele reden te vinden, als men er rekening mee houdt, dat de indeling in
partijen: regenten contra Oranje, wel reëel is, maar op stedelijk niveau van minder
belang dan de facties: groeperingen van personen of families die zich door financiële belangen of huwelijksverbintenissen aan elkaar verbonden voelen.55 AntiOrangistische gezindheid was dus lang niet altijd het motief voor de afzetting; men
kon ook uit de boot vallen door gebrek aan nuttige relaties.
Zo de Utrechtse Lodensteyn zich aanvankelijk door 's Prinsen maatregel tegen
zijn broer in zijn familietrots gekrenkt heeft gevoeld, wanneer deze na afloop van
de Franse bezettingstijd ook in Utrecht orde op zaken komt stellen, ziet hij dit
zoals de andere Voetianen, als de dageraad van een nieuwe tijd, waarin kerk en
overheid eensgezind zullen samenwerken: een verademing na de frustraties van de
voorafgaande jaren.
Later, als deze hoge verwachtingen niet uitkomen, herinnert hij er aan, hoe zij in
de periode van het Stadhouderloos Bewind God baden, dat Hij „die Loflijcke
Spruyte van Orangie/dat Huys so gemeriteerd van den Staat/en altijd een toevlugt
voor de Kercke geweest/ (zou) ophelpen/en 't roer in de hand geven".56
53. M.J.A. de Vrijer, Uren met Lodenstein, Baarn, z.j., p. 12 vermeldt dat Dirk in 1672 bij de omzetting
van de regering door Willem UI werd gehandhaafd. De Vrijer heeft de term „licentiëren" verkeerd
opgevat.
54. DJ. Roorda, Partij en factie. De oproeren van 1672 in de steden van Holland en Zeeland, een
krachtmeting tussenpartijen en facties. Groningen, 1961, p. 156.
55. DJ. Roorda, a.w., p. 3, 33.
56. Twe Samenspraaken over 't Geval van D. Jacobus Koelman, etc. Amsterdam, 1679, p. 11. Pamflet
Knuttel, nr. 11693.

150

In 1673 heeft een militair incident er aanleiding toe gegeven, dat Lodensteyn
zich namens de Kerkeraad met een verzoekschrift tot de Prins van Oranje wendde.
De Franse bevelhebber Condé had namelijk vernomen, dat in het dorp Blaricum
een priester was vermoord op bevel van de Drossaard van Muiden. Hij nam dit
hoog op en overwoog als represaille hetzelfde te doen met een predikant, tenzij de
Staten of de Prins van Oranje hem garandeerden dat zo iets niet meer geschieden
zou.
Op aandrang van gouverneur Stoupa verzocht de Kerkeraad de Prins om een
onderzoek te gelasten en Condé zo mogelijk met een verklaring tevreden te stellen.
Er werden twee predikanten bij de zaak betrokken: Ds. Poppen, predikant te
Muiden, die wellicht iets van de toedracht af wist en de Haagse predikant Ds.
Thaddaeus Landtman, die, bekend om zijn ijveren voor het Oranjehuis, hoog in 's
Prinsen gunst stond.
Volgens het verslag van de militaire commandant had de priester twee bewapende Franse soldaten in zijn huis en weigerde hij de deur van zijn huis te openen
voor de surveillerende Staatse ruiters, die toen op de deur schoten zonder verdere
actie te ondernemen. De Drossaard van Muiden had er niets mee te maken gehad,
want die verbleef in Breda als ritmeester in het leger van de Prins.
Waarschijnlijk zal de verklaring van Oranje meer indruk gemaakt hebben dan
dit niet zo overtuigende verslag. De Prins verzekert, „dat wy van alle boosheden
van sodanige natuur een afkeer hebben en deselven ten uytersten detesteren. Ende
daaromme niet alleen daar inne niet en sullen coniveren, ofte die gedogen in
toecomende, maar ook op dese sake sullen doen informeren, ende die gene die aan
't voorschreven feyt soude mogen pligtig wesen ende schuldig bevonden worden,
rigoereuselijck doen straffen naar behoren, waar van U.E. kennisse sullen geven
allenthalven daar sulx sal wesen van noden".57 Voor de predikanten heeft dit
voorval gelukkig geen onaangename gevolgen gehad.
Het winteroffensief in december 1672, toen Luxembourg over de bevroren waterlinie een inval in Holland deed, die Bodegraven en Zwammerdam zo duur te staan
kwam, was voor het voortbestaan van de Republiek de laatste en gevaarlijke
bedreiging. In 1673 verplaatste het gevechtsterrein zich naar de Spaanse Nederlanden en de Rijnstreek. De Guerre de Hollande was veranderd in de eerste
coalitie-oorlog tegen Frankrijk.58
Ook in gewone dagelijkse dingen bemerkt men, dat de druk van de ketel is.
Blijkbaar wordt het gemakkelijker een pas te krijgen om door de linie heen naar
Holland te reizen. Lodensteyn preekt op 28 april 1673 (N.S.) in Delft. De jurist
Prof. Antonius Matthaeus (III) verhuisde in 1672/73 van Utrecht naar Leiden en
wist zelfs zijn inboedel en bibliotheek over te brengen.59
57. Acta Utr. K., d.d. 1, 2, 9 en 19 juni 1673.
ANN. Detesteren: verfoeien; niet: niets; coniveren: door de vingers zien; pligtig wesen: schuldig zijn;
allenthalven: overal.
58. Aldus P.L. Muller, a.w., p. 464.
59. De heerlijkheid van een waar Christelijk leven, p. 100.
G.W. Kernkamp, De Utrechtsche Academie, dl. I, p. 270.
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Het zou in onze tijd ondenkbaar zijn, dat een gezagsdrager uit een land waarmee
men in oorlog is, zoveel hoffelijkheid te beurt valt als Albertine Agnes, die toen in
Friesland de stadhouderlijke zaken behartigde voor haar minderjarige zoon Hendrik Casimir. Omdat wind en vorst een tocht over de Zuiderzee tot een hachelijke
onderneming maakten, wilde zij de reis naar haar gewest over land maken en vroeg
zij Luxembourg om een pas en vrijgeleide. Deze zond haar twee karossen, hij
ontving haar in de stad Utrecht met ere-salvo's en bood haar een kostelijke maaltijd
aan. Bovendien spoorde hij de leden der Staten aan, hun opwachting bij de
Stadhouderse te maken.60
Desondanks blijven het voor Utrecht donkere tijden en reikhalst het volk naar
de bevrijding. In de herfst van 1673 dicht Lodensteyn: „Nu past ons in den stank
der slimste tijden/All' arbeyd, smert en smaetheyd bly te lijden".61 Er stond hem
echter nog erger te wachten.
De laatste brandschatting van 450.000 gulden die de stad vóór het vertrek der
Fransen wordt opgelegd, kan in de weinige dagen die de bezetter nog resten, slechts
ten dele worden geïnd. Veertien aanzienlijke burgers zullen als gijzelaars worden
meegevoerd om voor de betaling van het resterende bedrag borg te staan. Lodensteyn is één van hen.
In de avond van 6 (16) november 1673 ten huize van gouverneur Stoupa
ontboden, worden zij onder strenge bewaking een nacht vastgehouden en de
volgende morgen op vier wagens onder geleide van veertig ruiters weggevoerd. Tot
het gezelschap behoren o.a. de oud-burgemeester dr. Booth, professor de Roy
(Regius), Lodensteyn's ambtgenoot Daniël van Hengel en de man aan wiens
Aanteekeningen wij vele bijzonderheden te danken hebben, dokter P. Wassenaer.62
Doel van de reis is het Fort Rees, gelegen in het door de Fransen bezette
hertogdom Kleef. Zondagavond 9 (19) november bereiken de gijzelaars het stadje
Rees. Vooral de laatste etappe van de tocht is moeilijk geweest. Zware sneeuwval
had de wagensporen onzichtbaar gemaakt, zodat de voorste wagen tweemaal
kantelde.
De burgerlijke autoriteiten zijn de Nederlanders zeer goed gezind. Zowel op
politiek als op kerkelijk gebied was er tussen het hertogdom, geregeerd door de
Keurvorst van Brandenburg, en de Republiek een nauwe band. De gijzelaars
worden ondergebracht in het stadhuis, waar zij over de raadskamer en de secretarie
kunnen beschikken. De magistraat zorgt voor bedden en een goede maaltijd.
Helaas kunnen zij daar niet blijven. Na vijf dagen worden zij overgebracht naar
de schans aan de overzijde van de Rijn, waar de accomodatie veel te wensen
overlaat. Booth schrijft in zijn brief aan thuis, „dat ze met haer 20, behalve de
ld., Acta et Decreta Senatus, dl. I, p. 511, noot 1.
60. Dagel. Aant., 30 jan. 1673, p. 84, 85.
61. 'Op de dood van de godsalige juffrou Helena van Suylen'. Uytsp., p. 239 v.v. ANN. arbeyd: moeite.
62. Diens Eigenhandige Aanteekeningen rakende de gijzelaars zijn toegevoegd aan Everard Booth's
Aanteekeningen, p. 166 v.v.
Wassenaer geeft een verslag van de reis naar het Fort Rees; bij Booth vindt men de berichten van de
eerder naar Utrecht teruggekeerde Van Hengel en een brief van Dr. Booth aan zijn gezin. A.w.,
p. 155, 156.
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kneghts, kok ende krauwels (=koksmaatjes) logeerden in het commandeurshuys,
ende met haer 13 in eene kamer sliepen, niet so groot als onse slaepkamer, dat op
legerbedden op de vloer leggende, (zij) noyt haer onderklederen quiteerden
(=nooit uit hun ondergoed kwamen), als alleen, wanneer (zij) van hemd veranderden".
Er komt verandering in het gezelschap, doordat de heer Nijpoort en Ds. Van
Hengel op 17 (27) november naar Utrecht mogen terugkeren, terwijl op diezelfde
dag acht andere gijzelaars, onder wie Ds. Van der Vliet, aan de groep worden
toegevoegd.
Het is nu maar wachten, totdat het geld bij de Fransen op tafel komt en de
gijzeling kan worden opgeheven, maar aanvankelijk zit daar niet veel vaart in. Na
zes weken begint de Intendant Robert te dreigen, dat „so sijl. (=zijlieden) hem
binnen acht daghen geen satisfactie (=voldoening) en deden hebben, sy te wachten
hadden soodanige eene opsluytinge en benouwinge, dat haarl. (=hun) de tijt wel
degelijck lang vallen soude". Lodensteyn krijgt dan de opdracht uit aller naam een
expresse-brief naar Utrecht te schrijven en een vurig beroep te doen op de burgerij
en de regering. In het uiterste geval, als men de som niet bij elkaar kan krijgen, zijn
de gijzelaars bereid nog eens extra in de beurs te tasten, „hoe onbillijck het oock
i s . . . als op wekken alleen 't geheele lijden (veel swaarder als geld-leeninge)
gekomen is".63
Desondanks duurt het nog zes weken, eer de afgevaardigden van Stad en Staten
het restant van de penningen, zijnde 330.436 gulden onder geleide van 200 Staatse
ruiters naar Arnhem brengen. Bij hun aankomst aldaar bevinden de gijzelaars zich
al in de stad en op de avond van de 4e (14e) februari 1674 keren zij, na negentig
dagen, behouden in hun vaderstad terug.
Lichamelijk en geestelijk heeft Lodensteyn de proef doorstaan. Het mag een
wonder heten, dat zijn zwak gestel bestand bleek tegen de ongemakken van zo'n
koude reis in het hartje van de winter en dat hij zich kon aanpassen aan de
veranderde leefwijze.
Het gedwongen samenzijn van zoveel mensen in een bekrompen ruimte, het
gemis aan privacy, het gebrek aan hygiëne, wat een kwelling voor hem die zijn
kracht putte uit het „salig eensaem, met Godt gemeensaem,\
Na zijn aankomst in het Fort waren er dan ook al vijf weken voorbijgegaan, eer
hij op zondag 21 december de concentratie vond tot het schrijven van een brief aan
zijn naaste geestverwanten, het „soet geselschap", dat wekelijks te zijnen huize
bijeenkwam. Op de volgende zondagen: 28 december, 4, 11 en 25 januari schreef
hij de vier liederen, later bijeengebracht onder de titel Meditatien over eenige van
's Heeren Gods Eygenschappen, etc. Hem voorgecomen geduyrende sijn verblijv in
Ostagie in 't Land van Cleev.64 Wij kunnen deze liederen zien als de slotsom van zijn
63. Missive. Door de t'samenlijcke Heeren Ostagiers geschreven uyt het Fort Over Rhees. Tot Utrecht, by
Willem van Paddenburg, Ordinaris Drucker by de Beyer-brugh. Anno 1673.
64. De dichter zond elk van de liederen afzonderlijk als groet en tot stichting van zijn vrienden naar
Utrecht. Toen de gijzeling ten einde liep en hij in Arnhem op zijn bevrijding wachtte, kwamen hem
drie van die liederen, die buiten zijn weten gedrukt waren, in handen. Omdat er zeer veel fouten in
stonden, verzorgde hij daarna zelf een uitgave. In de Uytspanningen vindt men ze op p. 78 v.v.
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geestelijke ontwikkeling: de mens is zeer klein en God is zeer groot.
In breder kring is zijn persoon niet onopgemerkt gebleven. De gijzelaars genoten een beperkte bewegingsvrijheid en mochten op erewoord het Fort verlaten
en een bezoek aan het stadje brengen. Ook Lodensteyn heeft daarvan gebruik
gemaakt om in kennis te komen met de plaatselijke predikant.65
Bovendien dachten later velen, zelfs van de vijandelijke soldaten, met eerbied
terug aan de gebedsdiensten, die hij samen met zijn collega Van der Vliet 's morgens
en 's avonds hield. Simon Jodocus Kruger zegt in zijn gedachtenispreek: „Terwijl
ick van sijn Ostagie spreeke/soo komt my hier te binnen dat my eens met
waerheyt geseyd is/dat de Soldaten en Vyanden doen ter tijd over sijn/en sijnes
Eerwaerden Heeren Collegen doen/Oeffeningen en Gebeden/ (over zijn gebedsdiensten en die van zijn toenmalige Eerwaarde Heer Collega) die sy vroeg en laet
('s morgens en 's avonds) deden/verbaest stonden".66

65. Proost, a.w., p. 255.
66. S.J. Kruger, De Kroone van het Hooft der Kerken van Utrecht afgevallen; door het droevig doch salig
afsterven van den Seer Eerwaerdigen, Godsaligen Yverigen van Godgeleerden D. Jodocus van Lodenstein.
Utrecht, 1677, p. 11.
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VIL MISMOEDIG, MAAR STRIJDBAAR
1674 - 1677

Wanneer Lodensteyn in Utrecht is teruggekeerd, is de politieke toestand nog niet
geconsolideerd. De Vroedschap staat op non-actief en het bestuur is in handen van
een door de Staten Generaal benoemde gouverneur en acht burger-hoplieden. Met
schrik dringt het tot de Utrechtenaren door, dat het niet zo vanzelfsprekend is, dat
het gewest zijn oude rechten in de Generaliteit behoudt. „Dos. Burmannus des
morgens predikende, bad in sijn gebed nae de predicatie voor de Staten deser
Provintie ende Magistraet deser Stad, dat God haer in dese vernederingh wilde
aensien, ende indien der veranderingh mochte vallen, dat die mocht wesen tot
Gods eere ende beste van het Vaderland".1
Utrecht heeft het aan de Prins te danken, dat het zijn oude plaats in de Unie
behoudt, maar de prijs die het er voor betaalt, is niet gering. Op 13 april 1674 komt
Willem III naar Utrecht. Zijn eerste werk is de benoeming van nieuwe leden in de
Staten. Zijn beschermeling, de tachtigjarige Johan van Reede van Renswoude, stelt
hij aan tot boventallig geëligeerde en tevens permanent voorzitter van de Staten.
Het aldus gezuiverde college hecht in tien minuten zijn goedkeuring aan het
voorgelegde Regeringsreglement, dat de Prins waarlijk souvereine rechten toekent. Alle belangrijke benoemingen geschieden voortaan door hem of met zijn
goedkeuring. Bovendien worden de geëligeerden en de leden der Vroedschap niet
meer voor levenslang, maar slechts voor resp. drie en één jaar benoemd. „Overal
was de stadhouderlijke macht als een net om de regeering heengeslagen, en steeds
kan zij ingrijpen, wanneer iets tegen den zin van den bekleeder dier macht mocht
geschieden".2
Drastisch zijn ook de veranderingen in de samenstelling van de Vroedschap. Van
de veertig afgetreden leden komen er slechts dertien terug; de overige nieuwbenoemden behoren bijna allen tot de kerkelijke groep.3 Is het verwonderlijk, dat
Lodensteyn uit het feit dat zijn geestverwanten nu op het kussen zitten, moed put
en betere tijden voor de Kerk ziet aanbreken? Nu Voetius door ouderdom en
zwakheid niet meer op de voorgrond kan treden, wordt hij de leidende figuur. Hij
treedt op als woordvoerder, zowel bij het felicitatie-bezoek aan de nieuwe Staten
als bij de begroeting van de nieuwe Vroedschap.
De leden der Staten, die hem kennen als iemand die de publieke bestraffing der
overheden niet schuwt, zijn kennelijk verrast door de vriendelijke toon van zijn
toespraak.
Door den predikant Lodenstein is in seer respectueuse ende naedruckelijcke termen
1. Dagel. Aantek., 30 nov. 1673, p. 157.
2. N. Japikse, Prins Willem III, de Stadhouder-Koning. Amsterdam, 1930, dl. I, p. 341.
3. A.C. Duker, a.w., dl. Hl, Bijlage LVI.
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ende expressien de felicitatie gedaen over de aenstellinge tot de hooge Regenten deser
Provincie, met hartgrondige toewenschinge, dat het God Almachtich geliefde dese
vergaderinge ende yder Lit van deselve int particulier goedertierentlijck te begenadigen met den geest van wijsheyt, Goddel. vreese, bescheijdentheyt (= deskundigheid),
oprechte liefde ende sucht tot den welstand van kerck en politie ( = burgerlijk
bestuur), soulagement (=verzachting) van de verdrukte en verarmde gemeente
( = burgerij), en eijndel. met alle heijl, segen en prosperiteit (=welvaart, voorspoed).4
Helaas is zijn euforie van korte duur. De gewezen ouderlingen en diakenen krijgen
de smaak van het regeren weldra beet en — geheel terecht — realiseren zij zich dat
het hun taak is, niet alleen de belangen van de Gereformeerden, maar ook die van
de andere bevolkingsgroepen in het oog te houden. Een scherper optreden tegen de
Roomsen lijkt hun althans niet opportuun. Wanneer de Kerkeraad er op aandringt
de plakkaten tegen het Pausdom opnieuw te publiceren en ze strikter dan voorheen uit te voeren, geeft de Vroedschap te verstaan dat de plakkaten wel van kracht
blijven, maar dat de publicatie om gewichtige redenen nog enige tijd zal worden
uitgesteld.5 Stellig een redelijk besluit. Dat het tijdens de bezetting en bij de aftocht
der Fransen niet tot ernstige botsingen tussen Roomsen en Protestanten kwam,
pleit voor de tolerante instelling van beide bevolkingsgroepen en is tevens een
bewijs, dat de katholieken Rome niet liefhadden ten koste van het vaderland. Wat
hen onderling verbond, was sterker gebleken dan wat hen verdeelde. Tijdens de
bezetting was de bisschop Van Neercassel bereid met de heer van Maarssenbroek
naar Parijs te reizen om de koning verlichting van lasten te vragen, want die
drukten zowel Roomsen als Protestanten.6
Gevoeliger ligt het punt van de rehabilitatie der in 1660 uitgewezen predikanten
Abraham van de Velde en Johannes Teellinck. De Fransen zijn nauwelijks vertrokken of er komt bij de Kerkeraad een request ter tafel, waarin de terugkeer der beide
predikanten wordt bepleit.
De Kerkeraad heeft die mogelijkheid steeds open gehouden. De predikanten zijn
nooit uit hun dienst ontslagen, noch door de Kerkeraad, noch door de Classis.
Teellinck, predikant te Kampen, is juist naar Leeuwarden beroepen en men brengt
hem ijlings onder het oog, dat Utrecht nog steeds rechten op hem kan laten
gelden.7
Medio augustus 1674 acht de Kerkeraad de tijd rijp om de kwestie bij de
Vroedschap aanhangig te maken. Ds. van Halen, die hiertoe gecommitteerd is, stelt
een Remonstrantie op en deze wordt in de kerkeraadsvergadering gelezen, enigszins bijgesteld en goedgekeurd.
4. Res. Staten v. Utr., 24 april 1674.
5. Acta Utr. K.y d.d. 29 juni, 6 juli 1674.
6. B. ter Haar, Utrecht in 1672. Eene historische voorlezing. Utrecht, 1872, p. 68.
E. Booth merkt enigszins boosaardig op: „Men heeft alhier sedert enige dagen seer besig geweest met het
toestellen van arcus triumphales, ter eeren van sijn Hoocheyd, waerin de Papisten niet de laetste maer
d'iverigste willen sijn, met Simei. II Samuel 19 vs. 16 seqq." Dagel. Aantek.y 27 nov. 1673, p. 156.
7. Acta Utr. K, d.d. 9 febr. 1674. Teellinck is echter spoedig na zijn vestiging in Leeuwarden, op 7 mei
1674 overleden.
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Dit betoog windt er geen doekjes om. In de eerste plaats eist men dat de huidige
Vroedschap het besluit van haar voorgangster desavoueert, ja, als zonde voor God
erkent. De verbanning was „een seer harde ende rigoureuse procedure, ende die
niet en kan ontschuldigt worden van merckelijcke (=duidelijke) sonde tegens
Godt". En in de tweede plaats moeten de nieuwelingen op het raadkussen zich eens
afvragen, of de voorzienigheid hun die promotie niet vooral geschonken heeft om
deze misgreep van hun voorgangers ongedaan te maken. „Wie weet of niet u Ed.
Achtb. oock om sulck een werck als dit is, tot die weerdicheyt ende authoriteyt
gebracht sijt?"8
Blijkbaar hebben de heren van de Raad het stuk uiterst koel ontvangen en
voorlopig ter zijde gelegd, wat Lodensteyn mateloos ergerde. Een bijkomende
omstandigheid was wellicht dat de Vroedschap de eerste maal de afvaardiging van
de Kerkeraad niet had willen ontvangen wegens „swaerwichtige besogne", een
excuus dat zelfs onder de vorige regering niet gebruikelijk was.
Op 23 september d.a.v. ontlaadt zijn ergernis zich in een preek als volgt: „Dat
(de Kerkeraad) als nu een Request aan de Magistraet gepresenteerd hebbende, ende
daar op geen dispositie (=besluit, beschikking) cunnende bekomen, deselve daartoe behoorde te dwingen, ende ten dien eijnde van de Sacramenten onthouden,
ende als een onnut Lith affsnijden".9
Blijkbaar is ook de Prins hiervan verwittigd. Hij wil geen onrust in kerk en
regering en geeft Ds. Gentman de opdracht zijn collega tot matiging te manen. In
een brief aan Zijne Hoogheid d.d. 20 november 1674 brengt Gentman het volgende
verslag uit:
„In gevolge van U Hoogheid's bevel heb mij, tot Utrecht komende, vervought by
den predicant D. Lodenstein en uit U Hoogheit's naem gerecommandeert in 't
predicken doch met alle voorsichtigheid te spreken van saken, die de politie ( = het
burgerlijk bestuur) raken, dat die teer waren, insonderheid in dees tijd etc. Sijn E.
nam het in onderdanigheid op, my bedankende voor de trouwe waerschouwinge,10en
beloofde sich in toekomende met alle voorsichtigheid daerin te sullen dragen".
Een jaar later vatten de kerkelijke leiders weer moed. De in 1660 uit Stad en Gewest
verbannen Van de Velde kan zich, door de Prins hiertoe gemachtigd, weer vrijelijk
in de straten van Utrecht vertonen. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat de
Prins ook bereid is het gehele besluit van 1660 nietig te verklaren. Enigszins
voorbarig wordt Van de Velde al vast gepolst of hij in dat geval weer als predikant
8. Acta Utr. K d.d.17 aug. 1674.
9. Res. Staten v. Utr., 25 sept. 1674.
10. N. Japikse, Correspondentie van Willem III en Hans Willem Bentinck, eersten Graaf van Portland.
R.G.P., Kleine Serie No. 26. Tweede gedeelte, Deel I, p. 527.
Overigens had ook Gentman zelf het misnoegen van de Staten gewekt door op dezelfde dag als
Lodensteyn in misprijzende woorden te hebben gesproken over de voorgaande regering om daarop te
laten volgen, „dat daer nu een nieuwe Regeeringe was aengestelt, maer dat hy Leeraer schrickte als daer
om dachte". Res. Staten v. Utr., 25 sept. 1674.
Eveneens in H.C. Voorhoeve, 'Jodocus van Lodensteyn, een levend voorbeeld van het practische
Christendom', in: Stemmen voor waarheid en vrede, jrg. 1872, p. 751-783 en 907-938.
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in Utrecht terug wil komen.11 Daarentegen brengen de zittende regenten de
Stadhouder onder het oog, welke gevaren zij van een dergelijke stap voorzien.12
In juni 1676 dient Lodensteyn namens de Kerkeraad een geschreven Remonstrantie in bij de Staten. Zij is nagenoeg eensluidend met die welke twee jaar eerder
aan de Vroedschap werd aangeboden. Gunstig zijn de reacties der Edel Mogenden
niet. Het geschrift „was eenige termen behelsende, dewelcke sommige lieden niet
smakelijck waren". Ook de invloedrijke Reede van Renswoude, zelf in 1660
president van de Statenvergadering, is „ontstemd over verscheydene woorden in
den request invloeyende" en staat op het standpunt dat de geïncrimineerde resolutie destijds terecht en op wettige wijze is genomen.13
Op 8 febr. 1677 verklaren de Staten, dat zij in de resolutie „gene de minste
veranderinge" zullen maken en zelfs geen verzoekschrift van die aard zullen
accepteren.14 Na van de Velde's overlijden op 28 mei 1677 wordt nog een poging in
die richting ondernomen, maar daarop wordt niet meer gereageerd.15
De Stadhouder heeft het in de eerste jaren van zijn bewind duidelijk gemaakt,
dat hij ongezind is ingrijpende hervormingen in het staatsbestel aan te brengen. In
Utrecht blijft het vigerende stelsel van beheer der geestelijke goederen in stand. De
obstructie die de Kerkeraad ondervond bij de beroeping van predikanten komt
niet meer voor, maar anderzijds wenst de Prins van kerkelijke zijde geen critiek op
de burgerlijke regering. De regent of predikant, die zich niet naar 's Prinsen wil
schikt, wordt eenvoudig afgezet.16
Dit lot heeft ook Jacobus Koelman, predikant te Sluis, getroffen, waarschijnlijk,
omdat de Prins het belang van de geschilpunten tussen de predikant en de magistraat geheel ontging, zodat Koelman's intransigent gedrag hem irriteerde.
Koelman was een man-naar het hart van Voetius. Geleerdheid ging in hem
samen met godzaligheid. Mede door zijn indrukwekkende, bevindelijke vroomheid en pastorale ijver beleefde Sluis in 1671 een Gereformeerd reveil.17
Evenals Voetius en velen van diens leerlingen had hij bezwaar tegen de viering
van de kerkelijke feestdagen. Voor hem was dit gebruik een overblijfsel uit de
Roomse tijd, waarvoor in de H. Schrift geen enkele grond wordt gevonden en dat
bovendien aanleiding geeft tot onderwaardering van de sabbat. Wij zagen dat ook
11. Acta Utr. K, d.d. 16 aug. 1675, 10 april, 1 mei en 29 mei 1676.
12. N. Japikse, Correspondentie, dl. II, p. 45. Brief van Johan van Reede tot Renswoude aan Willem III,
d.d. 6 juli 1675.
13. Acta Utr. K, d.d. 6 juli 1676.
14. Copie van de Res. der St. v. Utrecht, d.d. 8 febr. 1677 in Acta Utr. K., d.d. 11 juni 1677.
15. Acta Utr. K, d.d. 11 juni 1677.
16. Ik verwijs naar de zaak Momma in 1676 te Middelburg. Cf. N. Japikse, Prins Willem III, de
Stadhouder-Koning, dl. I, p. 355 en diens conclusie: „Met zijn optreden bereikte hij, wat zijn bedoeling
was: de kerkelijke onrust, die ook de staatkundige orde bedreigde, raakte in Zeeland ten einde, evenals
elders".
17. A. Eekhof, 'Jacobus Koelman te Sluis en de „Nadere Reformatie" in Zeeland' in: Ned. Arch. v.
Kerkgesch. N.S., XIV (1918), p. 193-209. Eekhof besluit, „dat die geestelijke ontwaking van binnen uit,
namelijk: in de vreeze voor den vijand en den daarmee gepaard gaanden drang tot verootmoediging haar
krachtigste motief heeft gevonden".
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Lodensteyn in zijn eerste gemeente dit gevoelen al voorstond, maar er naar het
voorbeeld van Voetius geen twistpunt van maakte en zich schikte in de kerkelijke
orde.18
Koelman kon dit met zijn consciëntie niet langer overeen brengen en zonder de
Kerkeraad er in te kennen kondigde hij op de Tweede Kerstdag 1672 van de kansel
af, dat hij zich niet langer aan die zonde wilde schuldig maken.
Daar kwam bij, dat hij een paar weken later de doop bediende zonder het
doopsformulier voor te lezen. In plaats van de bekende klanken van het vaak
haastig afgeraffelde formulier ongeïnteresseerd over zich heen te laten gaan, konden de verbaasde kerkgangers nu luisteren naar een persoonlijk tot hen gerichte
uiteenzetting van de waarde van dit sacrament. Ook in het gebed wilde Koelman
zich niet binden aan tevoren gedrukte woorden, maar wilde hij spreken, wat de
Geest hem te spreken gaf. Hij onderkende het als een dodelijk gevaar, dat formulieren, incl. formuliergebeden leiden tot sleur en geesteloosheid.
Wat hij deed, was natuurlijk in strijd met de kerkelijke orde en enige regenten,
die hij zich door de strenge handhaving van de tucht tot vijanden had gemaakt,
zagen de kans schoon hem in diskrediet te brengen. Door hun toedoen komt de
zaak in behandeling bij de Classis van Middelburg, die er alle zorg aan besteedt. Het
is voor Koelman een gewetenszaak, maar hoewel deze slechts geringe concessies
doet, lijkt de kwestie toch na ruim een jaar opgelost: de Classis acht het standpunt
van Koelman niet belangrijk genoeg om stappen tegen hem te ondernemen en
verklaart „hem te dragen".
Dan lukt het de magistraat van Sluis zijn superieuren in Den Haag — StaatsVlaanderen is immers Generaliteitsland — om te praten en als Koelman onverzettelijk blijft, treedt de Hoge Overheid tegen hem op en volgt op 17 juni 1675 zijn
afzetting en verbanning.19
Lodensteyn heeft zich bij de gebeurtenissen in Sluis, zijn vroegere gemeente, en bij
het lot dat Koelman trof, nauw betrokken gevoeld. Duidelijker dan ooit blijkt, dat
de komst van de Stadhouder in wezen niets veranderd heeft. Weer treedt de
politieke macht met geweld op in een zuiver kerkelijke aangelegenheid en de
kerken laten zich dat zonder protest welgevallen.
In een brief d.d. 1 aug. 1675 richt hij zich tot de gemeente van Sluis om haar te
troosten met het verlies van haar leraar.20 In september 1675, dus na zijn afzetting,
heeft Koelman een paar weken in Utrecht vertoefd. Stellig was Lodensteyn toen
een van de twee predikanten die bereid waren hem hun predikbeurt af te staan,
zelfs ondanks het verbod van de Kerkeraad. Toen echter bleek, dat de Overheid
zou ingrijpen, liet men het plan varen.21
18. Anna Maria van Schurman heeft na haar aansluiting bij De Labadie haar leermeester Voetius deze
toegeeflijkheid zeer kwalijk genomen. Eucleria, p. 116, 117.
19. A.F.Krull, Jacobus Koelman, Sneek, 1901. Herdruk Amsterdam, 1972, p. 37-77.
20. De brief is opgenomen in Theophilus Parresius (ps. voor Koelman), Historisch verhael van de
Proceduren tegen D. Jacobus Koelman, predicant tot Sluys in Vlaanderen. Wegens zijn debvoiren tot
Reformatie, omtrent het stuck der Formulieren en Feestdagen. Rotterdam, 1677, p. 375 v.v.
21. In de nog nader te bespreken, postuum uitgegeven Tweede Samenspraak over 't geval van D. Jacobus
Koelman, p. 35.
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In januari 1676 dringt de magistraat van Sluis er op aan in Koelman's plaats een
nieuwe predikant te beroepen en de Sluise Kerkeraad vraagt o.a. Lodensteyn's
advies in deze zaak. Het luidt aldus: „D. Koelman is en blijft ordinair herder van de
gemeynte tot Sluys; en dat point dunkt my, is van sulken gewichte dat de kerk daer
voor alleen alles moet lijden: want dat opgevend erkent zij het recht uit, (dat) de
overheden macht zouden hebben een herder af te zetten". In het uiterste geval zou
men boven het gewone aantal van drie predikanten iemand als vierde predikant
kunnen beroepen en dat dus niet in plaats van Koelman.22 Sluis heeft dat advies niet
durven opvolgen. De predikanten waren bang hun salaris te verliezen.
Ten slotte publiceert Lodensteyn in 1675 onder het pseudoniem Christianus
Alethinus het pamflet TSamen-sprake, nopende de sake der Formulieren van Gebeden en Onderrichtingen, ende de Poginge van D. Jacobus Coelman daer ontrent.23
In deze samenspraak vertolkt Alethinus Lodensteyn's mening; Hechalia komt
op voor de handhaving van de kerkelijke orde en Simplicius is de ongeleerde,
eenvoudige vrome.24
Uit de titel blijkt al, dat hij niet bedoelt een volledige apologie van Koelman te
geven, want deze is mede veroordeeld op het stuk van de feestdagen. Waarschijnlijk achtte Lodensteyn zijn standpunt in die kwestie genoegzaam bekend, terwijl
het gebruik der formulieren tot dan toe onomstreden was, zij het dan dat velen zich
aanmerkelijke vrijheden veroorloofden.25
De gesprekspartners laten zich gemakkelijk herkennen: Alethinus, de auteur
van het geschrift, is Lodensteyn zelf; Hechalia is een mede-predikant en Simplicius
een verstandig, zij het onbestudeerd gemeente-lid. De toon van het gesprek wordt
nergens fel, want in hoofdzaken zijn de heren het met elkaar eens.
Zij zijn eensgezind in hun sympathie voor Koelman en in hun veroordeling van
het optreden der Overheid. Ook Hechalia zegt: „Dat de Overheden sulx doen/en
suspensie (=schorsing) en deportement (=verbanning) beginnen te gebruycken
ontrent Kerckelijcke Diensten, dat en kan ik gantsch niet inschikken: Want sy
erkennen selve dat de Beroepinge aen haer (=hen) niet en staet; nu is immers klaer/
dat datAmpt niet benomen en kan werden (=worden) als van die 't gegeven heeft/
dat is de Kercke/of (als die haer pligt niet en doet) verder kerckelijcke Vergaderingen. My dunkt dit is eene machtige disordre/ende staet alle confusie (=verwarring)
in te brengen soo 't soo voortgaet".26
Dezelfde Hechalia, die dan toch de kerkelijke orde verdedigt, stelt eerst nauwkeurig vast, wat hij onder orde en ordelijk verstaat. „Al wat stil toegaet/en gaet niet
22. Lodensteyn's brief d.d. 23 jan. 1676 in Theophilus Parresius, a.w., p. 491.
23. Verschenen te Rotterdam bij Henricus Goddaeus.
24. Alethinus is afgeleid van het Griekse woord voor waarheidlievend en Simplicius van het Latijnse
woord voor eenvoudig. Prof.Dr. K.A. Deurloo te Amsterdam was op mijn verzoek zo vriendelijk de
mogelijke betekenis van de Hebreeuwse naam Hechalia op te sporen. Als de meest waarschijnlijke
betekenis noemt hij „Tempel des Heren". Dit past bij de hem toebedeelde rol van verdediger der
kerkelijke orde.
25. In een preek d.d. 24 maart 1676 heeft hij het de gemeente nog eens duidelijk voorgehouden: „Een
Feest-Christen is geen regt Christen. Is Jesus Christus de kragt van uwe ziele, daarmee zijn dan de
Feesten weg/en al de schaduwen krijgen de schop". Het vervalle Christendom, p. 404.
26. A.w.9 p. 8.
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ordentlijck". Wij zouden nu zeggen: „Alles wat ordelijk verloopt, is nog niet
ordentelijk".27 De ware orde in de Kerk moet Gods Woord tot regel en de H. Geest
tot Leidsman hebben. De door Jezus gegeven regels functioneren niet zonder de
Geest. Als de band des Geestes ontbreekt, zijn die regels als losse twijgen van een
bezem, die niet door een band bijeengehouden worden. De Roomse kerk levert het
bewijs, dat menselijke wijsheid en macht een orde kunnen scheppen, die eeuwenlang stand houdt. Toch is deze orde in wezen „disordre" of confusie.28
De centrale vraag in dit geschrift moet natuurlijk zijn: Had Koelman het recht
om het gebruik van de formulieren af te schaffen?
Hechalia is van mening, dat hij alleen het misbruik der formulieren had moeten
bestrijden. De formulieren zelf moet men in ere houden: opgesteld door vrome en
geleerde mannen in de bloeitijd der Reformatie en door verscheidene Synoden
goedgekeurd en aangenomen, hebben zij een meer dan persoonlijk gezag. Dat
sommigen geen gebruik maken van de formuliergebeden, kan hij billijken, maar de
onderrichtingen, die het algemeen gevoelen van de Kerk vertolken, moet men
onveranderd laten.29
Alethinus (Lodensteyn) betoogt, dat afgedacht van de te beantwoorden vragen
die in sommige van de formulieren voorkomen30, de formulieren altijd bedoeld
zijn geweest als modellen. De opstellers hebben willen aangeven, welke aspecten
noodzakelijk aan de orde moeten komen, zonder de predikant precies aan die
woorden te willen binden. Dit is immers ook het geval met het Onze Vader, door
Jezus als onfeilbaar model gegeven. De predikant gebruike de formulieren „als den
Schoenmaker sijnen leest gebruyckt/niet om die als een schoen aen 't Volck te
verkoopen/maer om schoenen daer nae te maken".31 De predikant spreekt als
gezant van zijn Koning, wiens boodschap hij moet overbrengen in bewoordingen,
aangepast aan de gesteldheid van de hoorder.32
Koelman kwam tot zijn besluit, omdat hij de geestelijke werking van Gods
Woord belemmerd achtte door de sleurdienst der formulieren. Ook Lodensteyn
wil geheel varen op het kompas van de Geest. Hij wil de kansel bestijgen, „selfs in
tegenstellinghe van sijn eygen sorghvuldighe overlegh... na Gebeden, aendringingen en sommatien (=aanmaningen, n.1. God in alle eerbied houdend aan Zijn
belofte) van sijnen Koningh/op sijne H. Beloften van woorden te gheven dien hij
spreken sal".33

27. In de XVIIe eeuw is het gebruik van ordelijk en ordentlijk (met accent op de eerste lettergreep) nog
niet gedifferentieerd. WNT toont met voorbeelden aan, dat die differentiatie tussen ordelijk (=goed
geregeld, op rustige wijze) en ordentlijk ( = behoorlijk, betamelijk, met verspringing van het accent naar
de tweede lettergreep) zich in de XVIIIe eeuw voltrekt. Lodensteyn blijkt hiertoe anno 1675 al een
goede aanzet te geven.
28. A.w., p. 9, 10.
29. A.w., p. 13, 18, 30.
30. N.1. in het Doopsformulier, in het Formulier voor de openbare belijdenis des geloofs, het
Formulier voor de bevestiging van dienaren des Woords, ouderlingen en diakenen.
31. A.w., p. 16.
32. A.w., p. 21.
33. A.w., p. 34.
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Lodensteyn is ook na 1675 voortdurend met het vraagstuk bezig gebleven. Koelman*s radicale afschaffing heeft namelijk een tegenstroming in het leven geroepen.
De betrekkelijke vrijheid in het gebruik der formulieren moest in veler ogen
veranderen in strikte binding. Ook in de jaarlijks bijeenkomende Provinciale
Synode van Utrecht zijn de voorstanders van dit laatste standpunt in de meerderheid en zo dreigt het gevaar, dat de Utrechtse predikanten verplicht zullen worden
de formulieren geheel en zonder verandering voor te lezen. Het is zeer de vraag, of
Lodensteyn hiertoe bereid zou zijn geweest en waarschijnlijk heeft alleen zijn
onverwachte dood verhinderd dat hij zijn ambt neerlegde.
In zijn schriftelijke nalatenschap vond men Twe Samenspraaken over 't Geval
van D. Jacobus Koelman, en de Handelingen der Leeraren, en Overheden omtrent
hem. De laatste samenspraak is onvoltooid en beide zijn in 1679 postuum uitgegeven.234
Op de kwestie der formulieren werpen die geschriften geen nieuw licht, maar zij
geven wel een goede indruk van de impasse waarin de auteur zich bevindt. Hij
realiseert zich dat de bijna souvereine macht van de Stadhouder de Kerk zal
verhinderen de burgerlijke regering onder druk te zetten, zodat de Voetiaanse ijver
tot reformatie van de volkszeden geen kansen meer krijgt. Voor het eerst ziet men
bij Lodensteyn een spoor van twijfel opkomen. Is die nauwe band tussen kerk en
overheid wel zo wenselijk?
In de Eerste Samenspraak geeft Lodensteyn bij monde van Eirenicus nog eens
een uiteenzetting van het harmonie-model: Het burgerlijk bestuur heeft het
karakter van heerschappij, want de Overheid treedt op met dwingend gezag; het
kerkelijk gezag daarentegen komt neer op dienstbetoon en de kerkelijke tucht is
geheel geestelijk. De publieke bestraffing van een overheidspersoon kan diens
gezag dan ook niet aantasten, want de plicht tot gehoorzaamheid staat geheel los
van de meerdere of mindere achting die men de persoon toedraagt.
De auteur brengt nu bij monde van Timotheus hiertegen in, dat de regenten lid
van de Gereformeerde kerk moeten zijn en dit impliceert dat de kerkelijke tucht
overheidspersonen op het verlies van hun wereldlijk ambt kan komen te staan.
„Althoos (=althans) daar schijnt de kercke/haar (=hen) uyt-werpende/haar oock
van haar (=hun) Hoogheyd af te stooten".
De tegenwerping komt dus bij Lodensteyn wel op, maar hij wil er zich niet aan
gewonnen geven. „Daar ben ick niet mede verlegen/Broeder/had de kerck so een
Regel gemaackt/sy mogt te beschuldigen sijn/van 't bestel der Hoogheden sig aan
te matigen: maar de Heeren Overheden sig/en elkander daar aan verbindende/kan
de kerck niet beteren".35 Natuurlijk snijdt die redenering geen hout. De Overheden hebben omstreeks 1582 die binding tegen hun zin aanvaard onder pressie
van het Calvinistische volk.36 Trouwens, hoe vaak heeft de Utrechtse kerkeraad,
34. Gedrukt te Amsterdam, voor Willem Clerk, Boekverkooper, 1679. Pamflet Knuttel, no. 11693.
Eveneens door H.P. Scholte opgenomen in diens uitgave van/, van Lodensteyn'sBeschouwinge van Zion.
Amsterdam, 1839 en herdruk Urk, z.j.
35. A.w., p. 15, 16. De cursivering is duidelijkheidshalve door mij aangebracht Q.C.T.).
36. H.A.Enno van Gelder, Revolutionnaire Reformatie. Patria-reeks. Amsterdam, 1943, p. 150, 151.
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ook tijdens Lodensteyn's ambtsperiode, niet bij de Vroedschap geprotesteerd,
wanneer op lagere posten een Katholiek of Remonstrant werd benoemd?
Zijdelings komt de kwestie aan de orde in de Beschouwinge van Zion, waaraan hij
in dezelfde jaren werkt. Een der gesprekspartners verklaart „dat sulks (n.1. het
binden der ambten aan het lidmaatschap van de kerk) hem altijd wat mishaagt
heeft".37 Waarom heeft het hem mishaagd? Omdat velen zich uit ambtsbejag bij de
Kerk aansluiten. De vaderen die dit systeem bedachten, hebben hiermee te weinig
rekening gehouden.
Een tweede en nog sterker frustratie, ditmaal op het terrein van het kerkelijk leven
zelf, komt voort uit het beleid van de Synoden, waar bij meerderheid van stemmen
besluiten worden genomen die Lodensteyn en zijn geestverwanten nu juist zo
verderfelijk achten. Hij heeft bepaald geen hoge dunk van zijn ambtsbroeders, als
hij in verband met die besluitvorming schrijft: „So lang 't over-eenstemmen van 't
meerderdeel als een Wet werdt (=wordt)/so ist seker/dat de Duyvel het meest
(=meestal) winnen sal".38
Het is Simplicius die de zaak aan het rollen brengt. Wanneer hij hoort, dat geen
enkele kerkeraad Koelman toestaat te prediken en dat men hem zelfs de conventikels verbiedt, vraagt Simplicius in zijn „eenvoud": Zouden wy blindelings moeten
gehoorzamen aan een besluit dat schadelijk is voor Gods Koninkrijk? Als men een
godvrezend man verbiedt een stichtelijk woord te spreken, loopt men dan niet de
kans dat zelfs Jezus, als hij daar kwam, die gelegenheid niet gegeven zou worden?39
Lodensteyn (Alethinus) relativeert het enigszins, maar is het in wezen met
Simplicius eens: „Onsen Broeder Simplicius en geloof ick niet dat seggen wil/dat
yder laatdunckigen Schudde-muts sig na sijn welgevallen ligtveerdig stellen mag/
tegen de Wettige besluyten der Synoden", maar desondanks is hij van mening, dat
aan het getuigenis van de Geest te weinig aandacht wordt geschonken. Als dat zo
was, „soo souden de stemmen of stem (alware daar maar een) gewogen, niet getelt
werden (=worden)/'t zwaarst soud 't meeste wegen/en de allergeleerdste en
grootste in alle nederigheyd erkennen de wysheyd van die van Godt geleerd was/in
of buyten het Collegie".40
Proost is misschien wat voorbarig met zijn conclusie, dat deze gedragslijn tot de
grootste verwarring zou leiden en de Kerk zou uitleveren aan het drijven van
enigen die de Geest wanen te bezitten.41 Hij houdt namelijk geen rekening met
Lodensteyn's verzekering: „Mijn mening en is niet/dat middel om tot besluyt te
komen (dus: besluiten bij meerderheid van stemmen) af te schaffen".42 Zijn wens
komt hierop neer, dat een kerkelijke vergadering bereid zou zijn van het recht dat
zij op grond van de meerderheid heeft, afstand te doen en terughoudendheid te
betrachten ter wille van enigen of een enkele, al was het de allereenvoudigste, aan
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Besch. v. Z, p. 198. De uitspraak is van Ahikam, met wie Urbanus-Lodensteyn het altijd eens is.
Twe S., p. 30.
Twe S., p. 26, 27.
Twe S., p. 30.
Proost, a.w.t p. 153.
Twe 5., p. 31.
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wie de Heere iets van belang heeft geopenbaard.
Proost heeft stellig gelijk dat een kerkelijk bestel waarin de „recht geestelijken"
de koers bepalen, onbestaanbaar is, maar dat berust dan op het gegeven dat het de
Christen niet mogelijk is om het getuigenis van de Geest in zichzelf, laat staan in
zijn mede-Christenen, feilloos te onderkennen.43

In deze laatste jaren van zijn leven heeft Lodensteyn zijn vertrouwen gegeven aan
de „eenvoudige Christen", wat dat dan ook wezen moge.44 Als Christianus
Alethinus introduceert hij hem als volgt: „lek erkenne... uw ouden aart: Gelijk
gy niemant en verleydet, zoo zijt gy door 't beginsel des Geestes in uw Ziele ook niet
licht te verleyden". Om hem te bemoedigen wijst Alethinus op het verschil tussen
de natuurlijke en de geestelijke kennis. „De ware kennisse komt van Boven in hem
dien 't den Heere behaagt emïïeest in de Min-verstandige, volgens 't seggen/Matth.
11:25. (Ik dank U, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat Gij deze dingen voor
de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt ze den kinderkens geopenbaard.)45 In de Beschouwinge van Zion zegt hij, dat deze eenvoudigen in
tegenstelling tot de „letterknechten" de stem van de Herder kennen (Joh. 10:4).46
Ik vermoed dat deze opvatting verband houdt met Lodensteyn's ervaring, dat
zijn nogal wereldvreemde vroomheid bij de geletterden minder aansloeg dan bij de
eenvoudigen. Dezen zijn ontvankelijker en volgzamer en — naar hij meent — in
hun milieu minder blootgesteld aan de verlokkingen van de wereld.
Meer dan ooit wekt hij in deze Samenspraken op tot verzet, zij het dan lijdelijk
verzet. De predikanten mogen niet volstaan met te zeggen waar het op staat, maar
zij moeten ook doen, wat zij zeggen. Het verzet kan zich richten tegen de Overheid
die zich een heerschappij aanmatigt die alleen Christus toekomt; het kan ook gaan
tegen synodale ordinanties die het werk des Geestes belemmeren. Verzet wekt in
de kerk beroering, maar wiens schuld is dat? „De ontsteltenis komt van de quade
humeuren (=kwade vochten in het lichaam), niet van de goede Medicijnen".47
De Kerk moet dapper volhouden, vertrouwend op haar Capiteyn Jesus. Nu
geldt: „De Heere en kan onder ons geen miraculen doen/omdat wy niet en
43. „Al het pneumatische is ingebed in het psychische: dat is zijn glorie, omdat het gaat om de concrete
mens, — het is ook zijn risico, omdat die mens „vlees" is".
P.J. Roscam Abbing, 'Godsdienstpsychologische opmerkingen over dankbaarheid' in: Gratias Agimus.
Opstellen over Danken en Loven aangeboden aan Prof.Dr. W.F. Dankbaar. Uitgegeven door het Instituut
voor Liturgiewetenschap aan de Rijksuniversiteit te Groningen, 1975, p. 39.
44. Cf. K. Schilder, 'Over den naieven Christenmensen' in: Tussen „Ja"'en „Neen". Kampen, 1929, p. 89
v.v.
45. Chr. Alethinus, a.w.y p. 4, 6.
46. Besch. v. 2., p. 249.
De waardering voor de „eenvoudige" vrome kan samengaan met het streven naar de docta pietas,óie
Voetius aanprees: de verbinding van geleerdheid en godzaligheid. De „eenvoudigheid" kan niet worden
nagestreefd: zij is een gegeven, eerder een belemmering. Desondanks verkiest God vaak het zwakke om
het sterke te beschamen. Zie De heerlijkheid etc, p. 198.
47. Chr. Alethinus, a.w., p. 30.
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geloven/wy en gaan nergens op 't gelove aan/maar beginnen nog (=noch) en doen
niets/als daar van wy een goede uytkomst te gemoete sien/ende also en blijft voor
den Heere geen stoffe of gelegentheyd tot wonderwercken overig.48 Verzet tegen
magistraat en Synode, het valt de gezagsgetrouwe regentenzoon niet licht. Hij
bemint de vrede, de strijd wordt hem opgedrongen. Daarom dient hij zich in de
Eerste Samenspraak aan als Eirenicus, de man des vredes.
Wat een rust/wat een order/wat een vrede woude daar sijn in yders herte/end' onder
allen/als Jesus heerschte? het soude sijn als in een Cirkel/wanneer de linien (=de
stralen) alle eenen regten gang maken na het Center/sy en raken elcander niet/nog
doorsnijden elcander/ende hoe verre sy van elcander afstaan/in humeuren ( = in
temperament)/etc. al ware het Diametralijck/in haar voortgang naderen sy altijd
elcander/en comen in een punct/dat Jesus is/te samen...
Als den Christen regt na sijn Center Jesum gaat/so en kan hy niet keeren (=verhinderen/dat een ander/een andre weg gaande/hem dwars door 't lijff vaart/oock niet
dat hy in een regte gang/een ander hem dwars voor den boeg komende/al was het
een groten Heer/Koning of Prince van dese wereld/ook dwers door \ lijff vaart:
want 49hy moet na sijn middel-punt: en siet daar komt al dat horten en stooten van
daan.
Voor de Republiek zijn Lodensteyn's laatste levensjaren een periode van verademing. Het land is gered; de crisis is doorstaan; handel en welvaart herstellen
zich geleidelijk; de stadhouderlijke macht brengt rust en stabiliteit.
Hij erkent het: In de wereldse dingen geeft God voorspoed, terwijl er in
geestelijk en kerkelijk opzicht geen enkel hoopvol perspectief is. Alle wegen tot
reformatie zijn geblokkeerd.
Dat klopt niet met wat hij vele jaren, vooral op vasten- en bede-dagen, de
gemeente heeft voorgehouden. Sterk georiënteerd op het Oude Testament beschouwde hij de geschiedenis van het volk Israël als exemplarisch en paste hij de
vermaningen en beloften uit de profetische geschriften toe op de eigen natie.
Nederland was een soort Israël van het Westen. De zonden worden gestraft met
rampen, de godsvrucht wordt beloond met vrede en welvaart.
Dat hij nu tot andere gedachten komt, mogen wij mede toeschrijven aan de
invloed van zijn leermeester Coccejus, die de ogen opende voor het kenmerkend
verschil tussen het Oudtestamentische Israël (volk en kerk tegelijk) en de Nieuwtestamentische kerk. Hij schrijft nu: Het is een dwaling „als of de Natie Gods volk
ware/gelijk de Joden: verre is het daar van daan/en kan de Heere wel verhuysen/al
blijft 't Land in al sijn voorspoed staande. De Heere kan onsen uyterlijken staat wel
voorspoedig maken/en seer zegenen/en nogtans uyt ons verhuysen/dewijl sijne
H. bywooninge thans aan geen seker volk gebonden is: Hy kan sijne Kandelaar wel
verplaatsen".50
Nu straft God ons land met voorspoed, omdat Hij zich aan ons geestelijk heil
48. Twe 5., p. 18.
49. Twe 5., p. 1, 2.
50. Besch. v. 2., p. 245.
De Kanttekening bij de St. V. vermeldt bij Openb. 1:12, dat de Kandelaar een beeld is van de verlichting
door de H. Geest.
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niet meer gelegen laat liggen. „Ik sie een droevige... uitslag voor de Kercke te
gemoete: 'k versta de Kercke alhier, de Aarde is des Heeren. Hij heeft Plaetsen en
Menschen genoeg/daar Hij zijn Rijck oprechten kan als 't hier in zijn ongestalte
verwelcket en sterft".51
Tussen 1673 en 1677 heeft hij de behoefte gevoeld aan ordening en afronding,
zowel van zijn theologisch-kerkelijke beschouwingen als van zijn gedichten. Zo
ontstonden de werken waardoor hij in de vaderlandse kerkgeschiedenis vooral
bleef voortleven: de Beschouwinge van Zion en de Uytspanningen.
Het eerste werk bestaat uit tien samenspraken, waarvan de tiende niet voltooid
is. Aanvankelijk verschenen ze in vijf delen: het eerste deeltje, bevattende de Eerste
en de Tweede 't Samenspraak, kwam uit in 1673 of 1674; het gehele werk in 1678,
een jaar na zijn dood.52
Om welke reden voelde hij zich aangetrokken tot het genre van de samenspraak? Het wordt ons duidelijk, als wij zien hoeveel zorg hij steeds heeft besteed
aan de presentatie van zijn boodschap.
In de eerste plaats hield hij rekening met het bevattingsvermogen van zijn
hoorders. „De stoffe sijner Prediking was in alle hoeken van de Stad/dikwils gericht
na het Volk/dat daar gewoon was te verschijnen; anders waren daarom de Predikstoffen in de Gasthuysen/anders in 't hertje van de Stad/en anders ter plaatse/daar
't volk van minder begrip de meeste waren".53
Vervolgens had hij zich reeds in zijn jeugd de figuren van de rhetorica eigen
gemaakt. Deze kent bepaalde technieken om de aandacht van de toehoorders
levendig te houden. Het kan zijn, dat de spreker een denkbeeldig persoon invoert,
die bezwaren kenbaar maakt, waarop de redenaar deze weerlegt (de z.g. apostrofe).
Een ander maal kan hij het doen voorkomen, alsof hij zelf in twijfel verkeert om
vervolgens na aanvankelijke onzekerheid toch de waarheid van het gestelde te
beamen (de z.g. aporia).
Dit zijn de beginstadia van dramatisering. Nog een stapje verder en men komt
tot de tweespraak (c.q. de beurtzang) en de samenspraak. Dit is dan het voorstation
van het drama, omdat nu alleen de uitbeelding van de handeling nog maar
ontbreekt.
In zeven verzen, geschreven vóór 1660, komt de tweespraak (c.q. beurtzang) al
voor. Bovendien nog in vier ongedateerde verzen.54 De overgang van verhaal
(betoog) tot dialoog heeft zich dus in zijn werk geleidelijk voltrokken en bovendien is hij er steeds op uit zowel de eenvoudigen als de geletterden te boeien. Wat
ligt dan meer voor de hand dan de keuze van de samenspraak: een genre dat niet
alleen op het peil van schuit- en buurpraatjes, maar ook als geleerde verhandeling in
trek is.
De samenspraak leent er zich uitstekend toe een vraagstuk van verschillende
51.
52.
53.
54.

Chr. Alethinus, a.w.> p. 40.
Proost, a.w., p. 64, 65.
Van der Hooght, p. 46.
Uytsp., p. 47, 103, 104, 116, 168, 181, 187, 190, 193, 202, 208.
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kant te benaderen, zonder uit te sluiten, dat één mening duidelijk prevaleert. In de
Beschouwinge van Zion is Urbanus de centrale figuur. Hij is de predikant. Hij weet
het meest, stelt het onderwerp van gesprek aan de orde en heeft steeds het laatste
woord. Het moet iedere lezer duidelijk zijn geweest, dat Urbanus de mening van
Lodensteyn uitspreekt. Ten overvloede bevestigt Urbanus dat nog eens, doordat
hij verwijst naar zijn werk Weeg-schale der onvolmaacktheden.55
Urbanus' gesprekspartners zijn Ahikam, een ervaren ouderling, en Stephanus,
die pas tot dat ambt benoemd is.56 Zij fungeren als „aangevers". Ahikam mag in
vele gevallen ter sprake brengen, wat Urbanus op het hart blijkt te hebben, maar
wat deze liever niet te nadrukkelijk zegt. Stephanus vertolkt de mening van de
gemiddelde kerkganger en heeft bijgevolg meestal ongelijk.
Zo snijdt Ahikam de omstreden kwestie aan of men alle leden van de Kerk naar
de aard der liefde als wedergeboren Christenen moet beschouwen. „My aangaande/my dunkt dit een seer groot gebrek onder ons te sijn/dat wy de lieden al
(=allemaal) voorgoede Christenen houden/en hoewel wy so notoyre (=duidelijke)
tekenen ter contrarie sien/haar (=hen) des (=daarvoor) nog niet en waarschouwen".57
Uit zijn mond komt ook de critiek op de predikanten. Vooral in de dagelijkse
omgang vallen ze tegen. In gezelschap hoort men van hen zelden „geestelijke/
stigtende/opwekkende/God verheerlijkende discoursen", „'t Is even (=precies)
alsof sy maar Predikanten op de preekstoel waren".58
Ahikam is ook de aangewezen figuur om critiek te oefenen op de opleiding der
predikanten. Het accent ligt bijna uitsluitend op de verstandelijke kennis, terwijl
oefeningen in de godzaligheid ontbreken. Zo krijgt Urbanus-Lodensteyn de gelegenheid iets te zeggen over het aandeel dat hij zelf in die opleiding had, toen hij de
a.s. proponenten in de predikkunde oefende. Terugdenkend aan zijn eigen studietijd stelt hij nadrukkelijk vast, dat zijn toenmalige leermeesters geen blaam treft.59
Zo heeft de Beschouwinge van Zion niet alleen waarde als theologisch-kerkelijke
verhandeling, maar bevat dit werk ook interessante biografische gegevens.

55. P J. Buijnsters schrijft in de Inleiding van zijn Bloemlezing uit de bundel Uyt-spanningen vanjodocus
van Lodenstein, Zutphen, 1971, p. 12 als volgt: Wie, gelijk Proost, Urbanus identificeert met Lodenstein, miskent daarmee het dialectisch karakter van de bevindelijke godgeleerdheid".
Ik geef toe, dat uitwisseling van geloofservaringen in de bevindelijke godgeleerdheid een gewichtige rol
speelt, en dat men haar in die zin dialectisch kan noemen. Wat heeft dit echter te maken met een
eventuele mystificatie van de schrijver?
De Besch. v. Z is geen werk van bevindelijke godgeleerdheid. Het is een klacht over het verval der
Gereformeerde Kerk en een diagnose van haar kwalen. Een boek van bevindelijke theologie liet zich in
Lodensteyn's dagen nog niet schrijven. Al die onderscheidingen van onbekeerden, bekeerden, bekommerden, bevestigden e.t.q. zijn achttiende-eeuws. Lodensteyn kent slechts twee typen: de echte,
herboren Christen en de „onverloochende" naam-Christen. Vgl. T. Brienen, De prediking van de
Nadere Reformatie. Amsterdam, 1974, p. 110.
56. Prof.Dr. K.A. Deurloo interpreteert de naam Ahikam als „Mijn broeder staat op (verheft zich)".
Zo presenteert hij zich ook in de Samenspraak: scherp in zijn critiek.
57. Besch. v. Z , p. 112.
58. Besch. v. Z , p. 122, 123.
59. Besch. v. Z , p. 220.
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De gedachte, eens een liedboek uit te geven, heeft hem aanvankelijk niet voor ogen
gestaan. Slechts een klein aantal liederen, zoals Trajectina Strages, ofte de Nieuwe
Gragt ontboomt (jan. 1659) en Den Medicijn-meester Duc-d'Alba, ofte den geessel der
Nederlanden ter genesinge (aug. 1659) gaf hij afzonderlijk uit.60 De elegieën zal hij in
afschrift hebben toegezonden aan de naaste verwanten of beste vrienden van hem
of haar die hij in zijn lied herdacht.
Kennelijk heeft hij ook een aantal liederen of psalmberijmingen laten drukken
voor eigen gebruik. Van der Hooght vermeldt althans, dat „het geselschap" dat hij
bij zich thuis of 's zomers in zijn tuin ontving, soms enige van zijn liederen of
psalmen zong.61 Stellig behoorde hiertoe ook het bekende Eensaemheyd met God.62
In zijn elegie op Helena van Suylen zinspeelt hij er op, dat dit Heiena's lievelingslied was.63
In 1674 laat hij de gedichten tijdens zijn gijzeling geschreven, nog afzonderlijk
uitgeven en pas in 1676 stelt hij zijn bundel Uytspanningen samen. Misschien heeft
het „geselschap" er hem een indruk van gegeven „wat op des menschen herte in 't
gemeen de Digt- en Sang-const vermag".64
Van de grote waardering die zijn dichtwerk te beurt viel, heeft Lodensteyn geen
weet gehad. Zo dit wel het geval was geweest, hij zou er stellig een bevestiging in
hebben gezien van Gods voorkeur voor het „zwakke" om daarmee het „sterke" te
beschamen. Er is bij hem geen sprake van enige zelfverheffing op grond van zijn
dichterschap. Hij stelt zich niet voor, dat zijn verzen in poëtisch opzicht de
erotische liederen in de wereldse liedboeken zullen evenaren, maar hij vertrouwt,
„dat dese stoffe de kunst van d'andren opwegen sal".65
^Doordat elke ambitie in die richting ontbreekt, heeft hij aan de vormgeving van
zijn „stoffe" niet altijd de uiterste zorg besteed en vindt men in eenzelfde gedicht
soms heel mooie strofen naast ongeïnspireerd rijmwerk.
Men kan zich ook afvragen of zijn keuze van de liederen bij de samenstelling van
de bundel in elk opzicht geslaagd was.
In de eerste plaats zijn verscheidene liederen veel te lang. De Vrolijckheyd van 't
Christenleven telt 43 strofen. Het jonge en onbecommert leven heeft er 46, zij het dan
4-regelige. Niet en Al, dat is Des werelds ydelheyd en Gods Al-genoegsaamheyd spant
de kroon met 68 vijfregelige strofen. Men kan zich niet indenken, dat enig
gezelschap ooit de 28 lange, 12-regelige, ingewikkelde coupletten van het Treurgesang over d'elende der Piedmontoysen heeft gezongen.66
In de tweede plaats hebben een aantal liederen betrekking op historische voorvallen die hun actuele betekenis na korter of langer tijd verliezen: de inneming van
Wezel in 1629; de Vierdaagse Zeeslag van 1666; de uitzetting van de twee Utrechtse
60. Uytsp., p. 375,378. Het laatste gedicht is bewaard gebleven. Pamflet Knuttel, nr. 8448. Het eerste lied
wordt genoemd in Pamflet Thys., nr. 3165: Op de oproerige Voetiaansche Pharizeen binnen Utrecht.
Amsterdam, 1660 en was dus algemeen bekend. Zie A.C.Duker, a.w., dl. III, Bijlage XXIII.
61. Van der Hooght, p. 40.
62. Uytsp., p. 396.
63. Uytsp., p. 239, strofe 2.
64. Uytsp., Voorreden, aanhef.
65. Uytsp., Voorreden, p. 2.
66. Uytsp., p. 173, 124, 141, 250.
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predikanten in 1660.67
In de derde plaats achten wij een lied niet geschikt voor gemeenschappelijk
gezang, als het ik van de dichter zich niet laat vervangen door het wij van de
zangers, m.a.w. wanneer de uitspraken van de ik-figuur strikt persoonlijk zijn,
zoals bijv. het geval is in een verjaardicht aan vader of zuster of in een klaaglied,
gewijd aan iemand die de zangers nooit gekend hebben.
Wijst het ook niet op een zekere nonchalance, dat zelfs één van zijn mooiste
liederen: het Eensaemheyd met God moest terecht komen in een Aanhangsel van
eenige Gesangen die in de ordre overgeslagen waren}
Maar toch, hoe gegrond deze bezwaren in onze ogen mogen zijn, zij zullen bij
Lodensteyn's geestverwanten nauwelijks zijn opgekomen. Dat een liedboek behalve liederen ook leesverzen en eventueel puntdichten bevat, komt ons vreemd
voor, maar is in de wereldse liedboeken van die tijd eveneens gebruikelijk.68
Vervolgens bedenke men, dat elk liedboek, zelfs het boek der Psalmen, selectief
gebruikt wordt. De Uytspanningen bieden een keus uit 109 liederen, zodat er
genoeg overblijft, als een deel daarvan niet gezongen wordt en incidenteel tot
leesstof dient.
De liederen en verzen uit het Derde Deel van de bundel, de Invallen op
verscheydene Voorvallen, hebben wel degelijk een functie. Zij tonen ons de mens
Lodensteyn in zijn doen en laten: zijn ziekte, zijn verdriet bij het verlies van een
vriend, zijn lotgevallen op een bootreis, de ontvangst van zijn oude vader die hem
nog eenmaal komt opzoeken, voorvallen uit zijn pastorale praktijk, zijn medeleven met de vervolgden van Piemont. Dat geeft een persoonlijke band met de
dichter. Zo worden zijn lezers tot vrienden, soms zelfs tot vereerders.
Dit verklaart dat men enige jaren na zijn dood alles wat hij zelf de moeite van het
uitgeven niet waard vond, opspoorde en in de latere drukken van de Uytspanningen liet opnemen. Ten slotte bracht Daniël Bongardt in 1686 de laatste oogst bijeen
in de Uytspanningen Tweede Deel en zelfs deze bundel haalde nog in 1744 de
zevende druk.
Het succes van een liedboek berust voor een belangrijk deel op de keuze van de
melodieën. Wij hebben al eerder het vermoeden geuit, dat Lodensteyn op muzikaal gebied goed georiënteerd was. Daarbij kunnen wij met dankbaarheid
constateren, dat zijn puriteinse instelling hem in de keuze der melodieën geen
beperkingen heeft opgelegd. Onverschrokken gaat hij de „wereld" te lijf met de
verklaring: „Heeft de wereld yet soets gevonden en gebruyckt, sy besitten het
onregtveerdig; wy nemen het onse". Met instemming citeert hij zijn collegadichter Ds. Barnardus Busschoff: „De voys en weegt Godt niet of die is swaar of
ligt".69
67. Uytsp., p. 299, 313, 317 v.v.
68. Zie: Den Bloem-hof van de Nederlantsche Jeught. Ed. L.M. van Dis en Jac. Smit. Amsterdam, 1955.
Inleiding, p. VIII.
69. De Utrechtse predikant Barnardus Busschoff (Bernardus Bushoff), overleden in 1639, schreef een
bundel Nieuwe Lof-sangen en Geestelijcke Liedekens. De geciteerde regels komen voor in het gedicht
'Noodige Waerschouwinge':
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Vele van zijn melodieën zijn echte volkswijzen, voorkomend in de Liedboeken
en vaak ook gebruikt door Bredero, Valerius, Camphuysen en Revius. Maar ook
het z.g. cultuurlied ontbreekt niet. Niet minder dan zesmaal gebruikt hij de wijze
van O kersnagt, zoals die in 1648, elf jaar na de eerste opvoering van Vondel's
Gysbrecht, voorkomt in Het Amsteldams Minne-beeckjeP Voor de klaagzangen
neemt hij de Lacrymae van de beroemde Engelse componist John Dowland
(Lodensteyn spelt Doulant)71 en zowel in het Bruylofs-gesang als in zijn Swanengesang verrast hij ons met de prachtige melodie van Philipp Nicolai „Wie schön
leuchtet der Morgenstern".72
Na Voetius' dood distantieert de piëtistisch getinte vroomheid zich van de kerk
en concentreert zij zich op het conventikel. De onrustzaaiers van de 17e eeuw
worden nu „stillen in den lande". In hun samenkomsten moeten de psalmen van
Datheen het veld ruimen voor de liederen van Vader Lodensteyn en zo verkrijgt
diens bundel een aantal drukken dat alleen door Camphuysen's Stichtelijcke
Rijmen overtroffen wordt.
Het blijft een hachelijke zaak om te beoordelen of men met een groot, een
middelmatig of een onbetekenend dichter te maken heeft. Lodensteyn was geen
bevlogen dichter als Vondel of Bilderdijk: het dichten was hem geen levensbehoefte, maar een ontspanning, een stichtelijk vermaak.
Mijn persoonlijke ervaring is, dat hij aanvankelijk niet overmatig boeit, maar
ook dat hij na jaren niet verveelt en dat komt aardig overeen met wat zijn biograaf
Van der Hooght over zijn liederen schrijft: Hoe se meerder werden (=worden)
gelesen, hoe se ook te beter werden verstaan en geacht (=gewaardeerd).73
/Terecht noemt hij ze ook pittig, want in tegenstelling tot de brede uitwerking
van een thema is Lodensteyn in zijn formuleringen kort, krachtig, Huygensiaans.
Doch dat zijn formele kenmerken. Hoofdzaak is dat men zich voelt aangesproken
door een oprecht Christen die getuigt van de hoogten en diepten die hij kent in zijn
omgang met God en van de schaarse vreugd die de vervulling van zijn ambtelijke
taak hem schenkt.
De mistroostigheid die hem in zijn laatste levensjaren eigen is, zien wij al opkomen
in het lied Op mijn verjaring in Spröckelmaand 1670. End3 op dat Saysoen desjaers.
Geboren in het seizoen waarin God de dode natuur weer doet ontwaken, moet de
„Een danckbaer vroom gemoet, kan sijnen Godt wel prijsen,
Al gaen sijn Lied'ren soet, niet al op Psalmen wijsen:
De wijs en weeght Godt niet, of die is zwaer of licht.
Sijn wacker oogh besiet de kerne van 't Gedicht.
Hij let niet op den klanck van hoog' of lage nooten,
Maer of der lippen sanck, werdt uyt het hert gegooten.
De voys is haest verdooft, den sin komt voor Gods throon,
Daer 't hert den Heere looft, daer is den rechten toon.
70. Uytsp., p. 68, 119, 234, 242, 328, 336.
Zie De werken van Vondel, W.B.-editie, dl. III, p. 566.
71. Uytsp., p. 219, 250, 317, 371, 433.
72. Uytsp., p. 356, 436.
73. Van der Hooght, p. 43.
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dichter ook geestelijk tot leven komen en dan pas kan hij als Gods dienaar anderen
tot leven wekken. Hij constateert dat hij dat leven in zichzelf niet gevoelt.
't Is dunckt my altijd winter met u: want
Uw hert is als een stijf bevrosen land
Uw spruyten dorr: hoe soud gy andre
Groenen doen?
Hij ziet nu echter in, waaraan het hem ontbrak en vat moed.
Hoe ydel was mijn oogmerck veel voorheen!
Nu sal 't my 's Heren glory sijn alleen;
Als ick nog eer/nog gunst/nog watmen agt/
Verwagt.
Dan sal ick oock het uytverkoren volck/
Ter Duysternis daar Godt is, tot dien kolck/
Dien bron van eyndelose saligheen

Doen treen.74

Ondanks alle strijd om zichzelf geheel te verzaken en in alles God te zoeken zegt
hij in het gedicht waarmee hij zijn Swanen-gesang besluit:
Soo langen tijd heb ick geleeft/
Geswoegt/geploegt/gedraaft/gevlogen/
Om yet te sijn; en siet nu heeft
Dat yet en sig/en my bedrogen.
Soo my den Hemel langer tijd
Gund/om my tot sijn dienst te gorden/
My dunckt ick wil met grooter vlijt
Dat ick geworden ben/ontworden.
Soud' 't groote maacksel/in mijn siel
Ter eeren van den Maker opgaan/
'T is billick dat daar gantsch verviel
All's dat ick self daar hadd' doen opstaan.75
Wij kunnen de oorzaak van deze mismoedigheid slechts voor een deel toeschrijven
aan de omstandigheden, maar moeten die hoofdzakelijk in hemzelf zoeken. Men
vergelijke hem eens met Voetius, die in het eerste gelid streed en die na 1660 èn op
academisch èn op kerkelijk gebied de ene tegenslag na de andere moest incasseren.
Desondanks getuigt Gentman in zijn Lijck-predicatie van hem: „Hij was immer
vroolijk en blijmoedig; de rechte remedie tegen alle melancholie, voor die met hem

74. Uytsp., p. 295, strofe 16, 23, 24.
ANN. Strofe 16. Groenen doen: tot leven wekken; strofe 23, veel: vaak; nog: noch (ontkennend); strofe
24, Ter Duysternis daar God is: 2 Kron. 6:1 „Toen zeide Salomo: De Heere heeft gezegd dat Hij in de
donkerheid zou wonen. Vgl. Uytsp., p. 87 't Oneyndig Ligt, Woonende in de Donckerheyd.
75. Uytsp., 6e dr., p. 440.
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verkeerden".76
Wat heeft hem die van nature evenwichtig en opgewekt was, zo depressief
gemaakt, dat hij er over dacht zijn ambt neer te leggen? Leydekker vermeldt n.1. in
zijn levensbericht: „Mismoedig zijnde, had hij wel genegenheid om zijn bediening
neer te leggen; maar hij werd door zijn lieve ambtgenooten en bizonder door den
heer Voetius hierin verhinderd en opgewekt om in zijn bediening te volharden".77
Wat hij zelf als bron van zijn mismoedigheid beschouwde, lezen wij in de Vierde
Samenspraak van de Beschouwinge van Zion, die in 1674 verscheen. UrbanusLodensteyn is hierin het onderwerp van gesprek tussen Ahikam en Stephanus.
Volgens Stephanus wordt er onder de gemeenteleden gefluisterd, dat Urbanus de
feilen der kerk zo breed uitmeet, omdat hij van zins zou zijn zich naar het
voorbeeld der Labadisten van haar af te scheiden. Ahikam verwerpt deze mening
o.a. op de volgende grond: „Des mans gestalte (=geestelijke gesteldheid) en is daar
niet na: de Heere God houd hem in eene seer groote schaarsheyd sijnes Geests/
ende hem dese dingen doende sien/vertoont Hy sig selven so 't schijnt seer sober
aan hem in sijne Heerlijkheyd. Nu bevat hy (als gy hoort) dat dese gansche sake van
Herstel enkel door des H. Geests werkinge geschieden moet: hoe soude hy sig dan
een voorganger van een hersteld volk opwerpen? hy heeft het quaad genoeg/met
sig te overreden om te blijven in die bedieninge in welke hy staat/sig beschuldigende dat hy door gebrek van den Geest/des Heeren werk niet genoegsaam en
bevordert".78
Dit zelfgetuigenis is karakteristiek voor Lodensteyn. Centraal staat de kerk en
zijn persoonlijke gesteldheid houdt daarmee verband. Hoe hij de kerk zijner dagen
ziet, komt aan het licht in de allegorische exegese die hij geeft van Ezechiël 37:1-14,
het visioen van het dal met de dorre doodsbeenderen. Hij meent dat de her en der
verspreide knekels een beeld zijn van de pauselijke kerk in de Middeleeuwen.
Vervolgens hebben de reformatoren hun werk gedaan: zij herstelden de goede,
kerkelijke orde: de beenderen voegden zich aaneen. Er kwamen ook zenuwen en
aderen: dat was de leer van het sola fide, sola gratia. En daarbij is het gebkven,
terwijl in EzechiëPs visioen het voornaamste dan nog komt. Immers, de profeet
spreekt op Gods bevel: „Gij Geest, kom aan van de vier winden, en blaas in deze
gedooden, opdat zij levend worden".79 Lodensteyn wil met deze uitleg niet te kort
doen aan het werk der reformatoren noch aan veler vroomheid, maar hij bedoelt te
zeggen, dat het geheel van de kerk niet gekomen is tot een overweldigend geestelijk
reveil. Alleen een ware uitstorting van de H. Geest kan het dode tot leven wekken.
Zelf ziet Lodensteyn als de bron van zijn mismoedigheid, dat hij de werking van
de H. Geest in zijn hart zo weinig gevoelt. „Uw hert is als een stijf bevrosen land/
Uw spruyten dorr: hoe soud gy andre/Groenen doen?" Slechts een man met het
charisma van de Geest zou een dergelijke bezieling kunnen wekken: een prediker
76. Cornelis Gentman, Allon Bacbuth, o/Lijck-predikatie> over de Dood van den Hoog-beroemden Heere
Gisbertus Voetius. Utrecht, 1677.
77. M. Leydekker, p. 13.
78. Besch. v. 2., p. 71, 72.
79. Predicatie over Ezech. 37:7, 8. In de 3e en volgende drukken van de Besch. v. Z. volgt zij op de
Geestel. Ged.. Eveneens in Negen predikatieny p. 83 v.v. en in Geestel. Opw., p. 112 v.v.
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en zielzorger van De Labadie's allure en dan zonder diens fouten. Maar wie is hij?
Geen fontein van levend water, zoals hij De Labadie noemde. Bij hem vergeleken
slechts een regenbak en die dan nog dikwijls ledig.
„De Heere God houd hem in eene seer groote schaarsheyd sijnes Geestes", laat
hij Ahikam zeggen. Van der Hooght schreef later over zijn vereerde leermeester:
„Wonder scheen het/dat onse Lodensteyn... nochtans dikwils wilde klagen/dat
de Heere hem (ten opsicht van de gevoelige genade) deed wandelen in duysternis
(Jes. 50:10). En dat hy weynig licht van vertroosting gewoon was te voelen,\80
Ten slotte beneemt zijn zwaarmoedigheid hem het uitzicht op het vele wat hij in
positieve zin tot het godsdienstig en kerkelijk leven van zijn tijd heeft bijgedragen.
Hij klaagt, „dat het in geestelijkheyd veragtert (=achteruit gaat) veel al (=meestal)
daar aan hy sijn hand slaat".81 Hij vraagt zich af, of hij wel door God tot zijn ambt
geroepen is. Was zijn jeugdige hartewens om predikant te worden, geen „ydele
inclinatie'' geweest?
Ondanks zijn zwaarmoedigheid heeft hij in de laatste jaren van zijn leven bergen
werk verzet. Hij verdient het de laatste vertegenwoordiger van het strijdbare
piëtisme genoemd te worden. In de volgende fase taant de belangstelling voor kerk
en samenleving en concentreert zich de aandacht bijna uitsluitend op de persoonlijke vroomheid.
Verscheidenen van zijn naaste vrienden en medewerkers zijn hem al ontvallen.
Vier van hen heeft hij in een klaaglied herdacht. In 1663 verloor hij zijn boezemvriend Justus van den Bogaert, een jaar later gevolgd door Ds. Johannes van der
Wenden, meer bekend als Johannes Theodorius. In 1672 ontvalt hem Lambertus
Sanderus en op 1 november 1676 sterft de 87-jarige Voetius.
Wanneer men de elegieën toetst op het gevoelsgehalte, dan staat het klaaglied op
Justus van den Bogaert bovenaan.82 Wat een pathetiek in de korte, emotioneel
geladen woordgroepen en de herhaalde exclamaties, getuigend van een met moeite
bedwongen verdriet. De Aandagten op het salig Sterven van D. Johannes Theodorius
van der Wenden*1 zijn daarentegen arm aan gevoel. Hierin overweegt het vernuft.
Leest men het lied, gewijd aan Sanderus84, dan dringt zich het woord „bewogenheid'' op. Men gevoelt de sterke verbondenheid van de dichter met de vriend die
hem ontvallen is.
Ik mis die toon van warme genegenheid en persoonlijk verdriet in het uitvoerige
gedicht van 32 achtregelige strofen dat hij in 1676 aan de nagedachtenis van Voetius
wijdt.85 In hun verhouding overwoog blijkbaar de wederzijdse hoogachting, zonder dat die tot vertrouwelijkheid leidde. Hij herdenkt Voetius' prestaties en
80. Van der Hooght, p. 37.
81. Besch. v. 2., p. 118.
82. Uytsp., p. 219 v.v.
83. Uytsp., p. 408.
84. Uytsp., p. 336.
85. Ter Gedagtenisse van den Eerweerdigen, Godtsaligen en seer Vermaarden Heere, den Heere Gysbertus
Voetius, Doctor en Professor der H. Godtgeleertbeyd in d'Academie, ende Dienaar des H. Woords in Jesu
Christi Gemeynte tot Utrecht. Utrecht, ter Druckerye van Willem Clerck, Boekverkoper op de Neude,
Anno 1676. Pamflet U.B. Utrecht, nr. 836.
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deugden: zijn geleerdheid, zijn helder inzicht, zijn zorg voor Kerk en Academie, de
stoot die hij gaf tot de reformatie van het Gereformeerde leven in de geest van
Teellinck en Udemans. Men hoort echter steeds de leerling die spreekt over de
leermeester, niet de vriend die het verlies van een vriend betreurt. Een zekere
terughoudendheid, die Lodensteyn van nature eigen was, kan een meer familiare
omgang in de weg gestaan hebben. Niet hij, maar de wellicht spontaner reagerende
Gentman, die bovendien als student bij hem had ingewoond, was Voetius' intimus.86
De kwaal waaraan Lodensteyn waarschijnlijk al jaren leed en die hem nu noodlottig zal worden, openbaart zich in het voorjaar van 1677. Op 26 maart moet hij als
scriba van de Kerkeraad vervangen worden. Aanvankelijk heeft men niet de
indruk dat hij in levensgevaar verkeert. Weliswaar is hij te zwak om zijn werk te
doen, maar op 12 juni is hij toch nog in staat om zich tot regeling van een
erfeniskwestie naar het huis van de notaris te begeven.87 Waarschijnlijk is hij kort
nadien bedlegerig geworden. Van der Hooght bezoekt hem medio juli. Hij vindt
hem „te bedde/met een gezwollen lichaam/en, na den Geest/seer gelaten en
geboogen onder het alleen Wijs-bestier van zijnen Maker".88
Ongeacht de pijn die hij lijdt, voelt hij zich nauw betrokken bij wat er in de
gemeente omgaat. Het spijt hem, dat hij niet kan deelnemen aan het belangrijke
werk van de beroeping van twee predikanten. Op zijn ziekbed schrijft hij nog een
brief aan de kerkeraad „om de vergadering te recommanderen, dat doch uytgesien
werde na mannen vol des H. Geests".89
De proponent Simon Jodocus Kruger, die zijn werk in de gemeente waarneemt,
moet hem vertellen wie er in zijn wijk ziek is en hij zorgt er voor dat de armen
onder hen iets versterkends gebracht wordt.90 Hetzelfde besef aan God verantwoording schuldig te zijn voor het beheer van zijn aardse goederen, spreekt ook uit
de zorg voor zijn nalatenschap. Op 25 juli ontbiedt hij notaris Van Rhee met
getuigen te zijnen huize om enige nieuwe beschikkingen te maken. Het protocol
noemt hem „sieck van lichame, doch sijn verstant en spraecke nog machtig sijnde".
Aan belangstelling heeft het hem op zijn sterfbed niet ontbroken. Zijn broeder
Dirk kwam uit Delft om hem in zijn ziekte terzijde te staan. Zijn ambtsbroeders
Hendrik van Rijp en de jonge Kruger hebben hem regelmatig bezocht en herdachten hem in een predikatie, die vervolgens in druk verscheen.91 Zij prijzen het
geduld waarmee hij de pijnen verdroeg en zijn diep onder de indruk van zijn
volkomen overgave aan Gods wil.
Het is opvallend, dat Lodensteyn bij de nadering van het einde niet meer spreekt
over zijn gemis aan gevoelige genade. Als iemand hem vraagt, wat hij voelt,
86. Corn. Gentman, a.w.y p. 13.
87. In de akte van 12 juni 1677 legt Lodensteyn nadrukkelijk vast, dat het kind of de kinderen van zijn
zuster Agatha Grommé-Lodensteyn ook recht hebben op 1/5 deel van zijn nagelaten bezittingen.
88. Van der Hooght, p. 55.
89. Acta Utr. K., 28 juni 1677.
90. Kruger, p. 10.
91. Zie Hoofdst. /, noot 9.
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reageert hij zelfs enigszins geïrriteerd: „Het is my genoeg, dat ik weete en Geloove,
dat in God is de Volheyd en de Algenoegsaamheyd aller dingen. Ik voel niets; maar
ik weete dat in den Heere Jesu Christo is de volheyd van genade, en ik legge my
neder op dat sout-verbond, dat onveranderlijk i s . . . En daar op riep hy uyt/met
Jacob, Gen. 49:18. Op uwe zaligheyd wachte ik, Heere".92 Zijn laatste woorden
waren: „Ik ben seer vol van gedagten,\
Van der Hooght, wiens levensbericht pas twintig jaar na Lodensteyn's dood
verscheen, eindigt: „Aldus stierf/, van Lodensteyn, die 57 jaren en ses maanden op
aarden Ongetrouwt, en/in dien Staat/Heylig geleeft heeft. Nalatende voor sig
selven een grooten Naam; voor zijne Bloedverwanten veele Tijdelijke Middelen;
voor de Behoeftige veele Legaten; voor de Wereldsche menschen veel krachtige
Overtuygingen; En voor zijne Gunstelingen een diepen Indruk zijner Deugden".93
Vier dagen later, 20 augustus 1677 N.S., werd hij begraven in het familiegraf in
het koor der Oude Kerk te Delft.

Testamenten kunnen karakteristiek zijn voor de persoonlijkheid van de erflater.
In Lodensteyn's geval zijn zij een getrouwe weerspiegeling van het consciëntieus
rentmeesterschap dat hij anderen aanprees en dat hij zelf betrachtte.
Uitgangspunt is, dat de rijkdom die hij bij erflating verkregen heeft, in hoofdzaak familiebezit behoort te blijven. Hij wil daarbij geen enkele voorkeur laten
gelden en bepaalt, dat aan zijn enige broeder en aan elk van zijn vier zusters of hun
nakomelingen een vijfde deel van het kapitaal zal toekomen.94
De prioriteiten die hij stelt, komen tot uiting in de legaten. Wij treffen ze aan in
twee testamenten, beide aan zijn ziekbed opgemaakt op het tijdstip dat de dood
nabij scheen: het één op 25 april 167295 en het andere op 25 juli 1677, twaalf dagen
voor zijn dood. In vele gevallen zal men de legaten moeten zien als een afsluiting
van de geldelijke steun die hij tijdens zijn leven, bij voorbeeld bij huisbezoek, al
gewoon was te verlenen.
In 1672 betreft het een gift van 2000 gulden aan de Diakonie en vier legaten van
200 gulden elk, aan blijkbaar alleenstaande vrouwen. Voorts krijgen twee jonge
mannen die tot predikant worden opgeleid een „studiebeurs", de één van 50 en de
ander van 60 gulden 's jaars.
In zijn laatste testament voegt hij daaraan toe: 2000 gulden aan de Wees- en
Ambachtskinderen en giften tot een totaal van 800 gulden aan armen in zijn wijk:
een blinde jongen, een bejaarde vrouw, een schoenlappersgezin.96 Ten slotte
volgen nog op een eigenhandig door hem geschreven lijst de namen van vijftien
vaderloze kinderen, voor wie lijfrenten moeten worden gekocht tot een totaal92. Van der Hooght, p. 62, 63.
93. Van der Hooght, p. 63.
94. Omdat Justus van Coningsburg, een der zoons van zijn zuster Machteld, tegen die gelijkberechtiging bezwaren dreigt te maken, bepaalt de notariële akte van 12 juni 1677, dat ieder der erfgenamen die
in enig opzicht van de bepalingen in het testament wil afwijken, zijn aandeel verbeurt.
95. Zie Hoofdst. VI, noot 52.
96. Ambachtskinderen waren weesjongens die voor een ambacht werden opgeleid.
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bedrag van 1700 gulden.
Zijn beide dienstboden heb ik tot nu toe buiten beschouwing gelaten. Het is
begrijpelijk dat hij een bijzondere band heeft met de twee vrouwen die dagelijks in
zijn omgeving zijn; met wie hij elke morgen een huiselijke godsdienstoefening
houdt en die het grote stille huis een sfeer van gezelligheid geven. Voor hen treft hij
dan ook bijzondere voorzieningen.
Hij heeft de sterkste band met Pleuntje Claes, wier zorg hij vooral leerde
waarderen tijdens zijn langdurige ziekte in 1665. Bij notariële beschikking van 5
juli 1665 kende hij haar, ingaande bij zijn overlijden, een jaarlijkse uitkering van 50
gulden toe. Een jaar later, 30 juni 1666, stipuleert hij dat er naast die uitkering van
50 gulden ieder jaar een zelfde bedrag gereserveerd moet worden, waarover zij in
geval van nood kan beschikken en dat, vermeerderd met de interest, haar erfgenamen toekomt. In 1672 acht hij het beter, dat zijn erfgenamen op een van de
Provinciale, Generaliteits- of Stadscomptoiren een lijfrente van 100 gulden 's jaars
zullen sluiten. Bovendien wordt een heel folio-vel gevuld met de opsomming van
allerlei wat hij haar uit zijn inboedel vermaakt.
In dit testament komt ook Jannetje Lefebre ter sprake, „sijn dienstbode, wonende int Weeshuyse alhier". Zijn erfgenamen moeten haar 100 gulden uitkeren,
„soo haest sy tot de vijf en twintich Jaren haers Ouderdoms off tot een wettich en
Christelijck houwelijck gecomen sal sijn".
In het testament van 25 juli 1677 komt Jannetje Lefebre nogmaals voor. Zij blijkt
dan 24 jaar oud te zijn en van een huwelijk wordt niet meer gerept. Haar wordt nu
een lijfrente toegekend op basis van een kapitaal van 300 gulden. Natuurlijk is dit
aanzienlijk minder dan de 100 gulden die Pleuntje elk jaar beurt.
Bij toeval weten wij uit Van der Hooght's levensbericht, dat Lodensteyn haar
nog in het bijzijn van anderen ernstig berispte.
Men heeft opgeteekent/dat een van zijne twee Maagden/onvoorsiens en tegen hare
gewoonte/haren kranken Meester eens noemde: Mijn Heerl Waarop dan onse
Kranke seyde: Had ik uw Heer geweest, so soude ik u de Selfs verloochening hebben doen
practiseeren: maar nu ben ik alleen uw Meester geweest, en ik heb u die deugd maar
konnen leeren (-onderwijzer).97

Het verrassende is nu, dat hij desondanks in zijn laatste wilsbeschikking Pleuntje
een kostbaar geschenk, kostbaar in materieel en geestelijk opzicht, ontneemt om
het aan Jannetje te geven. Reeds in 1665 legateerde hij aan Pleuntje Claes „sijn
grootste Nederlantsche Bijbel met slooten, doch in gevalle sijn Erffgenamen
denselven Bijbel souden willen behouden, dat sij alsdan aen de selve Pleuntgen
Claes in plaetse van de voorszeide bijbel een anderen nieuwen wel geconditioneerde groote bijbel met alle de annotatien behandigen , \
In het testament van 1672 wordt hetzelfde nogmaals gestipuleerd, maar in de
laatste wilsbeschikking lezen wij: „Legateerde nog aan Jannetje Lefebre... sijn
Bijbel voor desen aen Pleuntje Claes gemaeckt, twelck by dese word gerevoceert,
en in plaetse van dien aen deselve Pleuntje Claes legateerende een stene mor97. Van der Hooght, p. 60.
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tiert je met sijn stamper".
Met een variant op Hooft besluiten wij: Streng was zijn woord, maar lieflijk
zijn gemoed.98

98. Alle door mij geraadpleegde akten en testamenten berusten in het Gemeentelijk Archief van Utrecht,
Notarieel bestand s.v. Engelbert van Rhee.
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VIII. TUSSEN CALVINISME EN PIETISME

In Lodensteyn's godsdienstige ontwikkeling kan men tweeërlei onderkennen:
a) In zijn persoonlijk geloofsleven wekt het sterk verstandelijk karakter van de
heersende theologie, waarvan hij zich nooit gedistantieerd heeft, de behoefte aan
innige beleving van het geloof;
b) Als zieleherder zoekt hij naar passende geneesmiddelen voor de kwalen van de
Gereformeerde kerk zijner dagen: de „letterkennis ,, ) de geringschatting van de
zonde, het — al of niet misplaatste — eigenbelang in de dienst van God.
Zowel voor het eerste als voor het tweede oriënteert hij zich aan de Middeleeuwse mystiek en aan haar ontleent hij die elementen die hij met de Gereformeerde leer verenigbaar acht.
A. Verschillen tussen Calvijn en Voetius
De kring van Voetius was ontvankelijk voor de mystieke literatuur uit het
katholieke verleden. Bernard van Clairvaux, Tauler en de Moderne Devoten
werden veel gelezen. Voetius betuigde grote waardering te hebben voor Thomas a
Kempis' De Imitatione Christi. Op zijn sterfbed citeerde hij enige regels uit een
destijds aan Bernard toegeschreven kerklied:
Desidero te milies,
Mi Jesu, quando venies?
Zijn bezoeker, de Utrechtse predikant Montanus, vervolgde spontaan:
Me laetum quando facies?
Me de te quando saties?1
Dat de behoefte aan bezinning op het geloof en aan het gevoelig genieten van Gods
genade juist in de kring van Voetius naar voren komt, is te zien als een reactie op
het eenzijdig verstandelijk karakter van diens theologie. In zijn schematisch opgezette dogmatiek functioneert het verstand; de wil en het gevoel komen aan bod in
de pietas.
1. Corn. Gentman, Allon Bachutb, of Lijckpredikatie Gisk Voetii.
Pamflet Knuttel, no. 11554, p. 30.
F. van der Meer, Lofzangen der Latijnse kerk. Utrecht/Antwerpen, 1970, p. 258-261. Hij vertaalt deze
strofe als volgt:
Naar u verlang ik duizendmaal.
mijn Jezus, wanneer komt gij toch?
mij te verblijden, wanneer toch?
mij te verzadigen, wanneer?
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Bij Calvijn vormen wetenschap en pietas een organisch geheel; bij Voetius
moeten ze met elkaar verbonden worden. Zo luidt de titel van zijn oratie: Depietate
cum scientia coniungenda. De pietas is de noodzakelijke aanvulling van de verstandelijke kennis. 2
Voetius heeft een ander mensbeeld dan Calvijn. Deze ziet verstand, wil en gevoel
niet als afzonderlijke vermogens, maar als functies van de éne, ondeelbare persoonlijkheid. Hij houdt zich aan de bijbel, die het hart aanwijst als het centrale orgaan
van het zieleleven (Spr. 4:23). Als hij zegt: „Niet in onwetendheid, maar in kennis
is het geloof gelegen", voegt hij er aan toe, „dat de instemming (met Gods belofte in
Christus) meer een zaak is van het hart dan van de hersenen, en van de gezindheid
dan van het verstand".3 Kennis omvat bij Calvijn niet alleen het verstandelijk
kennen, maar evenzeer het kennen uit ervaring en het weten op grond van
overtuiging.
„Wanneer wij het geloof een kennis noemen, verstaan wij daaronder niet een
begrijpen, zoals er pleegt te zijn van die dingen, die onder het menselijk waarnemingsvermogen vallen. Want die kennis is zo veel hoger, dat het verstand des mensen
zichzelf te buiten en te boven moet gaan, om tot haar te geraken. En ook wanneer het
tot haar geraakt is, begrijpt het niet, wat het gevoelt; maar terwijl het overtuigd is van
wat het niet begrijpt, begrijpt het juist door de zekerheid der overtuiging meer, dan
wanneer het door zijn bevatting iets menselijks doorzag. Daarom spreekt Paulus
juist (Ef. 3:18), die dit noemt begrijpen, wat de lengte, breedte, diepte en hoogte is, en
bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat. Want hij wilde te
kennen geven, dat het in alle opzichten oneindig is, wat ons verstand door het geloof
omvat, en dat deze soort van kennis alle verstand ver te boven gaat. Daar echter de
Here het verborgene van zijn wil, dat van de eeuwen en geslachten af verborgen was,
de heiligen geopenbaard heeft (Col. 1:26; 2:2), wordt het geloof volkomen terecht
herhaaldelijk in de Schrift kennis genoemd; en door Johannes (1 Joh. 3:2) een
wetenschap, wanneer hij betuigt, dat de gelovigen weten, dat zij kinderen Gods zijn.
En ongetwijfeld, dat weten zij zeker; maar meer versterkt door de overtuiging van de
Goddelijke waarheid, dan onderwezen door een verstandelijk bewijs".4
Reeds spoedig na Calvijn's dood (1564) heeft de scholastieke theologie van de late
Middeleeuwen met haar logica weer voet gekregen in de protestantse kerken.
Zowel Luther als Calvijn hadden haar afgewezen, omdat het verstandelijk denken
en doordringen in de mysteriën van het geloof aan de aard van Gods openbaring te
kort doet. Bovenstaand citaat uit de Institutie illustreert dit.
Dat de scholastieke theologie desondanks aan de opleidingsscholen der Gereformeerde predikanten ruimschoots aan bod kwam, vond zijn grond in de noodzaak
om de Roomsen op polemisch gebied met hun eigen wapens te bestrijden. Onwillekeurig heeft dit de reformatorische denkwijze beïnvloed.
Tussen Calvijn en de Nederlandse orthodoxie van de zeventiende eeuw laten
zich opmerkelijke verschillen vaststellen. Fundamenteel is, hoe men het geloof
opvat en hoe men dit ziet functioneren in de bekering (wedergeboorte) van de
2. W. Goeters, a.w., p. 84. C. Graafland, De zekerheid van bet geloof. Wageningen, 1961, p. 150 Noot 3.
3. Inst. Hl, 2, 2 en III, 2, 8.
4. Inst. Hl, 2, 14.
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zondige, maar in Christus verloste mens.
Voor Calvijn is het geloof „een vaste en zekere kennis van Gods welwillendheid
jegens ons, welke gegrond op de waarheid van zijn genadige belofte in Christus,
door de H. Geest aan ons verstand wordt geopenbaard en in ons hart wordt
verzegeld".5 Wij tekenen hierbij aan: 1. Verstand en hart opereren niet afzonderlijk, maar kennen en vertrouwen vormen een eenheid. 2. Het geloof is gegrond op
de genadige belofte in Christus en daardoor is het een vaste en zekere kennis. De
zekerheid behoort tot het wezen des geloofs. Wel kan het geloof achteraf door een
godvruchtige levenswandel en door innerlijke ervaringen bevestigd worden.
Bij Voetius liggen de accenten anders. Hij heeft evenals zijn leermeester Gomarus de reflectie geplaatst tussen het Evangelie zelf èn het geloof in het Evangelie. De
Evangelie-belofte is algemeen; zij moet worden gevolgd door de speciale toeeigening en die geschiedt door de syllogismus spiritualis, de geestelijke sluitrede.
Ongeveer aldus:
Wie oprecht gelooft, heeft deel aan het verzoenend werk van Christus.
Na zelfonderzoek constateert de gelovige:
Ik bevind in eigen bewustzijn (consciëntie), dat dit geloof door Gods Geest
in mij gewerkt is.
In de conclusie ligt dan de applicatie of toeëigening.
Op gelijke wijze functioneert de syllogismus practicus, waar men uit de praktijk
der godzaligheid concludeert tot de zekerheid van het geloof èn de syllogismus
mysticus, waar dit gebeurt op grond van bevindingen in het gevoelsleven.
Calvijn ziet de levensheiliging en de innerlijke beleving als vruchten van het
geloof, die achteraf de zekerheid van het geloof bevestigen, terwijl de 17e-eeuwse
orthodoxie de levensheiliging, maar speciaal het affectvol genieten tot medebewijsgrond van het oprechte (=ware) geloof maakt. Calvijn wijst de gelovige
steeds naar Christus-in-het-Woord; Voetius c.s. leggen daarnaast sterke nadruk op
Christus-in-het-hart.6
Dat de aandacht verschuift van de objectieve beloften Gods naar de subjectieve
roerselen des harten, blijkt ook uit de zelfstandige functie, die Voetius — alweer in
het voetspoor van Gomarus — toekent aan de wedergeboorte. In de wedergeboorte
wordt de mens het nieuwe leven ingestort en dit groeit uit tot het geloof. Zeer
uitvoerig, met vele verdelingen en onderverdelingen heeft Voetius getracht dit
gebied van de religieuze psychologie in kaart te brengen.
B. De Letterkennis
Het verwondert ons niet dat Lodensteyn in zijn dagen de „letterkennis" zag als
de grootste bedreiging van het Gereformeerde geloofsleven. Hij groeide op in de
tijd van het orthodoxisme. Het scherpe conflict tussen Remonstranten en Contra5. Inst. III, 2, 7.
6. J. de Boer, De verzegeling met de Heilige Geest volgens de opvatting van de Nadere Reformatie.
Rotterdam, 1968, p. 117.
C. Graafland, 'Van syllogismus practicus naar syllogismus mysticus'. In: Wegen en gestalten in het
gereformeerd protestantisme. Hulde-album Prof.Dr. S. van der Linde. Amsterdam, 1976, p. 105 v.v.
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Remonstranten werkte nog na in geschrifte en op de kansel en richtte de aandacht
voortdurend op de zuiverheid van de leer. Voetius' scholastieke redeneertrant
maakte de leer uiterst verstandelijk. Hetzelfde gold voor de catechese met het
dreunend afraffelen van de gememoriseerde vragen en antwoorden van de Heidelbergse Catechismus. Als de voorbereiding tot het lidmaatschap van de kerk zich zo
overwegend beperkte tot het verstandelijke, was het begrijpelijk dat velen verstandelijke instemming met de aan hen onderwezen waarheden, mits gepaard gaande
met een onergerlijk leven, als voldoende beschouwden.
Als Lodensteyn zich afvraagt, hoe het mogelijk is dat het Schriftwoord zijn doel
niet bereikt en niet de totale mens, maar slechts het verstand aanspreekt, realiseert
hij zich als filoloog, dat het woord in zijn algemeenheid een zeer variabele
betekenis en draagwijdte heeft. Aan hoeveel misverstand is het geschreven en nog
sterker het gesproken woord niet onderhevig? Wij zagen hoe hij dit als argument
hanteert, wanneer kerkgangers hem van ongepaste uitspraken beschuldigen. Men
behoort „den sin des seggers bysonder in aenmerckinge te nemen, sijnde allerleye
verdrayinge na den inborst des horers en verhalers onderworpen, na 't seggen; Pro
captu lectoris habent sua fata libelli: den gesprokenen woorden veel meer toepasselijck".7
Evenals het menselijk woord heeft het woord van de H. Schrift zijn „letter" en
zijn „zin". De natuurlijke mens kent alleen de „letter". Voor de geestelijke mens is
het Woord Gods „levend en krachtig, en scherpsnijdender dan eenig tweesnijdend
zwaard, en gaat (het) door tot de verdeeling der ziel, en des geestes, en der
samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeeler der gedachten en der overleggingen des harten". Dit is alleen mogelijk, doordat Gods Geest hem de zin van het
woord mededeelt. „Want iedereen blijven Gods woorden vreemd/Behalve hem
die ze van God zelf verneemt" (M. Nijhoff).
Mijns inziens is het dit wat Lodensteyn bedoelt, als hij de mens die met
verstandelijke kennis tevreden is, voorhoudt:
Gy grijpt de schors van waarheyd, net beleden,
Voor waarheyd aan: maar arme mensch! gy dwaalt.
Dat WESEN is de waarheyd, dat beneden8
Van boven in het reedlijk schepsel straalt.
Met dat WESEN kan niemand anders bedoeld zijn dan de H. Geest, wiens
getuigenis het woord zijn ware zin geeft.
God kan niet alleen sijn Sin of inwendig woord aan de menschen in uytwendig
leesbare en hoorbare woorden uyt-drucken (gelijk hy in de H. Schrifture doet) maar
ook den mensche sijnen Sin of meninge mede deelen en instorten; en dit noemt de
Schrifture van Gode geleerd te werden, Jes. 54:13. Het van den Vader gehoord te hebben,
7. Weeg-schale, Toe-eygening-brief.
8. Besch. v. 2., p. 47.
ANN. Net: nauwkeurig; Van boven: Misschien wordt Lodensteyn's woordkeus hier beïnvloed door de
Griekse tekst van Joh. 3:3: „Ik zeg u, tenzij iemand van boven (dvwOev) geboren wordt". De St. Vert.
geeft hier: wederom.
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Joh. 6:45. Dit is het inschrijven van desHeeren Wet in ons binnenste, Jer. 31:33. dit is de
salvinge des Geests die den Christen alle dingen leerd, sulks hy niet van noden heeft, dat
hem ymand leere, 1 Joh. 2:20, 27. Vergel. met Jer. 31:34; Hebr. 8:10, 11. dit is 't herte
openen, Actor. 16:14. De oogen des verstands verligten, Eph. 1:18. ende en is niet
anders als de Waarheyd selve of de sake die de Waerheyd is, zzn den mensche mededeelen, t.w. dat bestendig wesen, daar van staat Spr. 2:7 en 8:21. welke als den mensche
selve mede-gedeelt werd/soo kan hy aanstonds uyt datgevoele, gesigte, die bevindinge,
klare bevattingen maken van de woorden welke hy leest of hoort.9
Hoewel in de teksten waarnaar in bovenstaand stuk verwezen wordt, de verlichting des verstands niet ontbreekt, gaat het toch in 't bijzonder over de werking van
de H . Geest in het proces der heiligmaking.
Van welke aard is de verlichting des Geestes waarop Lodensteyn doelt? Zelf
noemt hij het woord der H . Schrift de schors der Waarheyd. Een niet zo gelukkig
beeld, ontleend aan Bernard van Clairvaux, die de bijbeltekst maakt tot het
vertrekpunt van zijn speurtocht in de doolhof der allegorese. „Schors der waarheyd" kan de indruk wekken, dat het uitwendige woord van de bijbel de waarheid
nog niet is, maar als dat Lodensteyn's mening was, zou hij de taal van de bijbel niet
de woorden der Waarheid noemen.
Zijn bedoeling is echter, dat de woorden van de H . Schrift bij de innerlijke
verlichting een lading krijgen, waardoor ze in ons leven gaan werken als het
scherpsnijdende zwaard van Hebr. 4:12, niet alleen ons verstand aanspreken, maar
ons moreel en affectief, kortom existentieel aangrijpen en veranderen naar het
beeld van Christus. Hij schrijft hierover in zijn Dagelijksche Meditatien van 28, 29
en 31 januari 1659 als volgt:
Er is groot onderscheid tusschen dat object te kennen, en datzelve op zulk een manier
te kennen, zulks geleert te hebben en van God geleert te zijn. Als ik dit bedenke zoo
merke ik, hoe zorgvuldig ik behoore te zijn (wat ook mijn kennis of onkunde in de
Theologie mogte zijn) dat ik dog met geene materiele kennis tevreden en zij. Ik en wil
mij ook daarom niet heenen storten in twijfelmoedigheid, want dan sneed ik mij
zelven geheel alle weg af om tot zulke werkingen des Geests te geraaken, maar dit wil ik
doen: in de Kennisse der Theologie ziende de heerlijkheid der zaken zal ik mij geen
ruste geven van die zonder ophouden te begeeren en specialijk die bijzondere
Applicatieve werkinge des heilige Geest... Alles wat ik leere wil ik gaan aanleggen
tot dadelijke praktijke des geloofs, of eenig point van Godzaligheid, alle pointen daar
heen wendende, zoo uitleggende, zulke consekwenties daaruit trekkende enz. en
alzo zal ik als een kindeke niet rustende op eenige letterlijke kennis, maar op hetgeen
ik kenne, of liever dengene die ik kenne, Hem met lankmoedigheid verwachten ter
Zaligheid.
De verhouding tussen het uiterlijke woord van de H . Schrift en de zin daarvan, hun
beider noodzakelijkheid en de voortreffelijkheid van de ervaringskennis boven de
letterlijke kennis, komen in de Dagboeknotities van 1659 al aan de orde en wij
vinden die beschouwing, meer doordacht en gedocumenteerd, terug in de Beschouwinge van Zion.
Van Ruler wijst er op, dat Lodensteyn daar bij het recht verstaan van de zin van
9. Besch v. Z , p. 24.
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de H. Schrift niet alleen de Geest, maar — echt trinitarisch — ook het Woord, de
Tweede persoon van het Goddelijk Wezen, betrekt.
Vr.: Maar is niet de bevattinge van de Waarheyd in den Heere God/of Godes Siny God
selve?
Antw.: Och ja! dat is soo: en daarom is ook Godswoord, God selve/t.w. de tweede
persoon in de H. Dryeenigheyd//o&. 1:1; ljoh. 5:12. Die daar om de eeuwige Wijsheyd
genoemt werd/Spr. 8:12-21, 22 etc. en 9:1. die ook sig daarom segt de Waarheyd te
zijn/'Joh. 14:6 ende of wel ( = hoewel) de mede-deelinge van des Heeren wesen/door
veranderinge of vermenginge aan 't Schepsel onmogelijk... is; soo leert nogtans 't
H. Woord/dat gem. mede-deelinge van des Heeren meninge in sijn woord uytgedrukt/aan den mensche niet en geschied/als met en door eene waaragtige niet
wesentlijke, maar genadelijke mede-deelinge van de Godheyd of yt wesentlijke woord

selve/dat die kennisse in ons werkt.10

Van Ruler's commentaar hierop luidt: „Welk een diepte wordt hier aangebracht in
het kennisprobleem en daarmee in het hele vraagstuk van het mens zijn! Hier
wordt de kennis geheel verankerd in de inhabitatio (=inwoning). God de
H. Geest, en daarmee de gehele drieënige God, moet inwonen en vanuit deze
inwoning ook in-lichten, in de mens, zal er van echte kennis sprake zijn".11
Enerzijds, de tekst van de Schrift is door de H. Geest geïnspireerd. De bijbel
heeft de woorden der Waarheid. Anderzijds, de Schrift spreekt de natuurlijke mens
niet aan. Slechts het getuigenis van de H. Geest in 's mensen hart openbaart hem de
zin van het woord. Nu kent hij de Waarheid der woorden. Het woord wordt een
levende kracht tot heiligmaking.
„Godgeleerd" en „van God geleerd zijn" zijn bij Lodensteyn, anders dan later
bij mysticistische groepen, geen tegenstelling. Zoals uit de Dagboek-notitie blijkt,
ziet hij kennis van de bijbel als een noodzakelijke voorwaarde tot echte praktische
vroomheid. Zelf geeft hij trouw catechisaties, studeert hij op zijn preken, polemiseert hij met hen die aan Schrift of belijdenis te kort schijnen te doen.
In een van zijn preken berispt hij het volk, dat het verzuimt de waarheden des
geloofs te leren. „Waaruyt dan volgt/dat men onbedreven blijft in de stukken des
geloofs: soo dat men van haar (=hen) moet seggen/datse altijd leeren, en nimmermeer tot de kennis der waarheyd en komen: 2 Tim. 3:7. Om datse de Fondamenten
der Christelijke Religie niet en weten/en gene middelen aanwenden/om de selve te
weten. Waardoor dan ook de practicale wetenschap ten laatsten zal verdwijnen.
Want alle practicale wetenschap moet uyt den grond van de leere der Waarheyd
komen".12 Hij vreesde dat door de uit het Engels vertaalde stichtelijke lectuur, die
hier grif aftrek vond, de bijbelstudie in het gedrang kon komen.
Toch, hoe noodzakelijk die studie ook is, zonder de werking van de Geest gaat er
geen kracht tot heiligmaking van uit. De onwedergeboren theoloog kent met al
zijn geleerdheid het geheim der godzaligheid niet en spreekt als een blinde over de
kleuren. De geringste der wedergeborenen is in dit opzicht meerder dan hij.
10. Besch. v. 2., p. 25.
11. A.A. van Ruler, 'De bevinding in de prediking'. Theologisch werk III, p. 71.
12. Het vervolg van den Geestelijken Opwekker, 12e preek, p. 425, 426.
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Hij trok hieruit de consequentie de jonge mensen die belijdenis aflegden, te
vragen naar hun geestelijke ervaringen, die immers van zoveel groter belang zijn
dan de kennis. Terwijl de hem zo verwante Jacobus Koelman zichzelf als feilbaar
mens niet gerechtigd achtte tot een oordeel over iemands geestelijke staat, meende
hij dit wèl enigszins, zij het niet onfeilbaar, te kunnen. Hij vergelijkt zich met de
muziekmeester of met de dichter, die in de proeven van hun leerlingen al vroeg de
aanleg kunnen bespeuren.13
Lodensteyn's hierboven uiteengezette opvattingen zijn tijdens zijn leven èn later
niet onweersproken gebleven. De grote nadruk die hij legt op het werk van de H.
Geest, was voor oppervlakkige hoorders voldoende om hem voor een halve
Quaker te houden. Zwaarder weegt de critiek van een bekwaam theoloog als de
Marburgse hoogleraar Heinrich Heppe (1820-1879). Volgens hem gaat Lodensteyn's opvatting, dat de H. Geest het verstaan van het woord der H. Schrift in het
hart van de individuele gelovige moet bewerken, verder dan wat de 16e-eeuwse
reformatoren aangaande het testimonium Spiritus Sancti leerden.14 Ook De Boer
schrijft Lodensteyn hier een bijzondere opvatting toe.15 Het citaat waarop Heppe
zich beroept, laat ik hier volgen, maar om het in zijn context te plaatsen, maak ik
het iets langer.
Daar is in ons herte eene vervarelijcke kleynagtinge van des Almagtigen overschrijdende Heerlijckheyd, en Hoogheyd; totdat ons de oogen van boven verligtet werden
(«worden), en den Hemel ons by een rete geopent, dat eene strale van de Goddelijcke Hoocheyd op ons nederdale, by wekken wy sijne Heerlijckheyd eenigsins sien
konnen: nu soo lange als wy die Grootheyd, dien glansch niet en sien, soo en weten
wy van geen Heerlijkheyd nog glansch, nog oock van de vuyligheyd en duysternisse
tegen dien glansch gestelt; weten oock niet dat ons wat in dit gesigte nog ontbreeckt,
maar meynen, als wy slegs weten dat de Heere Heerlijk is, sonder dat wy het sien,
dat dat genoug is, en navolgens meynen oock dat wy al redelijcke glansch in ons
hebben; althoos (=althans) dat de vlecken van de selve soo gruwlijck niet en sijn, als
sy wel in de daad sijn, en bevonden werden te sijn, gesien sijnde by dien Hemelschen
glansch/ons vertoont in het geestelijcke ligt der oogen die van den Hemel geopent
sijn.16
Blijkt hieruit niet, dat Lodensteyn met het geestelijk verstaan doelt op het meditatief-zich-verdiepen in het Schriftwoord om de betekenis daarvan diep in zich te
laten doordringen?
De letterlijke zin van het Schriftwoord verandert daardoor niet.
Ende hier uyt dunkt my te volgen, dat sy (n.1. de door Gods Geest verlichten)
waarlijk wat anders weten; niet ten opsigte van de Letter of de woorden, welke sy
beyde de selve hebben, ende derhalven ook niet ten opsigte van de beteekenisse der
woorden, die by beyde de selve sake beteekenen; maar ten aansien van de beteekende
13. Besch. v. Z, p. 219.
14. H. Heppe, Gescbicbte des Pietümus und der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der
Niederlande. Leiden, 1879, p. 190, 191.
15. J. de Boer, a.w.y p. 144.
16. Weeg-schale, p. 206, 207.
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sake selve, welke de eene selve krijgende, en dus siende, gevoelende, maakt bevattingen daar van na de Waarheyd, als wetende den sin des sprekende; dewijl den andere
daar van ontbloot zijnde, sig wel houden kan aan die woorden en letter, en dus wel
een Leeraar selfs van de letterlijke waarheyd zijn, evenwel in sijne bevattingen gansch
wat anders begrijpt; al waar het van daan komt, dat de 17H. Waarheyd met so veel
duysenden van misgrepen onder 't volk beswalkt werd.
In een preek over Joh. 17:3: „Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den
eenigen waarachtigen God, en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt", zegt hij
van deze kennis:
1. Deze kennis komt door een licht van boven; tot dat licht kan geen mensch iets
doen als zoodanig; want het is het opgaan van de zon.
2. Deze kennis bestaat in eene gezegende bevinding van de eigenschappen Gods, te
proeven en te smaken dat God goed is. Ps. 34:9. 't Is een gewaarwording van den
Goddelijken glans, Majesteit en waardigheid Gods; dat ondervindt hij in zijne ziel,
gelijk het voedsel van de spijs gevoeld wordt, zoo deelt de Heere Zichzelven mede, en
doet gevoelen wat Hij is.18
De objectieve waarheid van het Schriftwoord staat bij Lodensteyn centraal. Het
getuigenis van de Geest openbaart de diepte en kracht van het bijbelwoord. Nooit
heeft hij zich tot staving van zijn mening beroepen op een bijzonder inzicht, hem
door de Geest geopenbaard, maar steeds is het Schriftwoord normatief.
Zijn preek dient zich niet aan als persoonlijk geloofsgetuigenis, maar is de
verkondiging van het Woord: parafrase en toepassing van de behandelde tekst.
Bij de latere piëtisten is die band tussen de objectieve waarheid en de subjectieve
beleving daarvan verbroken. Wij behoeven Lodensteyn maar te vergelijken met de
man die in menig opzicht zijn leerling is, de vrome Gerhard Tersteegen (16971769). Deze onderscheidt ook de uitwendige en inwendige zin van het Schriftwoord. De waarde van het uitwendige (de letter) is echter te verwaarlozen; het gaat
er om, wat de H. Geest elke individuele gelovige naar aanleiding van het bijbelwoord te zeggen heeft. Het is dan ook heel wel mogelijk, dat eenzelfde tekst de één
tot bestraffing en de ander tot vertroosting strekt. Zoals C.P. van Andel het
formuleert: „Wat er precies staat, is niet belangrijk. Bepalend is, wat dit woord de
lezer in zijn situatie te zeggen heeft".19
Lodensteyn laat het uitwendige woord (de letter) in zijn waarde, met de nederige
erkenning, dat alleen Gods Geest in staat is dat woord te transformeren tot een
levende kracht.
O Heer. bewaart ons voor de Letter,
Die duysenden vermoort! of set 'er
17. Geestelyke Gedagten, aangaande het ware wesen van 'sMenschen Geluksaligheyd. (Geplaatst achter de
Besck. v. 2.), p. 336.
18. De heerlijkheyd etc, p. 102.
19. Corn. P. van Andel, Gerhard Tersteegen. Wageningen, 1961, p. 120. Dat het vraagstuk in de 18e
eeuw actueel is gebleven, blijkt uit het artikel van J. van den Berg, '„Letterkennis'' en „geestelijke
kennis": een theologenstrijd in de achttiende eeuw over de verstaanbaarheid van de Schrift'. Ned. Arch.
v. Kerkgesch., Nw. Serie, dl. LX (1980), p. 236-263.
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Den stempel op van uwen Geest.
Spreekt eens dat WOORD, dat Geest en Leven
En is, en aan den Mensch kan geven,
En so ons dorre ziel geneest.20
C. De Hooglied-mystiek en de „gevoelige genade".
De vraag rijst of Lodensteyn in zijn Bernardijns getinte Hooglied-mystiek al niet
een voet buiten het Calvinistisch spoor heeft gezet. De zestiende-eeuwse Reformatoren Luther, Calvijn en Beza zijn in de exegese van het Hooglied zeer
terughoudend geweest. Luther verwierp op grond van Jezus' vermaning aan de
wenende vrouwen (Luc. 23:27-31) de door Bernard aangeprezen methode om zich
door meditatie te verdiepen in Jezus' lichamelijk lijden.
Calvijn heeft bij het Hooglied geen commentaar gegeven en er zelfs nooit een
preek aan gewijd. Op verzoek van zijn gemeente heeft Calvijn's opvolger, Theodorus Beza, de eerste drie hoofdstukken van dit bijbelboek in 31 preken behandeld.
Hij distantieert zich duidelijk van de Middeleeuwse mystiek. Het contemplatieve
leven veroordeelt hij op tweeërlei grond. „Ten eerste vervreemdt men zich van het
voornaamste ambt van een christen, hetwelk is zijn naaste te dienen volgens zijn
beroep; vervolgens dreigt het gevaar, dat men door zulk een voortdurende meditatie, vooral wanneer daar nog een strenge levenswijze bij komt, dikwijls tot de
ziekte der melancholie vervalt".21
Ook Lodensteyn's oudere tijdgenoten, de Nederlandse Gereformeerde theologen uit de eerste helft der zeventiende eeuw, hebben het element van de gevoelige
genade niet in de exegese van het Hooglied geïntroduceerd.
Van belang was de in 1616 verschenen Corte ende duydelijcke verclaringe van het
Hoogh-liedt Salomo van Godefridus Cornelisz. Udemans, omdat diens exegese
door de Kanttekenaren van de Statenvertaling op vele plaatsen werd overgenomen.
Ook Revius heeft zich in zijn in 1621 verschenen berijming van het Hooglied
aan Udeman's commentaar georiënteerd.22 Hij heeft, consequenter nog dan de
Kanttekenaars de Kerk of de gemeente beschouwd als de Bruid. Wat Lodensteyn in
zijn Aandagt op Hoogl. 5:2 v.v.11 interpreteert als de geestelijke verlating van de
vrome ziel, betrekt Revius op de vaderlandse kerk, die „door vleeschlijck gemack,
met cleynachtinghe van Christi woort in de handen valt van ontrouwe leraars,
maar die troost zoekt en vindt bij de ware gelovigen".24
Lodensteyn heeft de ecclesiologische uitleg van het Hooglied wel met de mond
beleden, maar hij past hem nooit toe. Zowel in zijn verzen als in zijn preken gaat
het bij hem, evenals bij Bernard, over de ontmoeting van Christus, de Hemelse
20. Besch. v. 2., p. 206.
21. I. Boot, De allegorische uitlegging van het Hooglied voornamelijk in Nederland. Woerden, 1971, p,
123.
22. Het Hoghe Liedt Salomons. In Nederduytsche Gesangen ghebracht, door Jacobum Revium. Opgenomen in Over-ijsselsche Sangen en Dichten, ed. W.A.P. Smit, Utrecht, 1976, p. 96 v.v.
Zie: L. Strengholt, 'Revius' berijming van het Hoghe Liedt Salomons' in: Bloemen in Gethsemané.
Amsterdam/Alphen a.d. Rijn, 1976.
23. Uytsp., p. 14.
24. Over-ijsselsche Sangen en Dichten, ed. Smit, p. 113.
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Bruidegom, met de gelovige ziel.
Stellig heeft hij Bernard — en dat geldt des te meer van andere mystieke
schrijvers — critisch gelezen. In Beschouwinge van Zion, Tweede t'Samen-spraak,
verklaart hij hoezeer de mystieke geschriften, die hij in navolging van PseudoDionysius Areopagita „mystieke theologie" noemt, hem lief zijn. Idealiter bevat
een mystiek geschrift voor hem ..de H. Gereformeerde Waarheyd, gelijk deselve is
door Gods Geest geleerd in de zielen der ware geloovigen, Christi Mystijke leden.25
Natuurlijk is hij zich wel bewust geweest, dat hij die Heilige Gereformeerde
Waarheid bij Bernard, Tauler of de Moderne Devoten nog niet verwachten kan en
dat vooral in het gebruik van de duistere termen der mystieke schrijvers voorzichtigheid geboden is. Vandaar: „Woorden die met de regtsinnigheyd der
Gereformeerde Waarheyd niet en accorderen, die schaffe ik glad af; desgelijks die
gevaarlijk zijn/en in so verre sij sodanig zijn".26
Materieel, als gedachtegoed, heeft hij weinig van Bernard overgenomen. De serie
preken die hij in februari en maart 1659 hield over het lijden van Christus, bereidde
hij voor in zijn Dagelijksche meditatien en enige van die preken vonden hun
neerslag in een vers.27 Misschien vinden wij in het lied Jesus Lijdende Liefde een
lichte weerklank van Bernard's overtuiging dat de overdenking van Jezus' lichamelijk lijden ons de „zoetheid" van zijn liefde doet smaken.28
Nergens vinden wij een spoor van de trappen die Bernard in het mystieke leven
onderscheidt. In Lodensteyn's preek over Hoogl. 1:4, „De Koning heeft mij gebracht in zijne binnenkameren" is er niets wat herinnert aan Sermo XXIII die
Bernard naar aanleiding van die tekst hield.29
Kenmerkend is ten slotte, dat Bernard vertelt hoe Bruidegom en Bruid, Jezus en
de ziel, elkaar op voet van gelijkheid ontmoeten. Lodensteyn is Calvinist genoeg
om deze familiaritas uit te sluiten. Bij hem is de Bruidegom ook de Koning.30
De grote invloed die Bernard op hem heeft uitgeoefend, ligt niet in de onderdelen, maar in het geheel. Hij is gegrepen door Bernard's stijl en pathos. Dat heeft
hem ontvonkt tot het verlangen naar die allerinnigste omgang van de ziel met God.
In de reeds genoemde preek over Hoogl. 1:4 maakt hij zijn tekst tot het
brandpunt, waar de lichtstralen van Gods Openbaring in Oud- en Nieuw-Testament elkaar ontmoeten. Bijna elke bladzijde is bedekt met citaten van teksten, die
inhoud geven aan wat die éne tekst in hem oproept.
De Koning dede ons daar dan SIEN zijne schone en kostlijke heerlijkheyd. En wat
was 'er doch? Waren 'er kostelijke schilderyen/tapissereyen van huysen of hoven/of
kostlijke vercieringen?
O NEEN! dat alles is in des Konings binnen-kameren niet te vinden. Hetgene hy ons
25. Besch. v. Z, p. 40.
26. Besch. v. Z, p. 43.
27. Uytsp., p. 44, 46, 100.
28. Wij treffen die Bernardijnse gedachte ook aan in de tekst van Bach's Matthduspassion: „Drum muss
uns sein verdienstlich Leiden/Recht bitter und doch süsse sein".
29. In vertaling bij Etienne Gilson, Saint Bernard. Textes cboisis. Paris, 1949, p. 225-239.
30. De uitdrukking „duysend ons gewone liefde-treecken" in het eerder genoemde Afsijns Smerte,
Uytsp., p. 285, tendeert naar de familiaritas.
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dede sien/was de KONING self. Want alles wat in die binnen-kameren was/is niet
anders als de Koning self. Daar blinkt het alles van GODHEYD. En dat gesicht was
soo heerlijk/dat wy in de geheele binnen-kameren niet anders konden sien. Want die
God/die wy sagen/had alles in sich begrepen. Wy sagen hem dan daar klaar voor ons,
en dat van na-by; want wy waren by hem in de binnen-kameren. Het gene wy nu van
die Godheyd sagen/was niet anders als dat hy sig aldaar aan ons vertoonde in zijne
Eygenscbappen en Deugden. Wij sagen daar de Heerlijkheyd Gods, in bet aangesichte
Jesu Christi, 2 Cor. 4:6. Wy sagen de heerlijkheyd Christi, die bet beeld Gods is, vers 4.
Wy sagen zijne Rechtveerdigheyd, zijne barmhartigheyd, zijne Getrouwheyd, zijne
Waarheyd, zijne Liefde, daar mede hy ons van eeuwigheyd heeft lief gehad/zijne
Goedheyd, zijne Vriendelijkheyd, zijne Sachtmoedigheyd, zijne Ootmoedigheyd, zijne
Nedrigheyd, en wat diergelijke dingen meerder waren. En dat alles sag men in hem in
de grootste volmaaktheyd.
Als wy nu alle dese dingen sagen/soo begonnen wy te sien de Heerlijkheyd van desen
Koning. En toen wierdhy voor ons als een SON: Ps. 84:12. Welke/soo rasch als hy
opgaat/de MAAN en de STERREN doet uyt het gesichte verdwijnen: en even soo
weeken uyt onse oogen alle de aardsche bevalligheden; soo dat wy niets sagen als den
KONING. Wy souden daar aan de tafel ook wel gesien hebben de H. Engelen, welke
daar ook tegenwoordig zijn; Ps. 34:8, 1 Cor. 11:10, Hebr. 1:14, maar/met ( = op
hetzelfde ogenblik) dat wy den Koning sagen/was ook al dat heerlijke uit onse oogen
weg. Wy sagen selfs ons selven niet meer in die binnen-kameren. Dat is te seggen: wy
sonken weg in ons grondeloos niet: wij versmolten en vergingen in ons selven. En wy
seyden met den man Gods Jacob: Gen. 28:17, Hoe vreeslijk is dese plaatse? dit en is niet
dan een huys Godes, en dit is een poorte des Hemels, vers 16. Gewislijk is de Heere aan
dese plaatse: en ik en hebbe yt niet geweten. En dese bewerking onses gemoeds kan men
noemen/God lief te hebben met ons geheel herte, en met onse geheele ziele, en met ons
geheel verstand, Matth. 22:37. Men noemt het God begeeren/enkel en alleen om sichselfs wille/om dat hy soo een heerlijke God is.
Wy hebben in die binnen-kameren noch al meer gesien/en wy souden nog al veel
meer te vertellen hebben: maar als wy met onse oogen teeen dese Son aansagen/soo
wierden onse oogen soo blind/dat wy al wederom niet anders sagen/dan den Koning
self. En dan sagen wy noch eene sake: te weten/in dien glants des Konings/sagen wy
ook onse Broeders en Susters. Dese moesten wy noodsakelijk sien/als wy den Koning
sagen: want sy zijn Christi Leden, en die het Hoofd siet/die siet ook de Leden: om dat
de LedenChristum hadden aangedaan. Gal. 3:27. Sy waren in hem. Joh. 15:5, 6, 7;
Rom. 8:1; Phil. 3:9; 2 Cor. 5:17; 1 Joh. 2:6. Wy sagen hoe sy/in dese hare heerlijkheyd/droegen het Beeld van desen Koning/verciert met sijne gestalte/en soo sagen
wy al wederom in haar den Koning/ofte haar in den Koning.
Maar/sal iemand licht vragen/saagt gy daar aan den tafel geen godlooze? Ja
antwoorden wy/als wy de waarheyd sullen seggen/wy sagen met de oogen onses
lichaams/aldaar ook godlooze/en vleeschlijke menschen. Maar als wy ons wel bedachten/zoo waren die godlooze terstond wederom uyt onse gedagten weg: want ons
quam te binnen de Gods-sprake/Ps. 1:5 De godloose sullen niet bestaan in het gerichte,
noch de sondaars in de vergadering der rechtveerdigen. En Ps. 37:10 Nog een weynig,
ende de godloose en sal 'er niet sijn, en gy sult acht nemen op sijne plaatse, maar hy en sal
'er niet wesen. En daar mede waren die godlooze geheel weg uyt ons gesichte/en
haren gedachtenis uyt ons herte. Sy sijn veracht in Gods oogen/en soo warense ook
in onse oogen. Ps. 15:4. Wy sagen haar (=hen) in Gods Rechtveerdigheyd; God haatte
haar/en wy ook. Ps. 139:21,22. En alsoo sagen wy hare elende en rampen onder den
toorn van den Koning.
Maar de geloovige kinderen Gods sagen wy in een geheel andere gedaante. Wy
sagen haar niet in haar selven/maar in den Heere Jesu Christo/den welken sy hadden
aangedaan. Wy sagen haar bekleed met de klederen des heyls/en met den mantel der
gerechtigheyd. Jes. 61:10. En doe (=toen) quamen se ons voor als versiert met de
Deugden van Ootmoedigheyd/Sachtmoedigheyd/ Nederigheyd/Sedigheyd/Ge188

loove/Hoope/Liefde. En dat was ons het alderschoonste gesichte/dat men kan
bedenken/als men beneffens den Koning sag alle des Konings kinderen, die Soonen en
Dochteren des Almachtigen, 2 Cor. 6:18. Wy sagen daar de Heylige, die op der
aarden
sijn, en de heerlijke in welke onse lust was, Ps. 16:3. Dit hebben wy gesien.31
D. Godzaligheid en gelukzaligheid.
Het streven naar heiligheid staat in Lodensteyn's geloofsleven centraal. Hij bidt:
HeyVge Jesul druckt uw leden
Ten leven op de mijn';
Doet mijn voet als d'uwe treden/
Mijn oog als 't uwe sijn/
Boven al maackt dat mijn hert
Als het uw regt vierig wert.
Heyligt my//Heyligt my!
Ick moet Jesu sijn als Gy.32
Centraal staat de heiligmaking ook in zijn preken, die zich immers altijd richten op
de praktijk der godzaligheid èn in zijn theologie, waar zij fungeert als kristallisatiekern.
In zijn diagnose van de kerkelijke kwalen valt het hem op, dat in de reformatorische theologie van de 16e-eeuw de heiligmaking te weinig accent heeft gekregen. In
het leerboek der kerk, de Heidelbergse Catechismus, ligt de volle nadruk op de
rechtvaardigmaking door het geloof alleen, zonder de werken. In de tijd van zijn
ontstaan was dit het cruciale punt tussen Rome en de Reformatie. Ten onrechte
heeft nu bij velen de mening post gevat, dat de goede werken „slechts" vruchten
der dankbaarheid zouden zijn.
Vele misvattingen ontstaan, doordat men een uitspraak die op zichzelf waar is,
in een verkeerde context plaatst. Lodensteyn wil nu aantonen, dat dit in twee vaak
voorkomende misverstanden het geval is.
I. Christus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te maken. Hier wordt
Christus' werk geplaatst in het kader van 's mensen eigenbelang. Jezus' geboorte en
lijden hadden als naaste doel de verlossing van de zondaar, maar die verlossing staat
in het kader van het herstel van Gods Koninkrijk en Zijn koninklijke macht. Gods
wil moet weer geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Christus heeft
geleden, „opdat wij, aan de zonden afgestorven, voor de gerechtigheid zouden
leven", 1 Petr. 2:24. Verlossing door Christus moet worden gevolgd door 's
mensen zelfverloochening. De slaaf der zonde moet worden dienstknecht van
God. De goede werken hebben een vast doel.
II. Nadat de in Christus verloste mens op deze aarde de bittere strijd van zelfverloochening en het dragen van zijn kruis volbracht heeft, schenkt God hem als genade-loon de
hemelse zaligheid.
31. Geestelijke Opwekker, 3e dr., Amsterdam, 1732, p. 270-273.
32. Uytsp., p. 154.
ANN. r. 1-3. Er zijn drie verhalen in de bijbel, waarin iemand een gestorvene opwekt, zich uitstrekkend
op het dode lichaam om de warmte van het eigen lichaam er op over te brengen. Zie 1 Kon. 17:21 (Elia te
Zarfath); 2 Kon. 4:34 (Elisa en de Sunamietische) en Hand. 20:10 (Paulus te Troas).
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Het aardse leven staat hier in schril contrast met het hemelse leven: het is leed
tegenover vreugde. Lodensteyn tracht zich in te denken, waarin het wezen van de
zaligheid gelegen is. De H. Schrift leert ons, dat God des mensen hoogste goed is.
Onze zaligheid moet dan hierin bestaan, dat wij voor Hem leven, Hem beminnen
en Zijn lof verkondigen: Hem leven, lieven en loven.
Het aardse leven is voor de Christen niet enkel bitterheid. In de zelfverloochening is het sterven van de oude mens bitter, maar de opstanding van de nieuwe
mens is vreugde en blijdschap. In het totaal van de zelfverloochening overweegt de
blijdschap. Zij is in wezen God-genieting, gelijk het weg-gaan van de duisternis het
komen van het licht is.33
In de heiligheid ligt het voornaamste element van de gelukzaligheid. Het heil van
het redelijk schepsel kan niet gedacht worden ergens anders in te bestaan dan „in
een versadiging van sijn verstand met de kennisse van de Goddelijke eygenschappen,
en dat hij sijn wil en alle sijne kragten daar na voegt".34
De godzaligheid verschilt kwalitatief niet van de gelukzaligheid; zij verhouden
zich tot elkaar als het onvolmaakte tot het volmaakte: de Gratie (de bedéling der
genade) is de onvolmaakte Glorie en de Glorie eene volmaakte Genade. Refererend
aan Rom. 8:30 merkt hij op, „dat den H. Geest uyt den keten der weldaden des
Heeren Gods in Christo aan sijn uytverkorenen/de heyligmakinge uytlaat of overslaat/doende op de Regtveerdiginge de Verheerlijking volgen/en alsoo notoyrlijk
leerende/dat Heylig-maken of Verheerlijken de selve sake is".35
„t'Gansche werk der Saligheyd en verlossinge in Christo heeft tot sijn oogmerk,
onse Heyligheyd, en dat is die Saligheyd, die de H. Saligmaker is komen uytwerken
op der aarden".36

Het onvolmaakte van de aardse gelukzaligheid is Lodensteyn zich zeer bewust
geweest. In zijn lied De Vrolijckheyd van 't Christenleven37 stelt hij de vreugde in
God tegenover het wereldse schijngenot. Ook hier identificeert hij de deugd (de
heiligheid) met de vreugd (gelukzaligheid).
De Christelijke blijdschap onderscheidt zich van de wereldse daarin, dat zij in
essentie niet kan worden weggenomen, omdat zij haar grond in God vindt.
Sijn gantsche herte was uytgestrekt na de volmaakte Heyligheyd... Hij maakte ook
veel werks/om den mensche te doen begrijpen/dat net heylig leven niet is een
moeyelijk of melancholijk leven. En hy bracht zijne
Toehoorderen voor oogen/dat
de nauwe weg des deugds is de ruymen Hemel.38
„Godzaligheid is gelukzaligheid" presenteert zich als een geloofswaarheid. Dat zij
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Besch. v. Z, p. 152.
Besch. v. Z, p. 159.
Besch. v. Z, p. 145.
Geestel. Ged, p. 279.
Uytsp., p. 173 v.v.
Van der Hooght, p. 49.
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zich niet empirisch laat vaststellen, baseert hij op de volgende gronden:
a) God zendt Zijn kinderen vaak tegenspoeden tot hun beproeving. „Hij
kastijdt ons tot ons nut, opdat wij Zijner heiligheid zouden deelachtig
worden. En alle kastijding, als die tegenwoordig is, schijnt geen zaak van
vreugde, maar van droefheid te zijn; doch daarna geeft zij van zich eene
vreedzame vrucht der gerechtigheid dengenen die door haar geoefend zijn"
(Hebr. 12:10, 11).
b) De doding van het vlees (de zonde) wekt tegenstand op.
c) De beoefening der deugden wordt bemoeilijkt door het geestelijk klimaat
waarin wij leven.
Maar dit zijn alle bijkomstigheden, accidentalia. „Dit en hindert niet/dat haar
wesen (n.1. het wezen der zelfverloochening) de gelucksaligheyd soude sijn".39
E. Zelfverloochening.
In Calvijn's denken neemt de zelfverloochening een belangrijke plaats in. In zijn
Institutie wijst hij de zelfverloochening, het dragen van het kruis en de overdenking van het toekomende leven aan als de voornaamste kenmerken van het
Christelijk leven. Zonder het begrip te definiëren geeft hij een aantal elementen die
tot de zelfverloochening behoren. Ik noem er enige.
1) Wij moeten niet zoeken, wat ons naar het vlees nuttig is. Wij zijn niet van
onszelf: laat ons dus, voorzover het mogelijk is, onszelf en al het onze vergeten.
2) Het getuigt van grote vordering in de zelfverloochening, als wij onszelf bijna
vergeten, althans het rekening houden met onszelf achterstellen en onze ijver
getrouw trachten te wijden aan God en zijn geboden.
3) Zo gebiedt God, wat betreft de beide tafelen der wet, dat wij onze eigen aard
moeten afleggen, en verloochenen al wat ons verstand en onze wil voorschrijft.
4) Het is iets groots, dat wij Gode geheiligd en toegewijd zijn, opdat wij daarna
niets denken, spreken, overwegen en doen, dan wat tot zijn eer strekt.40
In zijn eerste en tweede uitspraak richt hij zich vermanend tot de Christelijke
lezer. Het gaat hier om de praktijk der godzaligheid en blijkbaar verwacht Calvijn
dan niet het volmaakte, want hij zegt voorzover het mogelijk is en zichzelf bijna
vergeten, althans het rekening houden met zichzelf achterstellen. In de derde en vierde
uitspraak, waar het gaat om Gods gebod en om het doel dat wij moeten nastreven,
ontbreekt elk voorbehoud. Om welke reden maakt hij dit voorbehoud wel, als het
om de praxis pietatis gaat?
Het is mogelijk, dat de „strenge" Calvijn meer dan Lodensteyn, rekening houdt
met de onvolmaaktheid van onze werken. Uit het volgend citaat blijkt, dat Calvijn
wel eens milder oordeelt dan hij. Wij lezen in de Weeg-schale, dat in Gods ogen de
zonden der gelovigen in verscheidene opzichten nog gruwelijker zijn dan de
zonden der ongelovigen. „Want Gods liefde en is niet als der dwasen menschen, die
in het geliefde de gebreken, en alderligtst de sondige, over het hooft sien".41
39. Besch. v. Z , p. 155.
40. Inst., III, 7, 2 en 3.
41. A.w., p. 44.
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Calvijn spreekt over de grotere vrijmoedigheid waarmee de Nieuwtestamentische christen kan toegaan tot de troon der genade dan de Oudtestamentische
gelovige, die zuchtte onder het juk der wet.
Zij die gebonden zijn aan het juk der wet, zijn gelijk aan dienstknechten, aan wie
voor iedere dag afzonderlijk door hun heren arbeid wordt opgelegd. Want dezen
menen, dat ze niets hebben gedaan, en durven niet voor het aanschijn hunner heren
te komen, indien ze niet hun gestelde taak hebben volbracht. De kinderen echter, die
met meer mildheid en op vrijer wijze door hun vaders behandeld worden, aarzelen
niet hun werken aan te bieden, die pas begonnen en half af zijn, en zelfs enig gebrek
vertonen, vertrouwend, dat hun gehoorzaamheid en bereidwilligheid hun vaders
aangenaam zal zijn, ook al hebben ze minder nauwkeurig volbracht, wat ze wilden.
Zulken moeten wij ook zijn en vast vertrouwen, dat onze gehoorzaamheid onze zeer
goedertieren Vader aangenaam zal zijn, hoe klein ze ook zij en hoe gebrekkig en
onvolmaakt.42
Maar waarschijnlijk heeft Calvijn nog een betere reden om zich voorzichtig uit te
drukken, n.1. deze, dat hij ondanks zijn sombere visie op mens en wereld niets ten
nadele wil zeggen van het door God geschapene.
Gods goede schepping is door de zonde verdorven, diep verdorven, maar wordt
door Zijn genade hersteld. In principe gaat de strijd alleen tegen de zonde, niet
tegen de natuur. Wanneer het soms de schijn heeft, dat het tegen de natuur gaat,
dan komt dit, doordat de zonde zo diep in onze natuur geworteld is, dat alle
begeerten die van haar uitgaan, zondig zijn.
Indien het iemand ongerijmd schijnt, dat zo in het algemeen alle begeerten veroordeeld worden, door welke de mens van nature getroffen wordt, daar ze ingegeven
zijn door God, de auteur der natuur, zo antwoorden wij, dat wij geenszins die
begeerten veroordelen, welke God in de aard van de mens van het begin der
schepping af zo heeft ingegrift, dat ze er niet uitgerukt kunnen worden, zonder de
menselijkheid zelf weg te nemen, maar slechts de onbeschaamde en teugelloze
bewegingen, die strijden met de ordinantie Gods. Maar daar vanwege de slechtheid
der natuur alle krachten zo geschonden en verdorven zijn, dat in alle handelingen een
voortdurende tuchteloosheid en onmatigheid aan de dag treedt, beweren wij, dat de
begeerten zondig zijn, omdat ze van zulk een onmatigheid niet gescheiden kunnen
worden. Of (wanneer men de hoofdzaak in minder woorden uitgedrukt wil zien) wij
leren, dat alle begeerten der mensen slecht zijn en houden ze voor schuldig aan
zonde, niet inzoverre ze natuurlijk zijn, maar omdat ze ongeregeld zijn, en dat ze
ongeregeld zijn omdat uit de verdorven en bezoedelde natuur niets reins en zuivers
kan voortkomen.43
Wat de menselijke geest i.c. zijn begeerten betreft, moet Calvijn constateren, dat de
zonde het door God geschapene tot onherkenbaar wordens toe heeft aangetast. Dit
geldt echter niet of nauwelijks voor de gaven die de schepping ons biedt op het
gebied van voeding en kleding. Enerzijds waarschuwend tegen onmatigheid en
zucht naar weelde, verdedigt hij het wettig gebruik, niet alleen voor de nooddruft,
maar ook tot blijdschap en verlustiging.
42. InsL, Hl, 19, 5.
43. Inst., IE, 3, 12.
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Indien wij dan nagaan tot welk doel Hij het voedsel geschapen heeft, dan zullen wij
bevinden, dat Hij niet alleen voor de nooddruft, maar ook voor genieting en
blijdschap heeft willen zorgen. Zo was in de klederen, behalve de noodzaak, ook de
sierlijkheid en de eerbaarheid zijn bedoeling. In de gewassen, bomen en veldvruchten, behalve menigerlei nuttig gebruik, ook aangenaamheid van aanblik en
liefelijkheid van geur. Want indien dit niet juist was, zou de profeet onder de
weldaden Gods niet vermelden, dat de wijn het hart des mensen verheugt, en dat de
olie zijn gelaat blinkende maakt (Ps. 104:15). De Schrift zou niet op vele plaatsen
vermelden, tot prijs van Gods milddadigheid, dat Hij al dergelijke dingen de mensen
heeft gegeven. En de natuurlijke gaven der dingen zelf tonen genoegzaam aan,
waartoe en in hoeverre men ze mag gebruiken. Of zou de Here de bloemen een zo
grote schoonheid geschonken hebben, die zich vanzelf aan onze ogen voordoet, een
zo grote liefelijkheid van geur, die in onze reukorganen komt, en zou het dan niet
geoorloofd zijn, dat de ogen getroffen worden door die schoonheid, of de neus door
die heerlijke geur? Wat? Heeft Hij de kleuren niet zo onderscheiden, dat Hij de ene
aangenamer maakte dan de andere? Heeft Hij niet aan goud en zilver, aan ivoor en
marmer een schoonheid toegekend, die hen kostbaar maken boven andere metalen
of gesteenten? Kortom, heeft Hij niet vele zaken, boven het noodzakelijk gebruik,
prijzenswaard voor ons gemaakt?
Weg dus met die onmenselijke filosofie, die doordat ze slechts het noodzakelijk
gebruik van het geschapene toestaat, ons niet alleen boosaardig berooft van het
geoorloofde gebruik der Goddelijke weldadigheid, maar ook niet zich kan handhaven zonder
de mens van al zijn zintuigen te beroven en tot een blok hout te
maken.44
Wat de inhoud van de zelfverloochening betreft, stemmen Calvijn en Lodensteyn
veelal overeen. Beiden noemen:
a) De gehoorzaamheid aan Gods geboden;
b) Men mag het schepsel niet beminnen boven de Schepper. Heb God lief boven
alles. Onder dit gebod vallen dus dingen die in wezen goed zijn, maar die verloochend moeten worden, als de rangorde der liefde verstoord wordt, b.v. de liefde
tot vader, moeder, vrouw, kinderen, stoffelijk bezit, Matth. 10:37; Luc. 14:26.45
c) In voor- en tegenspoed moet men zich gelovig onderwerpen aan Gods voorzienig bestel;
d) Al wat wij denken, spreken en doen moet strekken tot Gods eer.
In tweeërlei opzicht gaan hun wegen echter uiteen. Ik heb Calvijn zo uitvoerig aan
het woord gelaten, omdat Lodensteyn in de waardering van het natuurlijk leven
een andere weg inslaat. In de strijd tegen de zonde betrekt Calvijn, en dan nog
node, alleen de menselijke natuur. Lodensteyn ervaart al het geschapene, al wat
tastbaar, hoorbaar en zichtbaar is, als een obstakel voor de ziel die God zoekt.
Calvijn ziet in de zelfverloochening de strijd tegen de zonde: men moet verloochenen wat het verduisterd verstand en de bedorven wil voorschrijven. Zijn
strijd gaat niet tegen de natuur als zodanig. Lodensteyn verliest dit onderscheid
geheel uit het oog. Hij devalueert het natuurlijke en heeft weinig oog voor de
waarde die God aan het schepsel, en speciaal aan de mens, heeft toegekend.
Calvijn mag dan een enkel Platonisch trekje vertonen, b.v. als hij het lichaam de
44. Inst., Hl, 10, 2 en 3.
45. Geestel. Ged., p. 330.
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kerker van de ziel noemt, Lodensteyn betaalt zijn tol aan de Middeleeuwse
vroomheid, geïnfecteerd door het Griekse dualisme van stof en geest. Hij devalueert het geschapene, zodat hij bij de zelfverloochening naast het zondige, vaak
ook het natuurlijke betrekt.
Er is tussen beiden ook verschil van opvatting inzake het wezen van de zonde.
Zoals wij eerder zagen brengt Calvijn de verzaking van onze eigen aard, van ons
verstand en van onze wil in verband met de beide tafelen van de wet. Zonde is alles
wat niet strookt met Gods wet. De zonde heeft, naar 1 Joh. 3:4, het karakter van
wetteloosheid.46 In deze vorm is de zonde rijk geschakeerd en vertoont zij zich in
vele gestalten.
Lodensteyn brengt al het boze onder de noemer zelfzucht. De mens is zondig,
omdat hij is „liefhebber van zichzelf' (2 Tim. 3:2). Hij duidt de zonde aan als het
eigene. Naast de devaluatie van het natuurlijke introduceert hij hiermee de devaluatie van de persoon, want de zelfverloochening omvat nu: het eigene, egocentrische
volstrekt doden en geheel Gode-eigen worden: „effectivelijck niets voor sig, maar
absoluyt alles voor dat Oneyndig Wesen".47
In verscheidene opzichten vormt de „mystieke theologie" de achtergrond van
Lodensteyn's visie op de mens en diens heilsweg. In Gereformeerd gewaad presenteert die speculatieve mystiek zich als meditatie over 's Heren Gods Eigenschappen. In een preek over Joh. 17:3 „Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen,
den eenigen waarachtigen God en Jezus Christus, dien Gij gezonden hebt", zegt
hij: „Deze kennis bestaat in eene gezegende bevinding van de eigenschappen Gods,
te proeven en te smaken dat God goed is. 't Is eene gewaarwording van den
Goddelijken glans, Majesteit en waardigheid Gods". In diezelfde preek waarschuwt hij: „Laat u nooit vervoeren door bespiegelingen omtrent God, zonder
Christus, dat moet niet wezen".48 Laat ons onderzoeken, of hij zelf zich aan deze
gulden regel gehouden heeft.
F. De mystieke theologie en de ver-niet-ing
Wij vermeldden reeds, dat belangstelling voor de mystiek der Middeleeuwen in
Lodensteyn's dagen en speciaal in de kring rondom Voetius een gewoon verschijnsel was. Stoeffler heeft er op gewezen, dat zich in de Christelijke kerk vanaf de
Apostolische tijd een „bevindelijke" richting (an experiental tradition) laat onderkennen49 en dat deze bevindelijke vroomheid in de kerken van de Reformatie
voortleeft.
Haar leiders hebben hierin het voorbeeld gegeven. Luther en Calvijn waren
uitgesproken tegenstanders van het kloosterwezen, maar de daar gepraktizeerde
vroomheid, zoals deze b.v. wordt vertegenwoordigd door Bernard van Clairvaux,
konden zij in menig opzicht waarderen.
46.
47.
48.
49.

Aldus de Synopsis purioris theologiae, ed. H. Bavinck, 1881, 14e hoofdstuk.
Geestel. Ged., p. 263.
De heerlijkheid etc, p. 102, 108.
A.w.t p. 6.
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In de 17e eeuw komt de verwantschap met het katholieke verleden sterker naar
voren. Drie factoren hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. In de eerste plaats
de accentverschuiving van de rechtvaardigmaking naar de heiligmaking. De leer
van de rechtvaardigmaking sola fide en sola gratia markeert het geschil met Rome,
terwijl het streven naar heiliging in de Middeleeuwse vroomheid een parallel vindt.
Vervolgens keert in de Puriteinse preciesheid de ascetische instelling op het aardse
leven terug. En ten derde levert de gevoelige vroomheid een welkom tegenwicht
tegen het eenzijdig verstandelijke van de orthodoxie.
Natuurlijk leenden zich niet alle mystieke auteurs in gelijke mate voor dit
assimilatie-proces van katholieke en protestantse vroomheid. De ereplaats komt
toe aan Bernard van Clairvaux. Hij boeit niet alleen door de liefelijkheid van zijn
taal — men noemt hem de doctor mellifluus (=honingvloeiend) — maar zelfs
Albrecht Ritschl, die de mystiek zo slecht gezind was, moest erkennen, dat het
Bernard soms gelukte de rechtvaardiging door het geloof zo nauwkeurig onder
woorden te brengen als een protestant maar wensen kan.50
Naast Bernard neemt in de lage landen Thomas a Kempis een belangrijke plaats
in. Zijn werk De Imitatione Christi (De navolging van Christus) werd door Voetius
hoog gewaardeerd, o.a. wegens zijn heldere, eenvoudige en krachtige stijl en tevens
op grond van het opvallend getuigenis aan de (bijbelse) waarheid en aan de
vroomheid, midden uit de duisternis van het Pausdom.51
Niet de „heilige dronkenschap" van Ruusbroec, maar de ingekeerde, op de
praktijk gerichte vroomheid van de Moderne Devotie vindt in de Nederlanden
weerklank.52 Voetius was niet de laatste die zich gewonnen gaf aan wat Huizinga
noemde „een boek van eenvoudige levenswijsheid en stervenswijsheid voor het
begeven gemoed".53
Dat dit de strenge keurmeester der orthodoxie mogelijk was, dankte Thomas'
boek enerzijds aan de volslagen afwezigheid van theologische problemen en
anderzijds aan de ongegronde mening, dat het Vierde Deel der Imitatie, handelend
over de Godvruchtige opwekking tot de heilige Communie, niet van zijn hand zou
zijn. „Dat is afgodisch, en van een ander daar by gelapt", schreef Wilhelmus a
Brakel.54
Na Thomas a Kempis moet Johannes Tauler genoemd worden. Deze Rijnlandse
mysticus, in 1361 gestorven, was een indrukwekkend prediker. Hij staat meer dan
Thomas in het volle leven. Zijn beelden zijn vaak ontleend aan de natuur en aan de
menselijke samenleving. Op gelukkige wijze verenigt hij het eenvoudige met het
diepzinnige.
50. Geschichte des Pietismus, dl. I, p. 46.
51. „Ob insigne testimonium veritati et pietati, in mediis tenebris Papatus perhibitum". Citaat uit Ta
Askètika bij Duker, a.w.y dl. III, p. 53, Noot.
52. Heilige dronkenschap is de titel van het boekje dat W.H. Beuken aan Ruusbroec wijdde in de serie
Gastmaal der Eeuwen. Arnhem, 1951.
53. J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen. 4e dr., Haarlem, 1935, p. 327.
ANN. begeven: der wereld afgestorven.
54. Redelijke Godsdienst, 13e dr., Rotterdam, 1736, dl. I, p. 1081.
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In zijn beschouwingen over het Goddelijk wezen en in zijn anthropologie staat
hij veel verder van de protestant af dan Bernard van Clairvaux en Thomas a
Kempis. In het voetspoor van Dionysius de Areopagiet ziet hij God als de
volkomen negatie van al wat creatuurlijk is en hij noemt hem in die zin het
Ongeschapen Niets. In de mens onderscheidt hij drieërlei: de uitwendige, zinnelijke mens; de inwendige, redelijke mens en het gemoed. Dit laatste is de grond der
ziel; hierin heeft God Zijn Beeld gedrukt; hierin woont Hij.
De zonde en de rampzaligheid van de mens bestaan hierin, dat hij Gods gaven
beschouwt als zijn eigendom en dat hij handelt naar eigen goeddunken. Het eerste
noemt Tauler „annemlicheit,, (aanmatiging), het tweede „ichtikeit,, (zelfzucht).
Daardoor heeft de mens zich verwijderd van zijn oorsprong en verliest hij zich in
de veelvoudigheid der dingen. De bekering is: terugkeer tot de grond der ziel, weer
een niets worden.
Het is duidelijk dat men dit niets niet moet verstaan in ontologische zin:
ophouden te bestaan, maar als zichzelf-volledig-prijsgeven. In volstrekte zelfverloochening moet de mens ont-worden wat hij is en terugkeren tot zijn oorsprong.
De gerichtheid op het schepsel en op het eigen ik kan niet samengaan met de
gerichtheid op God.
Hier geldt niet: „Wie bovenal zijn God bemint//Zijn God in alle dingen vindt"
(Bredero). Het is of God of de creatuur. De gelukzaligheid wordt bereikt, als de
mens geen enkele band meer heeft met de creatuur (de overwinning op zijn
bezitsdrang), als hij volkomen onverschillig is voor zijn eigen lot en als zijn hart
alleen uitgaat naar God (de overwinning op de egocentriciteit). Dit laatste omvat de
gelatenheid: de passieve overgave aan Gods wil. Volkomen ingekeerd tot de
zielegrond verliest de mens zijn menigvuldigheid en is hij gelijkvormig aan God.
Beeldloos verzinkt hij in het goddelijk zijn.55
Wij realiseren ons wel, dat wij door dit platonisch schema voorop te stellen
Tauler van de verkeerde kant benaderd hebben, doordat specifiek Christelijke
waarden slechts terloops genoemd werden. Het gedachtensysteem is afgeleid uit
zijn preken en preken worden gemaakt om gehoord of eventueel gelezen te
worden en voor Tauler's hoorders was het stichtelijke lectuur, opbouwend in het
Christelijk geloof. Het platonisch gedachtengoed zal de Middeleeuwer niet gestoord hebben: hij was er even vertrouwd mee als de Gereformeerde Voetiaan met
het Aristotelisch denken. Elk menselijk denkschema werkt als een geluidsfilter,
waardoor bepaalde klanken van de Goddelijke boodschap niet of vervormd overkomen. Dat Tauler in Gereformeerd Nederland veel gelezen werd, blijkt uit wat
Wilhelmus a Brakel over hem opmerkt. Hij maant tot voorzichtigheid en zegt:
„Dese heeft vele saken op een Geestelijke en ziel-roerende wijse voorgestelt: maer
met dweeperyen en groote dwalingen vermengt".56
55. In: Johannes Tauler, ein deutscher Mystiker. Gedenkschrift zum 600. Todestag. Hrsg. von Dr. E.
Filthaut O.P., Essen, 1961. Dietrich Schlüter O.P., Thilosophische Grundlagen der Lehren Johannes
Taulers', p. 122-161.
Gangolf M. Schneiders O.P., 'Die Askese als Weltentsagung und Vollkommenheitsstreben bei Tauler',
p. 178-207.
56. A.w., p. 1081.
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Luther voelde zich in de crisisjaren die aan zijn reformatorisch optreden voorafgingen, door Tauler sterk aangesproken. Anders dan de scholastieke theologen
leerde deze, dat de mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van de goede werken
die hij doet, maar doordat hij in uiterste deemoed zich op genade of ongenade aan
Gods wil toevertrouwt. Voor Luther was dit een stap nader tot wat hij weldra kort
en bondig zou noemen: simul iustus et peccator, tegelijk rechtvaardig en zondaar.57
Ook Lodensteyn breekt een lans voor de mystiek. Hij meent, dat velen de
mystieke geschriften afwijzen, omdat zij zelf ongeestelijk zijn en de innerlijke
bevinding tot hun schade missen.58
Hij erkent dat sommige mystieke termen, zoals vernietiging, verdrinken, uytvloed uyt God, invloed in God, sterven van de Ziel, Goddelijke duysternis,
misverstand kunnen wekken. „Ende ik soude van sulke woorden/als de ervarenen
in desen of tot verhoginge van de hooge saken/of tot levendiger uytdrukkinge, of
ook tot eygen stigting, en meerder vermaak of diergelijke/somtijds gebruyken/
(onder verbetering) oordelen/dat met die te handelen ware als de H. Apostel
ordonneert/nopende de vreemde talen, t.w. so verre/dat yder die tot sijn eygen
stigting tusschen God en hem mag gebruyken/en niet in de gemeynte/ten zij met
genoegsame uitleggingen'\
Inderdaad treffen wij dergelijke mystieke zegswijzen zelden aan in Lodensteyn's
preken, maar wel b.v. in zijn elegie op Anna Catharina van Lochorst.59 Uit de
termen blijkt bovendien Lodensteyn's voorkeur, want ze zijn meer typerend voor
Tauler dan voor de Moderne Devoten. Dezen waren afkerig van hoge bespiegelingen. Geert Groote voegde aan een door hem bijgewerkte litanie toe: „Van allen
hoghen smake of hoghen wetene boven dan onse mate is, verloes ons Here".60 De
broederschap tendeerde naar het streng-ascetische en het praktisch-opvoedkundige.61
Lodensteyn streefde er naar bepaalde mystieke opvattingen in zijn Gereformeerde leer te integreren en verzekert ons dan: „Woorden die met de
regtsinnigheyd der Gereformeerde Waarheyd niet en accorderen, die schaffe ik glad
af; desgelijks die gevaarlijk zijn/en in soverre sy sodanig zijn".62 De oprechtheid
van zijn karakter honorerende, moeten wij hem niet te snel van „mystieke
nieuwigheden" verdenken.
Van het mystieke erfgoed der Middeleeuwen heeft hij betrekkelijk weinig
kunnen overnemen. Tauler's mensbeeld en tengevolge daarvan ook zijn visie op de
heilsweg is volstrekt onaanvaardbaar. Diens kerngedachte, dat de mens in zijn
diepste grond de Goddelijke vonk bewaart, van waaruit de terugkeer tot God
mogelijk wordt, valt niet te verzoenen met de bijbels-reformatorische zienswijze,
57. Martin Brecht, Martin Luther. Sein Weg zur Reformation. 1483-1521. Stuttgart, 1981, p. 137-139.
58. Besch. v. Z, p. 42 v.v.
59. Uytsp., p. 234.
60. S.G. Axters O.P., 'Johannes Tauler in de Nederlanden' in: Gedenkschrift etc.y p. 350.
61. R.R. Post, The Modern Devotion. Confrontation with Reformation and Humanism. Studies in
Medieval and Reformation Thought. Vol. BI. Leiden, 1968, p. 319.
Post acht Hendrik Mande en Gerlach Peters niet representatief voor de Broederschap in haar geheel.
62. Besch. v. Z, p. 43.
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dat de mens geestelijk dood is en door Gods Geest moet worden wedergeboren om
dan door het geloof in Christus te worden ingelijfd.
Van Ruler zegt: „(In de niet-reformatorische mystiek) is er geen echt probleem;
God en de zielegrond zijn identiek; er moet alleen ontzaglijke opruimingsarbeid
verricht worden, om de weg naar deze identiteit vrij te krijgen. In de gereformeerde mystiek echter zijn God en de zielegrond niet identiek. Men kan dan niet
volstaan met een ontzaglijke opruimingsarbeid, waarmee men zich door de zichtbare en stoffelijke wereld heenworstelt om tot de geestelijke kern door te dringen;
ascese en verlichting zijn niet voldoende: er moet bekering en wedergeboorte
plaats vinden,\63
Aan het eind van de heilsweg moet de mens volgens Tauler alles wat hem tot dan
toe van het hoogste belang was, zoals het lijden van Christus, het Woord van God,
de Sacramenten weer loslaten om in het Goddelijk wezen te verzinken. Al het
creatuurlijke moet te niet gedaan worden. Of — zoals S. van der Linde het
formuleert: „Waar God heerst, kunnen wij enkel verdwijnen,\64
Een bij vele mystici voorkomende opvatting is, dat de liefde tot God onbaatzuchtig moet zijn en dat de begeerte naar het eigen heil geen rol mag spelen. Tauler,
Suso, Hendrik Herp, Gerlach Peters, Hendrik Mande willen de loongedachte zo
ver van zich afwerpen, dat zij verklaren zelfs eeuwig in de hel te willen zijn, indien
dit de glorie Gods zou vergroten.65 Hoezeer Lodensteyn het laakt dat de mens God
dienstbaar zou willen maken aan zijn heil, toch heeft hij in het voetspoor van
Voetius het streven naar de gelukzaligheid en het zoeken van Gods eer niet als een
tegenstelling gezien. Hier geldt voor hem: Heb God lief boven alles en (op lager
plan) uzelf.66
De mystieke denkwijze heeft Lodensteyn echter duidelijk beïnvloed in ascetischspiritualistisch opzicht. Die invloed manifesteert zich in de toenemende neiging
het natuurlijke en door God geschapene te vereenzelvigen met het zondige.
Wanneer hij het schepsel — en ik denk dan niet aan het redelijk-zedelijk schepsel —
snood noemt, is de grens van het geoorloofde overschreden.67 Wij zagen reeds hoe
63. A.A. van Ruler, 'De bevinding. Proeve van een theologische benadering'. In: Theol. Werk, dl. III, p.
51.
64. S. van der Linde, 'De betekenis van de Heilige Geest in het spiritualistisch piëtisme van de
Labadisten'. In: Opgang en voortgang der Reformatie. Amsterdam, 1976, p. 177. Steven E. Ozment,
Homo Spiritualis. A comparative study of the antbropology ofjohannes Tauler, Jean Gerson and Martin
Luther (1509-1516) in the context oftheir tbeological thought. Leiden, 1969, p. 35-47.
65. Voor Hendrik Herp: M.M.J. Smits van Waesberghe S.J., Katholieke Nederlandse Mystiek. Amsterdam, 1947, p. 114 en 340.
Voor Gerlach Peters en Suso: JJ. Mak, De Dietse vertaling van Gerlach Peters' Soliloquium. Utrecht,
1936, p. 199 en aldaar Noot 1.
G. Visser, Hendrik Mande. Bijdrage tot de kennis der Noord-Nederlandsche mystiek. Diss. Leiden.
's-Gravenhage, 1899, Bijlage Hl, p. 44.
66. Besch. v. Z, p. 51,52. Voetius zegt: Het hoogste doel van de wedergeboorte is Gods eer. Het daaraan
ondergeschikte, laatste doel is ons heil.
„Finis regenerationis supremus est gloria Dei. Subordinatus, ultimus salus nostra". A. Kuyper's
Fasciculus, p. 282.
67. Uytsp., p. 131.
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zorgvuldig Calvijn onderscheidt, als hij alle begeerten veroordeelt als zondig, niet
in zoverre zij natuurlijk zijn, maar omdat ze ongeregeld zijn.68
Kenmerkend voor het Tauleriaanse heiligingsproces is de ver-niet-ing, waarbij
niet alleen de zonde, maar ook het creatuurlijke moet worden gedood. Voor de
bekering in bijbels-reformatorische zin is de term onjuist. Lodensteyn stelt het ten
onrechte zo voor, dat ver-niet-ing slechts een kunstwoord of vakterm is, die bij
oningewijden wel eens misverstand wekt. De term is verwerpelijk en zou slechts
zin hebben, als God het rijk der genade bouwde op de puinhopen van Zijn
schepping. „Alles wat God geschapen heeft, is goed en niets daarvan is verwerpelijk, als het met dankzegging aanvaard wordt" (1 Tim. 4:4). Vanuit dit principe
heeft Calvijn zijn houding tegenover de wereld bepaald: geen wereldmijding, maar
een — om der zonde wil — getemperde vrijheid in het gebruik van haar gaven.69
De doelstelling van de ver-niet-ing leidt tot ontwaarding van het mens-zijn. De
deugd der nederigheid slaat om in een zondige miskenning van Gods gaven.
Lodensteyn gebruikt voor de mens kwalificaties als „miertje", „wormpje", ja zelfs
„een dode hond".70
Eenzelfde uitwerking heeft de contemplatie van Gods Wezen en eigenschappen,
„de Heylige, wercksame Beseffinge/van het schoone, Heerlijcke oneyndige Wesen
Godts".71 Voor het aangezicht van de Schepper is de mens leem in de hand van de
pottenbakker. De Christen mag God kennen als de Vader van Jezus Christus en
luistert naar Paulus' woord: Gij (Christen) zijt duur gekocht" (1 Cor. 6:20).
Lodensteyn waarschuwt wel: Geen bespiegeling over God buiten Christus, maar
hij gaat zelf niet vrij uit. Ook bij hem praevaleert in menig opzicht de verhouding
Schepper-schepsel boven die van Vader tot kind.
Ook in zijn bespiegelingen over de aard van 's mensen gelukzaligheid valt de
volle nadruk op het afstandelijke: de mens is Gods ziel- en lijfeigen dienaar.72 En als
men ten slotte het geloof in Gods vaderlijke zorg ziet verschralen tot de gelatenheid, komt de gedachte op, dat Tauler's ideeën de vrolijkheid van 't Christenleven
niet weinig afbreuk hebben gedaan.
Wat een verschil met de mystieke opvattingen van Bernard. „Niet het abstracte
Wezen Gods, maar de concrete vleeschwording van het Woord staat in het
middelpunt van zijn gedachte... Door de zonde had de mensch zijn waardigheid
verloren, door de menschwording heeft hij die waardigheid herkregen".73
Van dit geheel andere geestesklimaat, geïnspireerd op het Hooglied, is Lodensteyn niet geheel vervreemd. Van Rijp verhaalt: „Als men hem (op zijn sterfbed)
eens op-rechtede/seyde hy: lek leune lieflijck op mijn liefste, uyt Cant. 8:5". De
grote nadruk op God als de Gans-Andere verhindert niet, dat hij de gevoelvolle
gemeenschap met Hem smartelijk mist. Hij meent nu: men mag deze niet zoeken,
men kan alleen gelaten wachten, tot het God behaagt haar te schenken. Tot zijn
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Inst., III, 3, 12.
W. Kolfhaus, Vom christlichen Leben nach Johannes Calvin. Neukirchen, 1949, p. 206 v.v.
Van Rijp, p. 12.
Van Rijp, p. 28.
Geestel. Ged., p. 290.
Anton van Duinkerken, Uren met St. Bernard. Baarn, z.j., p. 20.
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verdriet moet hij erkennen, „dat hy weynich gevoelig gesichte van God hadde,
want de Heere beliefde hem veeltijdts in donckerheyt te leyden".74
Lodensteyn heeft zichzelf beschouwd als goed Gereformeerd en is ook als zodanig
door zijn omgeving geaccepteerd. Zijn collega Van Rijp, die zowel de Beschouwinge
van Zion als de Uytspanningen goed blijkt te kennen, memoreert in zijn herdenkingsrede de saillante punten in Lodensteyn's prediking en dan blijkt dat bijna alles
wat wij nu als Tauleriaans erfgoed herkennen, onder een gereformeerde noemer
kan worden gebracht. Het contempleren op God en Zijn eigenschappen, het
accent op de nederigheid van de mens, de plicht in alles Gods eer te beogen, de
eerbiediging van Gods souvereiniteit, dat klinkt alles vertrouwd in Gereformeerde
oren. Andere elementen worden wat gemitigeerd: „van-God-afhangen,, omvat:
nooit iets in eigen kracht beginnen; de verachting van het aardse wordt omschreven als: „de schepselen verliezen hun valse glimp, hun vleiende schoonheid en
bedrieglijke glans".75
S. van der Linde heeft er op gewezen, dat men de dualistische visie op de
verhouding schepping (natuur) en verlossing (genade) wonderlijk genoeg niet als
onreformatorisch heeft onderkend en afgewezen".76 Psychologisch ligt het voor de
hand, dat men in de bestrijding van het algemeen euvel van genotzucht en
losbandigheid niet onmiddellijk de gevaren ziet van rigoureuze ascese en onderwaardering van het natuurlijke. Vergoelijkend klinkt het dan: Men kan het beter te
krap dan te ruim nemen.
Een ander in die tijd onopgemerkt gegeven, dat ook „de blinde vlek" doet
vermoeden, is de onbevangen wijze, waarop Jezus van de natuurlijke gaven heeft
genoten, zodat zijn tegenstanders hem „een vraatzuchtig mens en een wijndrinker" konden noemen (Matth. 11:19; Luc. 7:34).
G. Scrupules inzake de bediening van het Avondmaal
Wanneer wij de scrupules die Lodensteyn na 1673 de bediening van het Avondmaal belet hébben, toetsen aan wat Calvijn o.a. in de Institutie over het Avondmaal
schrijft, komen er grote verschillen aan het licht. Omdat Lodensteyn zich vaak op
dit werk beroept en het dus goed kent, moet hij zich de distantie die hij in dit
opzicht tot hem neemt, wel bewust zijn geweest.
In de eerste plaats is het beeld van de gelovige, voor wie het Avondmaal bestemd
is, bij hen beiden zeer verschillend. Bij Calvijn heeft de zondaar die ten Avondmaal
komt, niet meer dan zijn geloof en de beloften Gods. „De voornaamste taak van
het sacrament i s . . . dat het de belofte, door welke Hij betuigt, dat zijn vlees
waarlijk spijs, en zijn bloed waarlijk drank is, waardoor wij tot het eeuwige leven
gevoed worden, door welke Hij ook verzekert, dat Hij het brood des levens is,
.. .dat het die belofte, zeg ik, verzegelt en bevestigt".77
74.
75.
76.
77.

Van Rijp, p. 12, 11.
Van Rijp, p. 28-32.
S. van der Linde, 'Der reformierte Pietismus in den Niederlanden'. In: Pietismus und Reveil, p. 114.
Inst., IV, 17, 4.
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Bij Lodensteyn ligt het accent niet op de Verbondsbelofte, maar ontleent het
geloof zijn zekerheid aan de bevindelijke ervaring (de syllogismus mysticus) en de
preciesheid van de levenswandel (de syllogismus practicus). De tekenen van het
Avondmaal zijn het zegel op de in het hart ontvangen, inwendige genadewerking
Gods. „Het wegvallen van het beloftekarakter van het geloof heeft tot gevolg, dat
de syllogismus mysticus en -practicus de voorrang verkrijgen in de fundering van
de geloofszekerheid".78
In de tweede plaats hebben Calvijn en Lodensteyn een verschillend beeld van de
kerk op aarde. Lodensteyn oriënteert zich op het toekomstvisioen van de Oudtestamentische profeten. „Als het Woord van de Christen Kerk spreekt/tot welke
hooge gedagten voert het ons? en wat een bysonder en uytstekend volk vereyscht
het? al dien kostelijken en heerlijken swier des Tempels en desselfs aankleven in 't
Oude Testament, dat verheven/uytstekend/alom van goud en alle kostlijkheden
blinkend gebouw/dat Cieraet der gantscher aarde; wiens grondslag was op de bergen
der Heyligheyd, wiens poorten den Heere beminde, en van welke over al heerlijke
dingen gesproken wierden/Ps. 87:1, 2, 3./Dat all was een voorbeeld van Christi
Kerke, en desselfs uytnementheyd boven alle menschen".79 Met minder dan dit Zion
kan Lodensteyn niet tevreden zijn; Calvijn ziet het als een wenkend toekomstbeeld, als een nieuw Jerusalem, nederdalend van God uit de hemel (Openb.
21:2). Hij is reëel. „Ik erken wel, dat men in het aandringen op volmaaktheid niet
traag of slap te werk moet gaan, en dat men nog veel minder daarin werkeloos moet
zijn, maar de harten te vervullen met een vertrouwen daarop, terwijl we nog in de
loopbaan zijn, dat noem ik een duivels verzinsel".80
Hebben zij beiden onder de heiligheid van de kerk hetzelfde verstaan? Graafland
wijst er op, dat Lodensteyn's visie op de volmaaktheid der gelovigen dichter ligt bij
het middeleeuwse heiligingsideaal dan bij het reformatorisch simul justus et peccator (tegelijk rechtvaardige en zondaar). Met andere woorden, het ligt dichter bij het
wettische heiligingsideaal dan bij het evangelische, waarvan Paulus spreekt: Christus, die ons geworden is wijsheid van God, en rechtvaardigheid, en heiligmaking,
en verlossing (1 Cor. 1:30).81 Wij moeten overwegen door wat voor heiligheid de
kerk uitmunt, „opdat wij niet, wanneer we slechts een in alle opzichten volmaakte
kerk willen toelaten, geen enkele kerk overlaten".82
In de derde plaats neemt hij een belangrijke stap in de richting van het Labadisme, wanneer hij de normen die de Kerk bij de aanneming tot lidmaat en bij de
toegang tot het Avondmaal aanlegt, onvoldoende acht. Onbesprokenheid in leer
en leven raakt niet aan het essentiële: Is zo iemand een wedergeboren mens in wie
Gods Geest woont? Die vraag stelt de Kerk niet, omdat zij zich realiseert dat het
oordeel hierover alleen toekomt aan God, de kenner der harten. De Kerk oordeelt
niet over het innerlijk.
78. C. Graafland, De zekerheid van het geloof. Wageningen, 1961, Stelling 6.
79. Besch. v. Z , p. 3. N.B. Het vraagteken fungeert in de XVIIe eeuw vaak als uitroepteken.
80. Inst, IV, 1, 20.
81. C. Graafland, 'Jodocus van Lodenstein'. In: T. Brienen e.a., De Nadere Reformatie. Beschrijving van
haar voornaamste vertegenwoordigers. 's-Gravenhage, 1986, p. 103.
82. Inst., IV, 1, 17.
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Is Lodensteyn in zijn hart toch eigenlijk Labadist? Het is moeilijk uit te maken in
hoeverre. Hij ziet met een zekere jalousie naar die eensgezinde kring van echte
vromen en vindt, dat de Kerk in hen haar beste leden verloren heeft.83 Hij tracht
zich, evenals De Labadie, een oordeel te vormen over eens anders geestelijke staat.
Gelukkig gaat hij omzichtiger te werk. Bij het onderzoek dat aan de belijdenis
voorafgaat, stelt hij zich niet tevreden met uit het hoofd geleerde vragen en
antwoorden, maar hij probeert getuigenissen van eigen geestelijk leven uit te
lokken. Soms gelukt hem dat door een vraag anders te formuleren om stereotiepe
antwoorden te vermijden, zoals een rekenmeester een bepaald type som telkens
met andere getallen laat oefenen; in andere gevallen komt er in 't geheel geen
verstandelijke kennis aan te pas, „gelijk men een kind niet te boekstaven en heeft
(=de spelling niet behoeft te leren) om sijn tand-pijn te klagen/nog (=noch) een
vrouw om haar moeder-liefde uyt te drukken".84 En ten slotte: wat de ene Geest in
verschillende mensenharten werkt, moet in dezelfde toonaard staan. Wie zelf een
ervaren muzikant is, kan het spel van anderen beoordelen.85
Toch ontbreekt hem het onbeperkte zelfvertrouwen dat De Labadie kenmerkt.
Het blijft — gelukkig — een oordeel der waarschijnlijkheid. „Waren sy (n.1. leraar
en leerling) wedersijds van Gode geleerd/so soude sulks (niet onfeylbaarlijk maar)
na 't oordeel der waarschijnelijkheyd wel ondervonden konnen werden (opgemaakt kunnen worden)/uyt de woorden/Matth. 12:35, 36, 37 en vrugten/Matth.
7:16-20 door middel van dien eenen Geest die in beyden is/door welke Christi
schapen sijne stemme/tale/werkingen en bewegingen kennen.86
H. Visie op Rome en de Reformatie
„Uit de leer der Christelijke Kerk spruiten waarachtig geloof en ware liefde
voort, uit de leer der pauselijke Kerk bijgeloof, wreedheid, onkuisheid, geveinsdheid, gierigheid, ontrouw en meineed". Aldus Franciscus Gomarus in een
polemisch geschrift van omstreeks 1600.
Stellig zou deze aan de hand van historische voorvallen hebben kunnen aantonen, dat genoemde ondeugden onder de Roomsen voorkwamen, maar het
bewijs dat die alle uit de leer der pauselijke Kerk voortvloeien, zou hem moeilijker
gevallen zijn.
Tegenover dit vernietigend oordeel staan bij Gomarus echter andere uitspraken,
die heel mild klinken. Ook in de Roomse Kerk zijn ware Christenen. De bediening
van het Evangelie en van de doop is nog gedeeltelijk wettig. „Zoo vergadert God
ook de Zijnen nog te midden van de duisternis van het Pausdom".87
Dit ambivalente spreken over de Roomse Kerk treffen we ook bij Lodensteyn
aan. Voor het instituut van de Pauselijke kerk in verleden en heden geen goed
woord. In zijn exegese van Ezechiël 37 ziet hij de Roomse kerk als een knekelhoop:
83. Geestel. Opw., 5e predicatie, p. 140-182.
ld. in Negen Predikatien, p. 102.
84. Bescb. v. Z , p. 134, 135.
85. Besch. v. Z , p. 122.
86. Besch. v. Z , p. 219.
87. G.P. van Itterzon, Franciscus Gomarus. Groningen, 1979, p. 64, 71.
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dode waarheden, her en der verspreid. Door het werk van de Reformatoren heeft
God er weer een lichaam van gemaakt en bijeengevoegd wat bijeen hoort.
In eigen tijd doet de gruwelijke vervolging der Waldenzen hem spreken van „de
dauwen van 't seven-hoofdige Beest".88 Hij keurt het af, dat de Overheid de
uitoefening van de Roomse eredienst oogluikend toelaat. De „losse" levensstijl der
katholieken met hun ontheiliging van de rustdag en hun kermisjool acht hij een
gevaar voor het volksleven.
Tegenover al dit negatieve staat echter dat hij gaandeweg meer oog krijgt voor de
authentieke vroomheid der katholieken. Wij constateren het in de boetepreken
van 1665/1666, waarin hij zijn hoorders voorhoudt, dat vele Roomsen met al hun
dwalingen de Gereformeerden beschaamd maken door lust tot de waarheid,
tederheid van geweten, versterving van het vlees en ijver voor de zending.89
Doet hij diezelfde ontdekking niet, wanneer hij doordringt in het verleden en
vanuit die dood verklaarde kerk de stemmen verneemt van Bernard, Tauler en
Thomas a Kempis? Zijn ingenomenheid met bepaalde aspecten van de Middeleeuwse vroomheid geeft hem een andere kijk op het voor-reformatorische
tijdperk. Doordat hij meer dan zijn tijdgenoten die voor-reformatorische geestesbloei honoreert, komt hij tot een — overigens zeer bescheiden — critiek op de
Reformatie.
Niet geheel ten onrechte is hij van mening, dat de Reformatoren soms te weinig
gereformeerd en te veel afgeschaft hebben. In concreto geldt dit voor de geestelijke
orden en de kloosters. Als men de misbruiken had weggenomen, zouden de
kloosters uitstekend dienst hebben kunnen doen als seminaria tot opleiding van
predikanten, verplegers, ziekentroosters e.d. De metten en vespers hadden kunnen
blijven bestaan als morgen- en avondwijding.
Het was ook verkeerd het aantal geestelijken zo drastisch te verminderen.
Wanneer een predikant zo'n 800 a 900 lidmaten in zijn wijk heeft, wat kan er dan
van de zielszorg terecht komen? Men had de biecht niet moeten afschaffen zonder
daarvoor in de plaats regelmatig consult van de predikant te stellen.
Men heeft de Kerk haar geldmiddelen ontnomen en dit heeft tot gevolg, dat zij is
overgeleverd aan de willekeur der Overheden en dat zij haar opdracht tot zending
in de wereld niet naar behoren kan vervullen.
Terugkerend naar de preek over Ezechiël 37: de Reformatoren hebben in Gods
kracht veel tot stand gebracht, maar het belangrijkste moet nog komen. De Geest
van God moet het dode lichaam nog levend maken. De Kerk in haar geheel is niet
vervuld van Gods Geest.
Lodensteyn was te eerlijk en te nederig om dit de Reformatoren geheel ten laste
te leggen. Naast hen hebben ook anderen met minder hoge aspiraties een rol
gespeeld: „Daar waren er/die door de Reformatie maar sogten ontslagen te zijn van
alle banden/en kregen daarom de naam van wilde Geusen: andere sogten de
88. Uytsp., p. 249.
Het zevenkoppige beest is in de Openb. een beeld van de anti-Christelijke wereldmacht. Openb. 13:1 en
17:3.
89. Zestien Boetpredikatiën, p. 66 v.v.
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klauwen maar in de Papen-goederen te krijgen/en haar (=zich) te verrijken".90
Toch meent hij wel te weten waar het Calvijn c.s. aan schortte: zij hadden te
weinig studie gemaakt van de mystieken. „De Reformatie heeft dat ongeluk
gehad/dat se van weynig regt geestelijken behandelt (=ter hand genomen) is/altoos ( = althans) weynig sig tot die Studie gestelt hebben".91 Men denkt: Het hoge
woord is er dan toch uit! Maar nee: „Als men sommige haar schriften leest/als
Calvini (=van Calvijn) en andere/gewis men sou durven sweeren/dat sij de Geest
gehad hebben".92
Roept dit niet het beeld op van een man die met moeite zijn weg zoekt in het
spanningsveld tussen Calvinisme en Piëtisme?
I. Besluit
Wij mogen uit het voorgaande de volgende conclusie trekken: Enerzijds is
Lodensteyn in belangrijke mate beïnvloed door de Middeleeuwse mystiek, anderzijds staat hij geheel achter de Gereformeerde belijdenis en resulteert zijn
gewijzigde visie op de kerk of op de beoefening der godzaligheid daarin, dat hij een
bepaald element een zwaarder accent geeft, zodat men hem van eenzijdigheid niet
kan vrijpleiten. Tegenspraak tussen Calvijn's mening en de zijne moet men zien als
een meningsverschil binnen het kader van het Gereformeerd belijden.
Het is bovendien niet redelijk de verzwaring van het accent op een bepaald
onderdeel geheel aan het karakter van de auteur toe te schrijven. Ook hier oefenen
karakter èn milieu hun invloed uit. In de bestrijding van een algemeen verbreide
misvatting of van volkszonden is de verzwaring van het accent de pastor opgelegd.
Om een kromme stok weer recht te krijgen, moet men hem ver in omgekeerde
richting doorbuigen. Daardoor valt in zijn prediking het volle licht op de heiliging
des harten door de H. Geest en eist hij in wereldse zaken een strenge ascese.
Het gevaar dat die sterke nadruk op de heiligmaking aan de rechtvaardiging door
het werk van Christus haar centrale plaats ontneemt, is wel aanwezig. Toch kan
men hem dit verwijt nauwelijks maken, als men ziet hoe zeer Christus' verzoenend
werk centraal staat in zijn kerst-, passie- en Avondmaalspreken.
Anders ligt het bij de afwijzende houding die hij aanneemt in de dingen van het
natuurlijk leven en in wereldse aangelegenheden. In de liederen Schepselen Niet en
Jesus Al en Niet en Al, dat is: Des werelds ydelheyd en Gods Al-genoegsaamheyd93 zijn
het geschapene en het aardse bedrijf alleen maar donkere achtergrond. Zij fungeren
slechts als tegenstelling om Gods grootheid des te duidelijker te doen uitkomen.
Voor het door Calvijn legitiem geachte vermaak in het geschapene is weinig
ruimte. De schoonheid van de onbezielde natuur kan hem een enkele maal
ontvonken tot lof aan de Schepper94, maar vaker ondergaat hij haar schoonheid als
90. Predicatie over Ezech. 37:7, 8, opgenomen achter Besch. v. Z, p. 4.
91. Besch. v. Z, p. 41.
92. Preek over Ezech. 37:7 en 8, p. 4.
Voorts I. Boot, 'De visie van Van Lodenstein op de Reformatie'. In: Doe. hl. Nad. Re/., jrg. VI, nr. 4.
C. Graafland, 'Jodocus van Lodenstein'. In: De Nadere Reformatie, p. 85 v.v.
93. Uytsp., p. 131 en 141.
94. Uytsp., p. 1 v.v.
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een verleidende kracht, die zijn gedachten aftrekt van God. Het in alle matigheid
genieten van spijs en drank ontzegt hij zich, niet omdat het op zichzelf zondig is,
maar omdat het zo licht tot zonde kan worden.95
Terecht spreekt hij met afkeer over mensen die klaarwakker zijn bij het zakendoen, maar die onder de preek zitten te geeuwen. Is het echter zondig, wanneer een
Christen op een feest zich in luchtige scherts ontspant en dan niet gedisponeerd is
tot een preek? Mag er geen niveau-verschil zijn tussen de natuurlijke „vreugde"
van een feestelijk samenzijn en de vreugde in God die een mens in uitzonderlijke
ogenblikken gegeven wordt?96
En ten slotte: Het proces van de heiliging, zoals het Lodensteyn voor ogen staat,
hangt ten nauwste samen met wat hij noemde „de regt-matige agtinge te maacken
van de gebreken en struyckelingen der Geheyligden op der Aarden". Zo luidt de
ondertitel van zijn eerste theologische verhandeling: Weeg-schale der onvolmaacktheden.
Van der Hooght zegt: „Sijn (n.1. Lodensteyn's) gantsche herte was uytgestrekt
na de volmaakte Heyligheyt".97 Dat is waar, maar het is niet karakteristiek voor
Lodensteyn. Calvijn en de vertegenwoordigers van het traditionele Calvinisme
stellen zich hetzelfde doel. Calvijn houdt er echter ook rekening mee, dat hij nog
„in de loopbaan" is98, terwijl Lodensteyn aan de onvolmaaktheid geen enkele
concessie wil doen. Daarom verwacht hij dat een Christen, inzonderheid een
Gereformeerd Christen, een wonder van een mens zal zijn99 en legt hij het door de
profeten getekende beeld van de heerlijkheid der kerk, voor Calvijn toekomstvisioen, de aardse kerk als maatstaf aan.
Calvijn brengt de zonden voor het aangezicht van God, de Vader van onze Heer
Jezus Christus, onze Hogepriester, „die medelijden kan hebben met onze zwakheden, en die in alle dingen, gelijk als wij, verzocht is geweest" (Hebr. 4:15).100
Lodensteyn stelt onze zonden tegenover Gods heilige Majesteit.
De Christen zal de zonde, groot of klein, leren verfoeien als „een spogh en dreck
van den helschen Draak, waarachtigh fenijn van onse zielen, stinckende vuyligheden, mismaakte verminktheden, bespottelijcke schandelijckheden en beschaemtheden, t'samt (=bovendien) de alderbitterste galle en onsmaacklijckheden, de
ongemackelijckste ongerusticheden, en in daadt en waerheydt de smertelijckste
pijnlijckheden in de ziele, die ter wereldt sijn cunnen".101
In welke context functioneert dit zondenbesef? Wie aldus zijn zonden verfoeit,
leert zijn grondeloze verdorvenheid verstaan. Hij zal zichzelf meer en meer
95. Besch. v. 2 , p. 73.
96. „Sal men agten dat God des menschen hoogste vreugde is, die als hy eygentlijk (=met de
uitgesproken bedoeling) tijd neemt om vreugd te rapen/dan daar niet van en spreekt en sulks ontijdig
oordeelt? sal men oordeelen dat soo een hert daar vol van is? soo moest men willens blind zijn: de Heere
en sal sig soo niet laten bedriegen". Besch. v. 2., p. 83. Vgl. Uytsp., p. 282. 'Inval op occasie, dat my
yemand de versogte aansprake tot stigting weygerde'.
97. Van der Hooght, p. 49.
98. Zie noot 80 van dit hoofdstuk.
99. Besch. v. 2., p. 7.
100. Zie noot 42 van dit hoofdstuk.
101. Weeg-schale, p. 42.
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mishagen; daardoor neemt hij toe in nederigheid. Hij gaat zich steeds kleiner en
onwaardiger voelen en ten slotte zal hij — in Tauler's terminologie — wegzinken in
zijn grondeloos niet. In haar onmacht kan de ziel niet anders dan stil wachten op de
Heere; zij zoekt niets meer voor zichzelf, maar hangt geheel van Hem af; zij
aanvaardt alles wat God beschikt; zij wil wat God wil, en daarin ligt 's mensen
gelukzaligheid.102
Zo heeft Lodensteyn een Middeleeuwse vroomheidsmethodiek ingebouwd in het
reformatorische geloofsleven. Het is kloosterlijke vroomheid en als zodanig
elitair. De kloosterling is een „vrijgestelde": vrijgesteld van de wereldse beslommeringen en daardoor in staat geheel op te gaan in meditatie, contemplatie en bij
tijden extase. Voor de gewone man is dat zo niet weggelegd.
Lodensteyn heeft wel iets van dat elitaire: hij heeft geen vrouw en kinderen en
hij kent niet de zorgen voor het dagelijks brood. Zijn dag is gevuld met geestelijke
gesprekken, geestelijke lectuur en veel eenzaamheid met gebed en meditatie.
Anderen hield hij voor, „dat een Christen den Onsienlijken God most kennen en
veeltijds contempleren op den Jehova, en alle sijne Goddelijcke eygenschappen, en also
als geduerig in 't licht van het Goddelijcke aengesicht wandelen".103
De gewone man — laat ons zeggen: de gemiddelde kerkganger — heeft dat elitaire
in Lodensteyn's vroomheid wel aangevoeld. Een passagier in de Amsterdamse
schuit zei tot Simon Jodocus Kruger: „Die goede Man (meenende den Heer
Lodensteyn:) Leyd een kostelijck leven, een Heyligen wandel: Hy kan het oock doen:
Maer hy meent dat wy oock soo leven konnen; dat is onmogelijk" }0A
Ik herinner aan de twee redenen waarom Theodorus Beza de beschouwelijke
vroomheid afwees: Ten eerste omdat men zich dan vervreemdt van het voornaamste ambt van een christen, hetwelk is zijn naaste te dienen volgens zijn beroep.
Vervolgens omdat men door zulk een voortdurende meditatie, vooral wanneer
daar nog een strenge levenswijze bij komt, dikwijls vervalt tot de ziekte der
melancholie.105 Wellicht heeft dit laatste ook bijgedragen tot Lodensteyn's mismoedigheid in zijn laatste levensjaren en tot zijn klacht over schaarsheid in
gevoelige genade.

102.
103.
104.
105.

206

Negen predikatien, p. 66, 170, 178.
Van Rijp, p. 28.
SJ. Kruger, De Kroone van het Hooft der Kerken van Utrecht afgevallen. Utrecht, 1677, p. 11.
Citaat uit Beza's Predicatien bij I. Boot, a,w.t p. 123.
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Katholieke Universiteit te Nijmegen
Vrije Universiteit te Amsterdam
Prov. Bibliotheek van Zeeland
Prov. Bibliotheek van Friesland
Theologische Hogeschool te Kampen
Theologische Hogeschool te Apeldoorn
Gem. Bibliotheek te Rotterdam

A. In handschrift:
1. Inscriptie in het Album Amicorum van Abrahamus Zadeler. Utrecht, 1662. [1]
2. Brief aan Margareta Harscamp, ten huyse van de E. Jufferen Goeree op de
Delfsche Vaart tot Rotterdam. Utrecht, 14/25 Aug. 1673. [5]
3. Acta van de Kerkeraad van Zoetermeer: van 18 sept. 1644 tot 2 sept. 1650.
Acta van de Kerkeraad van Utrecht: van 1653 tot 1677, wanneer hij gemiddeld
één maand per jaar als scriba fungeert.
4. Dagelijksche meditatien van Jod. van Lodensteyn. Copie in 18e-eeuwse spelling,
geschreven door twee of drie handen. Bevat de volgende gedeelten: 1 jan. - 12
april 1659; 19 t/m 23 okt. 1659; 20, 21 dec. 1659. [4]
B. In druk:
BRIEVEN
1. Brief, gericht aan een aantal predikanten in Nederland, opwekkend tot Reformatie van de Kerk en inzonderheid tot strenge tucht bij de toelating tot het H.
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Avondmaal, d.d. 13/23 Dec. 1672.
In: Christianus Parresius, Vier Zamenspraaken over ettelijke Kerkelijke Zaaken.
Utrecht, Willem Clerck, 1677. [12]
2. Brief, geschreven aan het Zoet Gezelschap tot Utregt, als zijn Eerw: gevangen
zat op 't Fort Rees, d.d. 21 Dec. 1673.
In: Meditatien over eenige van 's Heeren Gods Eygenschappen etc. Hem voorgecomen
geduyrende sijn verblijv in Ostagie in 't Land van Cleev, 1674. [1]
ld. in: Lukas3 Heylig Evangelium etc, 1718, p. 244. [1]
3. Missive. Door de t'samenlijcke Heeren Ostagiers geschreven uyt het Fort Over
Rhees. Uyt aller name geteeckend, J. van Lodenstein. 23 Dec. 1673/2 Jan. 1674.
Utrecht, Willem van Paddenburg, 1673. [Gem. Arch. Utrecht]
4. Brief aan zijne Godzalige vrienden te Sluys in Vlaanderen, geschreven 1 Augustus 1675.
In: Theophilus Parresius, Historisch Verhael van de Proceduuren tegen D. Jacobus
Koelman, Predicant tot Sluys in Vlaanderen, p. 375. [2]
ld. in: C.P. van Andel, Ontmoeting metjodocus van Lodenstein. Kampen, z.j., p. 88.
5. Brief aan zijn zuster Catharina, d.d. 9 aug. 1675 geschreven te Utrecht.
In: Lukas' Heylig Evangelium, p. 250.
6. Brief, geschreven aan een Student. Utrecht, 17 okt. 1675.
In: De heerlykheyd van een waar christelijk leven, 3e dr., 1767.
ld. in C.P. v. Andel, a.w., p. 91.
7. Brief, gericht aan de Kerkeraad van Sluis inz. het beroep van een predikant in de
vacature ontstaan door de afzetting van Jac. Koelman, d.d. 23 jan. 1676.
In: Theophilus Parresius, a.w., p. 491.
ld. in P. Proost Jzn, Jodocus van Lodenstein, Amsterdam, 1880, p. 234, 235.
GESCHRIFTEN IN PROZA
I 1. J. vanden Bogaarts Laatste Uyren, ofte cort en stightelijck verhael van 't
geene sig in sijne laatste sieckte heeft toe-gedragen, sijne uyterste redenen
ende Saligh af-sterven: Mitsgaders eenige sijne bysondere beveelingen op
sijn verscheyden aen de Gemeynten gedaan, uytgebreidet door J. v. L.
't Utrecht, Henricus Versteeg, Anno 1663.
Zie: Proost, a.w., p. 271.
2. J. van den Boogaarts Laatste Uiren, ofte Kort en stigtelijk verhaal van 't
gene sig in zijne laatste ziekte heeft toegedragen, zijn uitterste reden en
Zalig afsterven: Mitsgaders enige zijne byzondere bevelingen op zijn
verscheiden aan de Gemeinten gedaan. Uytgebreidet door J. van Lodenstein. Te Groningen, by Jurjen Spandaw, 1720. [3, 5]
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II 1. J. van Lodensteyn, Weeg-schale der onvolmaacktheden, ofte Bedenckingen nopende 't Gewigte of de regt-matige agtinge te maacken van de
Gebreken en Struyckelingen der Geheyligden op der Aarden. t'Utrecht
by Henricus Versteegh, 1664. [1, 2, 3, 4, 5]
2. ld., 2e dr., Rotterdam, 1712. Met Voorrede van Melchior Leydekker.
Bibl. Proost en Cat. Lindenberg, 1981.
3. ld., 3e dr. By J. Douci, Amsterdam, 1728.
Bibl. Proost.
4. ld., 4e dr. By Samuel de Wael, Utrecht, 1765.
Bibl. Proost.
5. J. van Lodensteyn, De weegschaal van de onvolmaaktheden der heiligen,
of bedenkingen wegens het gewicht of de achting die men te maken heeft
van de gebreken en struikelingen der geheiligden op aarde.
Met eene voorafgaande korte levensbeschrijving van den auteur.
Nieuwe uitgave. Heusden, Gebr. van Genderen, 1856.
Bibl. Proost.
6. Hetzelfde werk, uitgegeven als Jrg. 1, dl. III van de Gereformeerde Bibliotheek onder redactie van J.H. Donner en W.G. Smits. Leiden, 1882. [1,11]
7. Herdruk van bovenstaand werk door B.V. Uitgeverij „De Banier".
Utrecht, 1980.
III

J. van Lodensteyn, Ontfang-Schrift van de Leeraren, en afgesondenen der
Gemeynten, in de Valleyen van PIEDMONT, vergadert in Herfstmaand
des voorleden Jaars 1665. in een Synode tot Pinache in de Valleye van
Perouse: nopende de Penningen henl. uyt de Provincie van Utregt gedurende hunne laatste vervolginge in de jaren 1663. en 1664. tot nodig
onderhoud toe-gesonden. Mitsgaders een kort verhaal soo van hunne
vorige ellenden, als van hunne tegenwoordigen toestand. Tot Utrecht, by
Henricus Versteegh. Anno 1666. [Pamfl. K.B., nr. 9236]

IV

J. van Lodensteyns Corte Aanmerckingen op 't geen hem raakt in seker
Bouckje onlangs uitgecomen, onder de naam van Verdeding (sic!) der
Proceduren etc. Tot Utrecht, by Henricus Versteegh, 1667. [Pamfl. U.B.
A'dam.]

V V 1. Kort en Sedig Ondersoek van 't Berigt, nopende den Sabbath. Utrecht,
Henr. Versteegh, 1668.
Bibl. P.J. Buijnsters.
2. Laatste gedachten over de zedelijckheyt des vierden gebodts, ofte verdediging van het Kort en zedig onderzoek door D. Jodocus van Lodenstein,
zal: ged: Schriftelijk naar gelaten met zijn eygen hant. Utrecht, Willem
Clerck 1681. [1, 5]
3. Kort en zedig Onderzoek van 't Berigt nopende den Sabbath, ende de
korte Aanmerckingen over hetgene dies aangaande zedert enigen tijdt tot
Utregt geleert zoude zijn. Benevens de Laatste Gedagten over de Zedelijk209

heit des vierden Gebodts, ofte Verdediging van het Kort en Zedig
Onderzoek, door D J . v. L., zal. ged. Schriftelijk naargelaten met zijn
eigen hant.
Te Groningen, by Jan Scheutingh, 1746. [1, 3, 10, 11]
4. ld., Amsterdam, C. van Essen, 1746.
Bibl. Proost.
* VI 1. Christianus Alethinus, t'Samen-s|)rake, nopende de sake der Formulieren
van Gebeden en Onderrichtingen, Ende de Poginge van D . Jacobus
Coelman, Predikant tot Sluys in Vlaanderen, daer ontrent. Tot Rotterdam, by Henricus Goddaeus, Anno 1675. [2]
(Ingebonden bij Koelman's Reformatie Nodigh ontrent de Feest-dagen,
i
Naaktelijk vertoont, ende bewezen)
1
2. Twe Samenspraaken, over 't Geval van D. Jacobus Koelman, en de Handelingen der Leeraaren, en Overheden omtrent Hem. Opgestelt door Jodocus
van Lodensteyn, in zijn leven getrouw Dienaar Jesu Christi tot Utrecht.
Tot Amsterdam gedrukt, voor Willem Clerk, 1679. [Pamfl. K.B., nr.
11693]
VII 1. Beschouwinge van Zion ofte Aandagten en opmerckingen over den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen Volck. Gestelt in
eenige t'Samen-spraken.
By Willem Clerck te Utrecht, 1674-1677.
Tussen 1673/74 en 1677 verschenen vier delen, elk bestaande uit twee
samenspraken. Het eerste deel verscheen in 1673 of 1674; het tweede in
1674; het derde in 1675; in 1676 het eerste, tweede en derde tezamen; in
1677 het vierde deel. Bij Lodensteyn's dood was het werk dus nog niet
geheel voltooid.
2. Hetzelfde werk, bij Willem Clerck te Utrecht, 1678.
Het werk is nu afgerond met een vijfde deel, bevattende de 9e en 10e (niet
voltooide) samenspraak. Dit vijfde deel begint met een Opdracht aan Mr.
Johan Quint, Secretaris der Politie (=het burgerlijk bestuur, de Vroedschap) der Stad Utrecht en wordt gevolgd door de in Lodensteyn's
nalatenschap gevonden verhandeling Geestelicke Gedagten aangaande het
ware wesen van 'sMenschen Gelucksaligheit; En de naackte ontdekkinge van ys
Volks algemeene Dwalingen ontrent dat hoogwigtig stuk. Men kan deze
uitgave terecht de 2e druk noemen. Zie: Proost, a.w.9 p. 63-65.
3. Hetzelfde werk, Ille druk. Utrecht, Willem Clerck, 1683. [5]
Behalve de Geestel Ged. bevat deze uitgave ook Een Predicatie van D.
Lodensteyn over Ezech. 37: vers 7, 8.
H. van Rijp, Zions wee-klagen of Droevige Na-gedagten, over het Leeven en
Sterven van D. Jodocus van Lodensteyn.
4. Hetzelfde werk, IVe druk. T'Amsterdam, by Jacobus van Hardenberg en
Johannes Douci, 1718. [3, 4, 5, 10]
Vermeerderd met een Voor-bericht door Christophilus Parrhesius en een
Rouw-klagte, geuytet over het onverwagt en seer droevig afsterven van den
Eerweerdigen, Geleerden en seer Godsaligen Heer, de Hr. Henricus van Ryp,
getrouw Herder der Schapen Christi in de Gemeynte tot Utrecht. In den Heere
gerust op den 22. van Winter-maand des Jaars 1685.

5. Hetzelfde werk, Ve druk. Amsterdam en Utrecht, Johan en Adr. Douci,
Jacobus Verheijde en Joh. Wagens, 1729. [4, 5]
6. Hetzelfde werk, Vle druk. Amsterdam, Adr. en Joh. Douci; 's-Gravenhage, Ottho en Pieter van Thol, 1739. [5]
c 7. Hetzelfde werk, uitgegeven door H.P. Scholte te Amsterdam bij H.
Höveker, 1839.
Inhoud als in de Ille druk, vermeerderd met Twee Samenspraken over het
geval van Ds. Jac. Koelman, Notulen van Lodensteyn's predicatie over Hosea
9:12 en een Naschrift van de bewerker.
v Herdruk van dit werk bij De Vuurtoren, Urk, z.j.
^ 8. Geestlijke gedachten, over den waaren aart van 's menschen gelukzaligheid. Naar de hedendaagsche schrijfwijze veranderd, door M. van
Werkhoven; en uitgegeven met een voorbericht, en aanteekeningen, door
Cornelis Brem.
Amsterdam, Martinus de Bruyn, 1788. [5]
Bibl. Proost.
GEBUNDELDE POËZIE
I 1. J.vanLodensteynsUYT-SPANNINGEN,//Behelsende//EenigeSTIGTELYKE LIEDEREN en andere GEDIGTEN.
Verdeeld in vier Deelen.
I. Bybel-stoff: of Bedenckingen over, en Uytbreydingen van eenige
plaatsen der H. Schrifture of Psalmen.
IL Aandagten over Bysondere Geestlijcke Stoffen.
III. Stigtelijcke Invallen op verscheydene Voorvallen.
IV. Boetdigten, / / E n d e een Aanhangsel van verscheydene so in d'ordre
overgeslagene, als andre.
Tot Utrecht,//By Willem Clerck, Boekdrukker en Boekverkooper op de
Neude in Kintjes-haven. 1676. [1, 2, 4, 11]
2. ld., 2e dr. Utrecht, Willem Clerck, 1679. [1]
Deze druk is zonder muziek.
Met verscheydene Gesangen vermeerdert, n.1. p. 310 Uytbreydinge van
den 113. Psalm. Toegepast op het Houwelijk van Dr. Adrianus Gentman
en Juffr. Clementia Ploos van Amstel.
p. 353. Meditatie op 't Sacrament des H. Avondmaals.
p. 356. Te singen op de Bruyloft van d'Heer Dirck van Lodensteyn, Schepen
ende Raad, als mede Bewindhebber van de Oost-Indische Maatschappy tot
Delf. Ende Juffr. Amelia de Berg. In den Echt t'samen komende op den 28.
Slagtmaand 1662.
UYTLEG.
p. 365. Klagte van eene Gelovige ziele over het af-sterven van haren Heere;
ende de werckinge des Geloofs daar ontrent.
p. 369. J. van LODENSTEYNS SWANEN-GESANG, / / Of het laatste by
hem in sijn sieckte, korts voor zijn zalig af-sterven gemaackt, en Zions
kinderen na-gelaten.
3. ld., 3e druk. Amsterdam, J. Boekholt, 1681. [1, 5]
Met muziek. Vermeerderd met
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p.
p.
p.
p.
p.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.

420 Echts-lof
423 Vryheyds-lof
425 Morgen-zang
427 De Lof-sang der Engelen
428 Gebedsnut
Geboortendag, van N.N. op den 28. Aug. 1672.
p. 430 Ontworstelde wanhoop
p. 433 Psalm 136. uytgebreydet
ld., 4e druk. Amsterdam, Joh. Boekholt, 1683
Utrecht, W. Clerck, 1683. [1, 2, 5, 8]
ld., 5e druk. Amsterdam, Wed. de Groot.
Utrecht, Wed. Clerck, 1694/95. [1, 2, 9]
ld., 6e druk. Amsterdam, Wed. de Groot, 1703
Utrecht, Wed. Klerck, 1703 [1, 4]
ld., 7e druk. Amsterdam, Wed. de Groot
Utrecht, J. van Stuyvezant, 1713 [1, 5, 10, 11]
ld., 8e druk. Amsterdam, Wed. Barent
Visscher, 1721 [1, 2, 9]
ld., 9e druk. Amsterdam, E. Visscher, 1727 [1, 2, 4, 5, 8, 9, 11]
ld., 10e druk. Amsterdam, J. Kannewet, z.j.
Amsterdam, Evert Visscher, 1733 [1, 5, 9, 10]
In 1735 heeft Johannes Kannewet de uitgeversrechten opgekocht.
ld., 11e druk. Amsterdam, J. Kannewet, 1739 [1, 9, 15]
ld., 12e druk. Amsterdam, J. Kannewet, 1743 [1, 2, 3, 4, 5, 11]
Den Twaalfden Druk merkelijk verbeterd en met meerder Voyzen vermeerderd. Alsmede tot gemak der Zang-meesteren hier by gevoegt een
onderregting, tot gebruyk der geener die de op-gemelde Liederen, op de
Instrumente willen leeren Speelen.
ld., 13e druk. Amsterdam, J. Kannewet, 1752. [1, 2, 3, 4, 5, 13]
ld., 14e druk. Amsterdam, J. Kannewet, 1760. [1, 5, 9]
ld., 15e druk. Amsterdam, J. Kannewet, 1769. [1, 2, 5, 8, 9, 13]
Verbetert en op zoetvloeyende maatzang gebragt ende met voyzen vermeerderd.
ld., 16e druk. Amsterdam, J. Kannewet, 1780. [1, 2, 5, 8]
Merkelijk verbeterd, en op een zoetvloeyende Maat-zang gebragt ende met
voyzen vermeerderd.
Ik maakte voor dit onderdeel van de Bibliografie dankbaar gebruik van
D.F. Scheurleer, Nederlandsche Liedboeken. VGravenhage, 1912.
Eenige liederen van Jodocus van Lodensteyn, behoudens den zin, in taal
en schrijftrant, tot aangenamer en nuttiger gebruik, veranderd, en opnieuws uitgegeven. Utrecht, Willem van Ijzerworst, 1795. [2]
Hetzelfde werk, door J. Heringa Eliz. Zonder muziek. Utrecht, J. van
Terveen, 1795.
Bibl. Proost.
ld., Nieuwe uitgaaf. Bewerkt onder toezicht van een leeraar der ware
gereformeerde kerk. Nijmegen, D J . Haspels, 1857. [1]
Bloemlezing uit de gedichten van Jods. van Lodensteyn. Met inleiding en
woordenlijst door Dr. A.W. Bronsveld, Predikant te Charlois ca. Rotter-

dam. Rotterdam, E.H. Tassemeyer, 1867. [1, 2, 4, 5]
V 21. Martien Beversluis, Jodocus Lodensteyn. Bloemlezing uit zijn gedichten.
Libelle-serie. Baarn, z.j. [1, 5, 10, 11]
22. K. Heeroma, Protestantse poëzie der 16e en 17e eeuw, dl. II, p. 80-96.
Bibliotheek der Ned. Letteren. Amsterdam, 1950.
23. PJ. Buijnsters, Bloemlezing uit de bundel Uyt-spanningen van Jodocus
van Lodenstein. Klassiek Letterkundig Pantheon. Zutphen, 1971.
24. M.J.A. de Vrijer, Uren met Lodenstein, p. 127-176. Baarn, z.j.
25. Cornelis Pieter van Andel, Ontmoeting met Jodocus van Lodenstein, p.
29-67.
Serie Ontmoetingen met mystici, Kampen, z.j.
II 1. J. van Lodensteyns Uyt-spanningen uytgespannen met eenige stigtelijke
liederen, geestige gedigten, practikale stukjes. Te vooren verspreyd ende
nu verzamelt in 't licht gebragt door een Liefhebber van digtkundige ziele
heylig vervrolijkende verlustingen. Uitgegeven door Daniël Bongardt.
Rotterdam, Reynier van Doesburg, 1686. [5]
2. ld., 2e druk. Rotterdam, Reynier van Doesburg, 1698. [1]
3. ld., 3e druk. Rotterdam, Reynier van Doesburg, 1717. [2, 3]
4. ld., 4e druk. Rotterdam, Reynier van Doesburg, 1725. [1, 2]
5. J. van Lodensteins Uitspanningen, behelzende eenige stichtelijke liederen,
geestige Gedichten, en andere Praktikale Stoffen. Tweede deel.
Vijfde druk. Te Rotterdam, bij Philippus Losel, Boekverkooper op de
Hoogstraat, 1735. [2, 3]
6. ld., 6e druk. Rotterdam, Ph. Losel, 1739.
Amsterdam, J. Kannewet, 1739. [1, 4]
7. ld., 7e druk. Rotterdam, Ph. Losel, 1744.
Utrecht, S. de Waal, 1744. [1, 13]
VERSPREID DICHTWERK
1. Memoriale versen over... Historij-boeken des ouden Testaments, 1650.
Acta Zoetermeer, 28 dec. 1649.
<*»

2. Memoriale versen over seventien Historiboeken des Ouden Testaments.
Mitsgaders over de vijf Histori-boeken des Nieuwen Testaments.
In: Uytsp. Tweede Deel, p. 1-14.
3. Den Medicijn-meester Duc-d'Alba, ofte Den Geessel der Nederlanden ter
genesinge.
Tot Delf, by Anthony van Heusden. Anno 1660. [Pamfl. Knuttel, nr. 8448]
4. J. van Lodensteyns Claag-lied voor Jesu Christi Gemeynte tot Utrecht/
Te clagen over het drouvig af-sterven vanden seer Eerweerden, Godsaligen,
Wei-geleerden D. Justus Van den Bogaert. Christelijck in den Heere ontsla
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pen den 9. in Gras-maand 1663. Mitsgaders eenige aandagten van den selven
daar ontrent.
't Utrecht. By Henrick Versteegh, Boeck-verkoper op de Oude Gracht. Anno
1663.[1]
Opgenomen in Uytsp., p. 219 v.v.
5. J. van Lodensteyn, Aan-spraak aan Israël, een gedicht van 33 zes-regelige
coupletten, toegevoegd aan: Heilzaam Bericht en Troost aen de Joden, of
Israëliten, in hare langhdurige Vreemdelingschap, en jammerlike Verstroying,
over den ganschen Aerd-bodem: Byzonderlik aen die gene, de welke in dese
Ver-eenigde Nederlanden z i j n . . . Ter occasie van den onlangs vermeinden
Messias... Door Andreas Essenius, Leeraer des Godliken W o o r d s . . . tot
Utrecht. Uitrecht, Johannes Hulshuysen, 1667. [Pamfl. Knuttel, nr. 9605]
6. J. van Lodensteyns Op-dragt van eens Christens Tijdelijke Goederen aan
haren Eygenaar: Ofte Schrift- en Regt-matig Oordeel, nopende derselver Eygendom, en Bestel, te voegen voor aan 't Register dat een Christen houd van de
Goederen hem aanbevolen. t'Samengestelt by maniere van Alleensprake tot
den Heere God.: In Digt, en in Prose. Utrecht, Willem Clerck, 1673. [1, 2]
Opgenomen in Uytsp. Tweede Deel, p. 31-69.
J. van Lodensteyn, Opdragt van eens Christens tijdelijke goederen aan derselver
eigenaar. Zamengesteld bij wijze van alleenspraak tot den Heere God.
Nieuwe uitg. Amsterdam, H . Höveker, 1831.
Cat. Brinkman, 1833-1849.
7. J. van Lodensteyns Meditatien over eenige van 's Heeren Gods Eygenschappen, etc. Hem voorgecomen geduyrende sijn verblijv in Ostagie in 't Land van
Cleev.
Utrecht, Willem Clerck, 1674.
Op het voorblad staat vermeld: 't geen te voorschijn quam sond ick over, en quamen my
drie der selver nog tot Aernhem en in hechtenis sijnde gedruckt ter handen; door wiens
toe doen gedruckt en weet ick niet, maer wel dat seer vol fouten waren. Dit heeft my op
eeniger versoeck, de selve netter doen drucken laten, om of het ui. eenige stigtinge geven
konde. Vaert wel. [1]
Opgenomen in Uytsp., p. 78-90.
8. Ter Gedagtenisse van den Eerweerdigen, Godtsaligen, Geleerden en seer
Vermaarden Heere, den Heere Gysbertus Voetius, Doctor en Professor der H .
Godtgeleertheyd in d'Academie, ende Dienaar des H . Woords in Jesu Christi
Gemeynte tot Utregt. Utrecht, ter Drukkerye van Willem Clerk, Boek-verkoper op de Neude. Anno 1676. [Pamfl. U.B. Utrecht, nr. 836]
9. Twee leerdichten, geschreven voor de Beschouwinge van Zion, ter afsluiting
van de Tweede en Achtste Samenspraak (p. 47 en 205).
Opeenomen in Uytsp. Tweede Deel onder de titel Op de Letterkennis (p. 77) en Op het
beklaaglijk verval der Waarheid (p. 81).

10. Verzameling van keurstoffen, 2e druk, Zwijndrecht, z.j., geeft na de Tweede
predikatie vijf liederen, terecht of ten onrechte aan Lodensteyn toegeschreven:
p. 32 v.v. Lied van het lek.
De minnende Jesus, en weygerende Ziel.
De minnende ziel en weygerende Jesus.
De minnende Jesus en minnende ziel.
Den hemelschen Arend, Sijn vlucht
spoedende naar het doode Lichaam.
Luc. XVÏÏ:37.
11. Lukas' Heylig Evangelium beschrijvende den Heere Jesus Christus, zijn
Geboorte, Leven, Leere, Ampten, Wonderwerken, Leyden, Dood, Opstanding
en Heerlijkheid. Schriftuurlijk voorgestelt, verklaart en Berijmt door den Godzaligen Heer J. van Lodensteyn, in zijn Leven getrouw Leeraar te Utrecht.
Nevens twee Predicatien, en Brieven, met zijn hand Geschreven, ook nooyd
voorheen Gedrukt. In de Steden, bij de Boekverkoopers, te bekomen tot een
civiele prijs. Anno 1718. [1]
Bovengenoemd werkje, aanwezig in de K.B., is niet alleen het enige mij bekende exemplaar, maar het mist bovendien de Gedigten (p. 89-208).
Hetzelfde werk. Amsterdam, J. Ter Beek, 1718.
Bibl. Proost.
Hetzelfde werk. Delft, Andries Voorstad, 1721.
Bibl. Proost.
PREKEN
{/ I 1. Negen predikatien over eenige stoffen, dewelke heel zelden worden geleert,
en nog minder gepractiseert. Nagezien, ter drukpersse bequaam gemaakt, en
verrijkt met een Voorreden, als ook met een beschrijving van het leven en
sterven van den grooten Zelfsverloochenaar J. van Lodensteyn, door Everardus
van der Hooght, Predikant te Nieuwendam. t'Amsterdam, Jacobus van Hardenberg, 1697. [2, 5]
2. Hetzelfde werk. Utrecht, JJ.H. Kemmer, z.j.
Bibl. Proost.
3. Hetzelfde werk. Onveranderde uitgave xplgens ed. 1697. Amsterdam,
P. van der Sluys Jr., 1878. [4, 5]
4. Hetzelfde werk, behoudens de spelling onveranderd. Leiden, J.J. Groen &
Zn., z.j. [5, 11]
II 1. J. van Lodensteyns Geestelijke Opwekker, voor het Onverloochende,
Doode, en Geesteloose Christendom. Voorgestelt in X predikatien, en Aangedrongen door het Leven en Sterven van dien grooten Selfsverloochenaar J. v. L.,
eertijds seer vermaart Leeraar in de Stad Utrecht.
De Tweede Druk/meer als de helft vermeerdert en verbetert uyt Lodensteyns
eygene Schriften, door Everardus van der Hooght, Predikant te Nieuwendam
in Waterland. TAmsterdam, Jacobus van Hardenberg, 1701. [5]
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Het werk geeft de Negen Predikatien, ed. 1697, vermeerderd met een tiende. Dit
verklaart dat men het ondanks de nieuwe titel als Tweede druk annonceert.
2. Hetzelfde werk, 3e druk. Amsterdam, Jacobus van Hardenberg, 1716. [4,7]
3. Hetzelfde werk, 3e druk. Amsterdam, Adriaan en Johannes Douci, 1732.
* ld., 3e druk. Amsterdam, d'Erve van de Wed. de Groot, 1732. [1, 5, 11]
M. ld., 5e druk. Amsterdam, Johannes Douci, 1740. [2, 8]
-~..J>. ld., Amsterdam, C. van Essen.
Bibl. Proost.
6. Geestelijke opwekker, voor het onverloochende, doode en geestelooze
christendom, voorgesteld in 10 leerredenen,door E. van der Hooght.
Dordrecht, H.R. van Elk, 1853-1855.
Cat. Brinkman, 1850-1882.
7. Geestelijke opwekker, voor het onverloochende, doode en geestelooze
christendom, voorgesteld in 10 predikatien en aangedrongen door het leven
en sterven van den grooten zelfverloochenaar J. v. L., eertijds zeer vermaard
leeraar in de stad Utrecht. De 3e dr. meer als de helft verm. en verbeterd uit
Lodensteyn's eigene schriften, door E. van der Hooght.
Nieuwe Uitg. Nijkerk, IJ. Malga, 1857.
Cat. Brinkman, 1850-1882.
8. Het Vervolg van den Geestelijken Opwekker, voorgestelt in Negen Prediaktien, gedaan door den Heer Jodocus van Lodensteyn, wijlen gezeegent
Leeraar t'Utrecht, ende n u / o m de selve, ten versoeke van Veelen, na de
Predik-ordre, ter druk bequaam te maken uyt het Schrift, 't geen van een
Godvruchtig Christen, onder het Prediken, was opgetekent, VERSAMELT,
GEVULT, VERSCHREVEN, en VERMEERDERT met Schriftuurlijke
Uytbreydingen van alle de Hoofd-saken, en, in het bysonder, met de vereyschte INLEYDINGEN, VERKLARINGEN der texten, en andere
NUTTIGHEDEN; als ook, met drie GEVALLEN van CONSCIENTIE
door Everhardus van der Hooght, Predikant te Nieuwendam, in Waterland.
T'Amsterdam, by Jacobus van Hardenberg, 1707. [5]
Hetzelfde werk, Amsterdam, C. van Essen, z.j.
Bibl. Proost.
III 1. De Heerlijkheid van een waar Christelijk leven: Uytblinkende in een
Godsaligen Wandel, volgens het Geestelijk Licht des Evangeliums, te sien in
Jesus heerlijk Voorbeeld, nedrige Geboorte en Armoede, om ons te Wederbaren,
en Rijk in Gode te maken.
Begrepen in Sestien Uytgelese Kerk-redenen, Gepredikt door den Heer,
Jodocus van Lodensteyn, in sijn leven een Vroom, Wijs, Getrouw en Vermaard Leeraar tot Utrecht.
T'Amsteldam, by Jacobus van Hardenberg, 1711. [1, 10, 11]
Toe-eygeninge en Voorreden door J.H., Q. Hofman), ged. Dordrecht, den 6. Aug.
1711.
Brief van Lodensteyn aan een Student. Utrecht, den 17. Oct. 1675.
^ 2. Hetzelfde werk, 2e druk. Rotterdam, A. Douci, 1738.
Bibl. Proost.
Cat. Lindenberg, juni 1982.
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Cat. Lindenberg, 1984.
3. De heerlijkheid van een waar christelijk leven, uitblinkende in een godsaligen wandel. Volgens het geestelijk licht des Evangeliums, te zien in Jesus
heerlijk voorbeeld, nedrige geboorte en armoede om ons te wederbare en rijk
in Gode te maken. Begrepen in sestien uytgelese kerk-redenen, gepredikt
door den Saligen Heer, J. v. L., in sijn leven vroom, wijs, getrouw, en
vermaard Leeraar tot Utrecht.
Derde druk. Utrecht, Samuel de Waal, 1767. [4, 10]
4. ld., 4e druk. Sneek, J. Campen, 1855. [10]
5. ld., Goes, SJ. de Jonge, 1856.
Bibl. Proost.
6. ld., Utrecht, A. Fisscher, 1871.
Bibl. Proost.
7. ld., Nieuwe onveranderde uitgave volgens de ed. van 1767. Leiden,
D. Donner, 1887. [10]
8. Herdruk van de ed. 1711 met aangepaste spelling, Urk, De Vuurtoren, 1978.

IV 1. Het vervalle Christendom, uyt hare sorgeloose Doodslaap opgewekt, en
aangespoort tot eenen Heyligen Wandel, op den koningklijken weg des Levens.
Begrepen in XII uytgelesene Redenvoeringen, en zielroerende ReformatiePredikatien, van de beroemde Godsalige, en geleerde Heeren: J. van Lodesteyn, R. Macwair, J. Ligtfoot, J. Owen, T. Case, W. Fenner, meest uyt het
Engelsch vertaalt door J.H. Met een Voorreden van Melchior Leydekker.
Utrecht, Justus van Stuyvezant, 1711. [1]
2. Het vervalle Christendom, uyt haare Zorgeloose Doodslaap opgewekt en
Aangespoort tot eenen heyligen wandel op den Koninglijken weg des Levens.
Begreepen in Zeven Uytgelezen Zielroerende Reformatie Predikatien, waar
by zijn Gevoegt vyf voortreffelyke Predikatien van de Beroemde Godzalige
en geleerde Heeren, R. Macwair, J. Ligtfoot, J. Owen, T. Case, W. Fenner.
Uyt het Engels vertaalt door Johan Hofman. Verreykt met een Voorreden
van Melchior Leydekker, S.S.Th. Doet. en Professor tot Utrecht. t'Amst.
Barend te Nuys, 1742.
Bibl. Proost.
3. Hetzelfde werk. Haarlem, Jan Huytink, 1756. [2]
4. ld., geheel onveranderde uitgave volgens ed. 1711. Utrecht, A. Fisscher,
1875. [4]
V 1. Lodenstein, van Rijp en vander Velde, Keurstoffen. Amsterdam, N. Byl,
1748.
Bibl. Proost.
2. Verzameling van keurstoffen, of uitgelezene leerredenen der weleer Godzalige, nu zalige Mannen J. van Lodenstein, A. van den Velden en H. van
Rijp. Nieuwe onveranderde uitgave. Utrecht, bij J.J.H. Kemmer, z.j.
Bibl. Proost.
3. Verzameling van keurstoffen, of uitgelezene Predikatien, door den weleer
Godtzaligen, nu Zaligen Heer D° Jodocus van Lodensteyn, uitgesproken door
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zijn Wel-Eerw., toen hij leefde, in de Utrechtse en andere Gemeinten der
Hervormde Kerke. Tweede druk. Te Zwijndrecht, bij J. Boden, z.j. [4,10,11]
VI

Boet-predikatien over Jerem. XLV. Gedaan te Utrecht, door den godzaligen
leeraar J. v. L., niet lange voor het bittere noodjaar 1672. Thans in niet ongelijke
kommerlijke omstandigheden van ons vaderland uitgegeven, met een voorreden, weinige aanteekeningen en twee Leer-redenen door Corn. Brinkman,
Bedienaar van 't Heilig Evangelie te Dirksland.
Te Utrecht, bij Samuel de Waal en G. van den Brink Jansz., 1779. [2, 5]
Herdruk: Urk, De Vuurtoren, 1979. [1]

VII

J. van Lodensteyn, Meditatiën over het lijden Jesu Christi. 's-Gravenhage, bij
J. Golverdinge, 1869. [1, 11]
Gedeelten uit de Dagelijksche Meditatiën. 7AZ: A 3.

VIII

Afzonderlijk uitgegeven of in andere werken opgenomen preken.
1. Predicatie over Ezechiël 37:7, 8, opgenomen in Besch. v. Z , 3e en volgende
drukken.
In Negen predikatien en Geestelijke Opwekker is dit de Vierde Predikatie.
2. Een predikatie, gedaan te Utregt, by occasie van de verwoesting van de DomKerk, door Donder en Storm wind.
In: Het Verhoogde Nederland, Gekroond met Gods Goetheid, nu vernedert door 's menseben
Boosheid. 1718, p. 334-353. [1]
J. van Lodensteyn, Roepende stem des Heeren. Leerrede van het instorten der
domkerk te Utrecht. Nieuwe uitg. Amsterdam, H. Höveker, 1831.
Cat. Brinkman, 1833-1849.
3. Twee preken, de een over Matth. 5:6, de ander over Matth. 11:12, opgenomen in Lukas' Heylig Evangelium, p. 209 v.v. en 228 v.v.
4. J. van Lodensteyn, Tweetal leerredenen, over de geboorte van Jezus Christus en den geboren Christus, naar Luk. 11:1-12.
Nieuwe uitg. Rotterdam, J. v.d. Vliet Czn., 1840.
Cat. Brinkman, 1833-1849.
J. van Lodensteyn, Twee leerredenen over de geboorte van Jezus Christus en
den geboren Christus, naar Lukas 11:1-12.
Nieuwe uitg. Utrecht, Kemink & Zn, 1858.
ld., 2e druk, 1874.
Het betreft hier de 10e en 11e preek uit De Heerlijkheid van een waar Christelijk leven.
5. J. van Lodensteyn, in leven predikant te Utrecht, sprekende nadat hij
gestorven is, in twee brieven en twee verzen van zijne hand, tot de slapende kerk
van Nederland. 's-Gravenhage, 1858. [5]
In de laatste kwarteeuw zijn verscheidene preken van Lodensteyn herdrukt in
de Reveil-serie, uitgave van de Stichting „Smijtegelt Fonds" te Middelburg.
Voorts bij Romijn en Van der Hoff, Gorinchem en „Sprekend Verleden" te
Sommelsdijk.
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GERAADPLEEGDE WERKEN

a. In handschrift
Acta van de Classis Delft en Delfland, 1642-1650 (berustend in het Archief van de
Ned. Herv. Kerk te 's-Gravenhage).
Acta van de Kerkeraad van Zoetermeer/Zegwaard, 1644-1650 (berustend in het
Archief van de Ned. Herv. Gem. te Zoetermeer).
Acta van de Kerkeraad van Sluis, 1650-1653 (berustend in het Archief van de Ned.
Herv. Gem. te Sluis).
Lidmatenboek van de Nederduytsch-Gereformeerde Gemeente te Utrecht, (aanwezig
in het Gemeente-archief te Utrecht).
Acta van de Kerkeraad van Utrecht, 1653-1677 (aanwezig in het Gemeente-archief
te Utrecht).
Acta van de Classis Utrecht (aanwezig in het Rijksarchief te Utrecht) Incidenteel
geraadpleegd.
Resolutiën der Staten van Utrecht (aanwezig in het Rijksarchief te Utrecht). Incidenteel geraadpleegd.
Notarieel bestand van het Gemeente-archief te Utrecht inz. Lodensteyn's testamenten.
b. Gedrukte werken
W.J. Aalders, Mystiek. Haar vormen, wezen, waarde. 's-Gravenhage, 1928.
ld., Groote mystieken. 2 dln. Baarn, z.j.
W. Ames (Amesius), Vijf Boeken van de Conscientie en haar regt of gevallen. Vertaalt
en met uytgedrukte Schriftuurplaatsen vermeerdert door C. van Wallendal.
Ed. W. Geesink. Amsterdam, 1896.
ld., Mergh der Ghodtgeleerdtheidt. Vertaalt door L. Meyer. Amsterdam, 1656. Dl. I.
Corn. P. van Andel, Gerhard Tersteegen. Wageningen, 1961.
ld., Tussen de regels. De samenhang van kerkgeschiedenis en kerklied. 's-Gravenhage,
1968.
ld., Ontmoeting metjodocus van Lodenstein. Serie Ontmoetingen met mystici, nr.
1. Kampen, z.j.
St. G. Axters O.P., 'Josmnes Tauler in de Nederlanden'. In: Johannes Tauler, ein
deutscher Mystiker, p. 348 v.v.
J.N. Bakhuizen van den Brink, 'Geschiedenis van het Christendom tot het Grote
Schisma'. In: De Godsdiensten der Wereld, dl. II, p. 213 v.v.
W.H. de Beaufort, 'Jodocus van Lodenstein'. In: Geschiedkundige Opstellen, dl. I,
p. 115 v.v. Amsterdam, 1893.
Eerder in De Gids, Jrg. 1884, 4e stuk, p. 42 v.v.
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J. van den Berg, 'Die pluralistische Gestalt des kirchlichen Lebens in den Niederlanden 1574-1974\ In: Pietismus und Reveil, p. 1-21.
ld., '„Letterkennis" en „geestelijke kennis": een theologenstrijd in de achttiende
eeuw over de verstaanbaarheid van de Schrift' Ned. Arch. v. Kerkgesch., Nw.
Serie, dl LX, p. 236-263.
ld., Joden en Christenen in Nederland gedurende de zeventiende eeuw. Verkenningen
bezinning, 3e jrg., nr. 2, Kampen, 1969.
J.H. van den Berg, Het menselijk lichaam. Nijkerk, 1959.
G.C. Berkouwer, De Kerk, dl. II. Apostoliciteit en heiligheid. Dogmatische studiën.
Kampen, 1972.
ld., De voorzienigheid Gods. 2e dr. Kampen, 1975.
W.H. Beuken, Heilige dronkenschap. Jan van Ruusbroec. Gastmaal der Eeuwen.
Arnhem, 1951.
Den Bloem-hofvan de Nederlantsche Jeught. Ed. L.M. van Dis en Jac. Smit. Amsterdam-Antwerpen, 1955.
C. Blokland, Willem Sluiter. 1627-1673. Assen, 1965.
J. de Boer, De verzegeling met de Heilige Geest volgens de opvatting van de Nadere
Reformatie. Rotterdam, 1968.
F.C. van Boheemen, 'Delft, centrum van schrijfmeesters'. In: De Stad Delft, p. 241
v.v.
I. Boot, De allegorische uitlegging van het Hooglied voornamelijk in Nederland. Diss.
Utrecht, 1971. Woerden, 1971.
Everard Booth, Dagelijksche aanteekeningen gedurende het verblijf der Franschen
te Utrecht in 1672 en 1673. Uit de papieren van Booth medegedeeld door mr.
J.A. Grothe. In: Berigten van het Historisch Genootschap gevestigd te Utrecht.
Zesde deel, tweede stuk. Tweede serie, dl. I, st. 2. Utrecht, 1857, p. 22 v.v.
E.P. de Booy, 'Het onderwijs in Delft van 1572 tot het midden van de 17e eeuw'.
In: De Stad Delft. p. 112 v.v.
L.E. Bosch, 'Het Park Q. van Lodenstein)' Utrechtsche Volks-Almanak voor het Jaar
1850, p. 33-50.
H. Bouwman, Willem Teellinck en de Practijk der godzaligheid. Kampen, 1928.
Theodorus a Brakel, De Trappen des Geestelijken Levens. Sneek, 1858.
Wilhelmus a Brakel, Redelijke Godsdienst. 13e dr., Rotterdam, 1736.
T. Brienen, De prediking van de Nadere Reformatie. Amsterdam, 1974.
ld., Prediking en vroomheid bij Reformatie en Nadere Reformatie. Kampen, z.j.
ld., Bevinding. Aard en funktie van de geloofsbeleving. Kampen, 1978.
A.W. Bronsveld, Bloemlezing uit de gedichten vanjod. van Lodensteyn. Met inleiding
en woordenlijst. Rotterdam, 1867.
C.C. de Bruin, 'De Bijbel in de Middeleeuwen'. In: Cultuurgeschiedenis van het
Christendom, dl. II, p. 307 v.v. Amsterdam/Brussel, 1949.
P.J. Buijnsters, Bloemlezing uit de bundel Uyt-spanningen van Jodocus van Lodenstein. Klassiek Letterkundig Pantheon. Zutphen, 1971.
Johannes Calvijn, Institutie of Onderwijzing in de Christelijke godsdienst. Uit het
Latijn vertaald door Dr. A. Sizoo. 8e druk. 3 dln. Delft, z.j.
J.A. Cramer, Abraham Heidanus en zijn Cartesianisme. Diss. Leiden, 1889.
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Utrecht, 1889.
ld., De theologische Faculteit te Utrecht ten tijde van Voetius. Utrecht, 1932.
ld., 'Protestantsch kerkelijk leven in Oud-Utrecht'. Ned. Arch. v. Kerkg., Nw.
Serie, Dl. XXX (1938), p. 65 v.v.
A.Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen. Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits
en Oldenbarnevelt. Assen, 1974.
ld., Het kopergeld van de Gouden Eeuw. 4 dln. Assen, 1978-1980.
P. Dibon, 'Le fonds néerlandais de la bibliothèque académique de Herborn'.
Mededelingen der Kon. Ned. Akademie van Wetensch., Nw. Reeks, dl. XX. Afd.
Letterk. Amsterdam, 1957.
Documentatieblad Nadere Reformatie, jrg. 1-10.
Documenta Reformatoria, dl. I. Kampen, 1960.
Anton van Duinkerken, Uren met St. Bernard. Baarn, z.j.
ld., 'Judocus van Lodensteyn'. De Gids, juni 1957. Opgenomen in Beeldenspel van
Nederlandse dichters. Utrecht/Antwerpen, 1957, p. 117.
A.C. Duker, Gisbertus Voetius. 3 dln. Leiden, 1897-1914.
ld., School-gezag en Eigen-onderzoek. Leiden, 1861.
A. Eekhof, 'J a c ob u s Koelman te Sluis en de „Nadere Reformatie'' in Zeeland'.
Ned. Arch. v. Kerkgesch., Nw. Serie, dl. XIV, p. 193-209.
W.J.M. Engelberts, Willem Teellinck. Amsterdam, 1898. Herdruk Amsterdam,
1973.
M
D.Th. Enklaar, 'Het Voorbeeld van Lodenstein's „Medicijnmeester'" In: Ts. jrg.
LVI (1937), opgenomen in Lezende in Buurmans hof. Zwolle, 1956, p. 46 v.v.
G.A. van Es, 'Jodocus van Lodensteyn' in: Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden, dl. V, p. 345 v.v.
K. Exalto, De dood ontmaskerd. Amsterdam, 1975.
Heiner Faulenbach, 'Johannes Coccejus' In: Gestalten der Kirchengeschichte, Bd.
VII, p. 163 v.v.
R. Fruin/N. Japikse, Brieven vanjohan de Witt, dl. II. Werken, uitgegeven door het
Historisch Genootschap te Utrecht, Ille Serie, nr. 25. Amsterdam, 1909.
H.A. Enno van Gelder, Revolutionnaire Reformatie. Patria-reeks, nr. XXXI. Amsterdam, 1943.
ld., Getemperde vrijheid. Historische Studies XXVI, uitgegeven vanwege het Instituut van Geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht. Gron., 1972.
Gestalten der Kirchengeschichte, hrsg. von Martin Greschat. Bd. VII Orthodoxie und
Pietismus. Stuttgart, 1982. Zie: Heiner Faulenbach, Aart de Groot.
E. Gilson, Saint Bernard. Textes choisis. Paris, 1949.
De Godsdiensten der Wereld. Onder redactie van Prof.Dr. G. van der Leeuw. Deel
II. Amsterdam, 1941. Zie: J.N. Bakhuizen van den Brink.
Max Goebel, Geschichte des christlichen Lebens in der rheinisch-westphalischen evangelischen Kirche. Band II. Coblenz, 1852.
W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlande bis zur Labadistischen Krisis 1670. Leipzig, 1911. Herdruk Amsterdam,
1974.
Simon Gorter, 'Lodensteyn's liederen'. De Gids, 1868,2e st., p. 323-354. Herdrukt
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in Letterkundige Studiën I, Amsterdam, 1871, p. 129 v.v.
C. Graafland, De zekerheid van het geloof, Diss. Utrecht. Wageningen, 1961.
ld., 'De Gereformeerde orthodoxie en het Piëtisme in Nederland'. In: Ned. Theol.
Ts., jrg. XIX (1964-1965), p. 466-479.
ld., 'Van Syllogismus practicus naar syllogismus mysticus'. In: Wegen en gestalten
in het Gereformeerd Protestantisme, p. 105 v.v.
ld., 'Jodocus van Lodenstein'. In: De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar
voornaamste vertegenwoordigers, p. 85 v.v.
Cath. van der Graft, 'Utrechtsche Dichterwoningen IV. Jodocus van Lodensteyn'.
Maandblad van Oud-Utrecht, jrg. XIX (1946), p. 28-32.
Aart de Groot, 'Pietismus im Vorpietismus (Gisb. Voetius)' In: Pietismus und
Reveil, p. 118 v.v.
ld., 'Gisbertus Voetius'. In: Gestalten der Kirchengeschichte, Bd. VII, p. 149 v.v.
ld., 'Jean de Labadie'. In: Gestalten der Kirchengeschichte, Bd. VII, p. 194 v.v.
Zie Voetius.
B. ter Haar, Utrecht in 1672. Eene historische voorlezing. Utrecht, 1872.
Hella S. Haasse en Arie-Jan Gelderblom, Het licht der schitterige dagen. Het leven
van P.C. Hooft. Amsterdam, 1981.
L.J.M. Hage, 'Calvijn en het maatschappelijk leven'. In: Zicht op Calvijn, p. 147
v.v.
J. van Ham, 'Lodensteyn in Zeeland'. Zeeuws Tijdschrift 1963, p. 13-17.
J. Hartog, 'Het College der Scavanten te Utrecht'. De Gids 1876, dl. II, p. 77 v.v.
H. Heppe, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der Reformirten Kirche,
namentlich der Niederlande. Leiden, 1879. Herdruk 1979.
ld., Geschichte der quietistischen Mystik in der katholischen Kirche. Berlin, 1874.
Th.C.J. van der Heijden, 'Delft, centrum van schrijfmeesters'. In: De Stad Delft,
p. 241.
P.G. Hoefnagel, Zoetermeer, een Hollands tweelingdorp. Zaltbommel, 1969.
Jac. Hondius, Swart Register van duysent Sonden, Als een Stoeltje/dienende tot
ontdeckinge/ende opweckinge/van den vervallen ijver en Godtvruchtigheydt der
hedendaeghsche genoemde Ledematen in de Gereformeerde Christelijcke Gemeynten van Nederlandt. Amsterdam, 1679.
J. Huizinga, Herfsttij der Middeleeuwen. 4e dr. Haarlem, 1935.
J. de Hullu, 'De stichting der Roomsch-Katholieke parochiën te Sluis en IJzendijke
in de 18e eeuw'. Ned. Arch. v. Kerkg., Nw. Serie dl. XII (1916), p. 35 v.v.
G.P. van Itterzon, Franciscus Gomarus. Groningen, 1979.
N. Japikse, Prins Willem III. De Stadhouder-Koning. Dl. I, Amsterdam, 1930.
ld., Correspondentie van Willem III en Hans Willem Bentinck, eersten Graaf van
Portland. R.G.P., Kleine Serie no. 26. Tweede gedeelte, Deel I.
H.R. Jauss, Entstehung und Strukturwandel der allegorischen Dichtung. Grundriss
der romanischen Literaturen des Mittelalters. Bd. VI/I. Heidelberg, 1968.
Otto J. de Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis. 2e dr. Nijkerk, 1978.
G.W. Kernkamp, Acta et Decreta Senatus, dl. I. Utrecht, 1936. Werken van het
Hist. Genootschap te Utrecht, Hle Serie, nr. 65.
ld., De Utrechtsche Universiteit 1636-1936. Dl. I. Utrecht, 1936.
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N.C. Kist, Neêrland's Bededagen en Biddagsbrieven. 2 dl. Leiden, 1848-49.
L. Knappert, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk gedurende de zestiende
en zeventiende eeuw. Amsterdam, 1911.
W.P.C. Knuttel, Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland. R.G.P. Kleine
Serie, dl. II, III, IV. 's-Gravenhage, 1909, 1910, 1912.
J. Koelman, Historisch Verhael nopende der Labadisten Scheuringh, en veelerley
Dwalingen, met de Wederleggingh der selver. Amsterdam, 1683.
Theophilus Parresius (Ps. voor J. Koelman), Historisch verhael van de Proceduren
tegen D. Jacobus Koelman, predicant tot Sluys in Vlaenderen. Wegens zijn
debvoiren tot Reformatie, ontrent het Stuck der Formulieren en Feestdagen.
Rotterdam, 1677.
Christianus Parresius, (Ps. voor J. Koelman), Vier Samenspraaken over ettelijke
Kerkelijke Saaken. Utrecht, 1677.
W. Kolfhaus, Vom christlichen Leben nach Johannes Calvin. Neukirchen, 1949.
E.D. Kraan, 'De Heilige Geest en het na-reformatorische subjectivisme'. In: J.H.
Bavinck e.a., De Heilige Geest. Kampen, 1949.
Simon Jodocus Kruger, De Kroone van het Hooft: der Kerken van Utrecht afgevallen;
door het droevig, doch salig afsterven van den Seer Eerwaerdigen, Godsaligen
Yverigen van God geleerden D. Jodocus van Lodenstein. Utrecht, 1677.
A.F. Krull, Jacobus Koelman. Sneek, 1901. Herdruk Amsterdam, 1972.
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Huygens, Constantijn 56, 68
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Jauss, H. R. 54*
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Landtman, Thaddaeus 151
Leeuwen, H. W. van 12*
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Teellinck, Willem 25, 43, 47, 52, 66,
174
Tegularius, Hermannus 27, 32
Terentianus 92*
Teresa van Avila 133

Tersteegen, Gerhard 185
Thiens, Johannes 103
Thijssen-Schoute, C. L. 138*, 139*
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Veridicus, Justus 108*
Visser, G. 198*
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Ypeij, A. en Dermout, I. J. 41*
Yvon, Pierre 121, 122, 123, 135

233

B . ONDERWERPEN

allegorisme
t.o.v. Oudtestamentische figuren en riten
bij Origenes en in de M.E.-se exegese
bij de Nadere Reformatie
emblemata-literatuur
ontstoffelijking van het concrete ding
ligt ten grondslag aan de overdrijving in de Aandagten van
1660

53, 54
54
52, 53
55
54*
90,91

Aristotelisme
logica en sluitrede
onwaarde van algemene begrippen
dubieuze waarde van de syllogismus
methode van Ramus

18
20
19
137

ascese
twee betekenissen
mystiek als drijfkracht

25
93v.v.

Avondmaal
L's scrupules inz. de bediening
Bij Calvijn: het accent op de Verbondsbelofte
Bij L.: het accent op de genadewerking

143, 144
200
201

Beschouwinge van Zion
data. van verschijning
keuze van de vorm der samenspraak
Urbanus representeert Lodensteyn

166
166, 167
167*

blijdschap
geloofsblijdschap en ervaringsblijdschap

51, 52

Cartesianisme
Voetius' reëel bezwaar
Voetius' praktisch bezwaar
de „natuurlijke" theologie
combinatie met het Coccejanisme
Cartesiaanse scholastiek

139
19
137
139
139

catechisaties
in Zoetermeer
in Utrecht
de competenten

41
65, 66
66

celibaat

95,96
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censura morum
in Zoetermeer
Utr. K. van 19 maart 1660

39
88

colleges aan de studenten

97, 167

commissarissen politiek in de Utr, K.
verzet hiertegen

89

Delft
stadsbestuur
Latijnse school
Delftse relaties
het „verzetten van de wet" in 1672

12
14
98, 99
150

disputaties
L. als respondens
oordeel van A.M. van Schurman

21, 26
26

Doopsgezinden
in Zoetermeer
in Utrecht

35
60

dronkenschap
geestelijke dronkenschap als extatisch element van de
vroomheid

119

eenvoud
de „eenvoudige" christen

164

feestdagen
L. in Zoetermeer
Koelman's verzet
L.'s standpunt

42
158, 159
160*

formulieren
Koelman's bezwaar
L.'s visie op de kerkelijke orde
L.'s visie op de formulieren

159
160, 161
161

geestelijke gesteldheid
mogelijkheid tot beoordeling

136, 164*, 202

geestelijke (kerkelijke) goederen
ontstaan van het Utrechtse stelsel
Voetius' critiek
Theologisch Advys en Wolcke der getuygen
Remonstrantie van okt. 1658
minderheidsstandpunt

67v.v.
68
69
77, 78
87
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geestelijke verlating

83v.v.

geloof
bij Calvijn
bij Gomarus en Voetius

180
180

gevoelige genade

83

heiligmaking
centrale plaats
het zoeken van de rechtvaardigmaking uit eigenbelang
zelfverloochening als criterium van de verlosing
heiligmaking identiek aan verheerlijking
waardoor het proces der heiligmaking op aarde niet als
verheerlijking ervaren wordt

191

hemel (eeuwig leven)
visie op de hemel vanuit de Hooglied-mystiek
id. vanuit de speculatieve mystiek

116, 118
117, 118

189
125, 126
126*, 189
190

Hooglied (Zie: mystiek)
Hooglied-poëzie
verwantschap met het minnedicht
verschil met Hooft
het arcadisch element maakt plaats voor het beschouwelijke

82
82, 83
115, 116

huiselijk en gezelschapsleven
ligging van zijn huis in Utrecht
levenswijze en vriendenkring

61, 61*
96, 97

Israël en de Republiek

165

katholieken
hun positie in theorie en praktijk
in de stad Utrecht
tijdens de Franse bezetting
ambivalente waardering van het katholicisme

34
59
147, 148, 156
202, 203

kennis
het bijbelse begrip van „kennis"
bij Calvijn en bij Voetius

22
179, 180

kerk
haar heiligheid
oordeelt niet over het innerlijk

201
202, 164*

Labadisme
L.'s houding tegenover De Labadie

123, 124
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leer en godsdienstige praktijk
invloed op L.?
reacties van de kerk op de Labadistische critiek
L.'s contacten met de Labadisten

129-134
202
142, 143
144

Latijn
als spreek- en schrijftaal
invloed op het Nederlands, ten goede en ten kwade
latinismen

16, 17
17
17, 101*

letterkennis
onderscheid van „letter" en „zin"
de gehele drie-enige God is betrokken bij het kennisprobleem
geen openbaring buiten het Schriftwoord om

181
182, 183
184, 185

Lutherse kerk

59, 60

medische kennis (c.q. onkunde)

21

metafysica
L.'s filosofische disputatie
de „natuurlijke" theologie

21
137

muzikale ontwikkeling

22, 169, 170

mystiek
A. Bernardijns
Jezus staat centraal
Bernard's exegese van het Hooglied in reformatorische kring
niet aanvaard
L. voelt zich aangesproken door het pathos: de gevoelige
genade
geen familiaritas
aantrekkelijkheid van de Bernardijnse vroomheid
B. Speculatieve mystiek
de positieve en de negatieve weg tot kennis van God
de termen waarvan de negatieve benadering zich bedient
de mystiek van de ver-niet-ing bij Tauler en zijn 17e-eeuwse
navolgers
wat L. niet en wat hij wel overnam
het psychologisch proces van de ver-niet-ing
C. De Labadie
Quietistische elementen

116
186
187
187
199
118
118
125
197, 198, 199
205, 206
132-134

natuurwetenschappen
conflict met de theologie

138, 139

Niet (ver-niet-ing)
wat de term inhoudt

93*, 125

237

ostagie in 't Land van Cleev

152v.v.

overheid
L. over de band tussen kerk en staat

162, 163

Piemont

100, 146, 146*

prediking
in Zoetermeer
in Sluis
zijn kanselwelsprekendheid
de „geleerde" preek en de prakticale prediking
afgestemd op zijn publiek
gebruik van rhetorische
figuren

38
47
63
64
166
166

Presbyteriaanse (Engelse) kerk
in Utrecht

59

publieke bestraffing van magistraten
L.'s verweer
scherpe critiek in juni 1666
id. in sept. 1674

74, 75
92
106
157

Rampjaar 1672
inkwartiering en schattingen
winteroffensief
symptomen van ontspanning

146v.v.
148
151
151, 152

rationalisme
in de exegese van de H. Schrift
L.'s standpunt

121
122, 123

Reformatie
critiek op de Reformatie van de 16e eeuw
geen critiek op Calvijn

202, 203
204

Remonstranten
in Zoetermeer
in Utrecht

35
60

rijkdom en bezit

145v.v.

Sabbatsheiliging
in Zoetermeer

39, 40

Sabbatsstrijd
in Utrecht
aard van het verschil met Burman

111
112, 113

238

Scavanten
College der Scavanten

140

Scholastiek
Zie: Aristotelisme

179

Spiritualisme
Ambivalente houding ten opzichte van het geschapene
onderwaardering van het geschapene

93, 94, 130
200, 204

Synode van Utrecht 1667
Conflict tussen Kerkeraad van Utrecht en Synode
L. inz. de besluitvorming bij meerderheid van stemmen

109v.v.
163

testamenten

11*, 97, 174,
175, 176

Utrecht (provincie)
de drie leden van de Staten
Reglement voor de predikanten
Interim 1673/'74
Regeringsreglement van april 1674
de rehabilitatie van de uitgewezen predikanten
Utrecht (stad)
bevolking overwegend protestants
tot 1659 goede verstandhouding tussen kerkeraad en
Vroedschap
het patroon van de zestiger jaren

67
89
155
155
156-158

58
61,68
103

Utrechtse Academie
het Album Studiosorum
ontslag van Matthias Nethenus
conflict tussen Senaat en Kerkeraad

15, 16
102, 103
107

Uytspanningen
de vier delen
eerder verschenen gedichten
ontleende melodieën

50, 51, 169
168
169, 170

vergeestelijking van het aardse
Zie: allegorisme
visioen in Ezechiël 37

172, 202, 203

Waalse kerk
in Utrecht
procedure van de Synode inz. De Labadie

59
121, 122

239

Waldenzen

100, 146, 146*,
203

Zelfverloochening
bij Calvijn
bij L.

191, 192, 193
193, 194

zending

146

zonde
bij Calvijn
bij L.

194
194, 199

C . VERWIJZINGEN NAAR HET DICHTWERK

Uytsp.
Pag.
1 Morgen-ligt ofte Jesus onsen Morgen-son, dat is/Aandagt
op 2 Sam. 23: vers 4
14 Aandagt op Hoogl. 5 : 2, 3, 4, etc.
30 Aandagten op 1 Joh. 2 : 16
I Begeerlijckheyd des vleesch
36 Afkomsts-spiegel, of Aandagt op Ps. 51: vers 7
37 Den Naackten Jesus, of Aandagt op Joh. 19 : 23
38 Jezus Verlaten, of D. Samuel Doreslaars
Aandagt op Math. 27 : 45, 46, 47
39 't Hooge-priesterlijk gewaad, op Exod. 39
40 Des Heeren Ooge op de sijnen, of Aandagt op 1 Pet. 3 : 12.
Rijmeloos
44 Jesus Hulpeloos, of Aandagt op Math. 26 : 51, 52, 53, 54
46 Jesus Geduldig, of Aandagt op Math. 27 : 28, 29, 30
46 Jesus Coningrijck bespott, of Aandagt op Joh. 19 : 2
52 Dronckenschap, op Eph. 5 : 18, 19 en Ps. 36 : 9
53 Sorgeloosheyd van een Christen, of Aandagt op Phil. 4: vers
6
61 Den tweeden Psalm uytgebreydet
74 Den Nedrigen Christen, op Psalm 131
78 Hert-sterckte in JEHOVA. Op 1 Sam. 30: vers 6
82 Hert-sterckte in JEHOVA II
85 't Verheven Herte van een Christen die Gode leeft. Op
2 Par. 17 : 6
87 't ONEYNDIG LIGT, wonende in de Donckerheyd. Op
2 Chron. 6 : 1
91 Kinder-lesse, of Aandagt op 1 Petr. 2 : 2
99 Jesus Aansprake aan eene Geloovige in droefheyd
100 JESUS Lijdende Liefde
109 Jezus Min, of ware Kuysheyd.
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20, 21, 61, 96,
116,204
85, 186
95, 96
75*
49
49
55
56
81*
81*
81*
119
51, 52
106
128, 129
127
127
124
171*
15, 113, 114
81
81*, 187

Harders-sang, of Pastorel
124 Het jonge en onbecommert leven
131 Schepselen Niet en Jesus Al
141 NIET en Al, dat is Des werelds ydelheyd en Gods
Al-genoegsaamheyd
152 Jesus Voorbeeld
155 Heerlijckheyds Loff
160 Weldadicheden der Jonckheyd van eene Geloovige
173 De Vrolijckheyd van 't Christenleven
188 Sonden-gewigte
190 CHRISTUS VERRESEN, Twee-spraack tusschen Petrus en
Maria
197 JESUS ten HEMEL
213 Gods Soon in 't Vleesch
216 Jesus getrouwe liefde voor de wereldt verkoren
219 CLAAG-LIED voor Jesu Christi Gemeynte tot Utrecht, te
clagen over het droevig af-sterven van den seer Eerweerden,
Godsaligen, Wei-geleerden D. JUSTUS VAN DEN
BOGAERT
232 Aansprake aan Juffr. Clara vander Burg
234 Stichtelijcke Bedenckingen, op 't salig overlyden van de seer
begaafde en Godtsalige, Hogh-Edele Wel-geboorene Juffr.
Anna Catharina van Lochorst
239 Op de dood van de Godsalige Juffrou Helena van Suylen
242 Op den aanvang des Jaars
245 NIEUW-JAARS GEBEDT, om Lust tot en in Gods Woord
247 AANDAGTEN over de Ellenden van Gods volk in
Piedmont, in de jaren 1655, en 1663
Inleyding tot den Treursang
268 Invallen op eene Reyse
272 Op een versch Hoender-Ey geschonken tot verquickinge
274 Voor-sang van den Godtvrugtigen Leraar Gerardus
Holkenborg, en sijn Huisvrouw Maria van Waalre. Te
singen op hare reise na Oost-Indien
279 Toe-sang der Gelovigen in het Vaderland, op den
Voor-sang van den voorgem. Gerardus Holckenburg ende
Maria van Waalre, Echte-lieden: Op hare reyse naar
Oost-Indien
282 IN-VAL op occasie, dat my yemand de versogte aansprake
tot stigting weygerde
284 AF-SIJNS SMERTE. Op gelegentheyd van 't scheyden eens
Vriends
291 GEBOORTE-DAG van CATHARINA van LODENSTEYN
295 Op mijn verjaring in Sprockelmaand 1670. End' op dat
Saysoen des jaers
299 De Verlossinge des Heren van de Vereenigde Nederlanden
's jaars 1629
306 Sege-sang van 't GELOOF in de Swaricheden, op voorval

82, 83
30, 168
93, 94, 116, 198,
204
93, 168, 204
189
116
13, 143*
51, 168, 190
101
166*
22*
94, 95
82

22*, 100, 173
81

117, 119, 197
128*, 152*, 168
51
51

168, 203
22
56

146
205*
83, 84, 187*
93*
51, 171
169

241

van den Oorlog met Engeland in 't jaar 1665. Aandagt op
Hab. 3: vers 17, 18
313
317

335

336
341
352
354
355
363

371
375
378
396
398
408
417
418

SEGE-SANG over d'overwinninge in 't gevegt tegen de
Engelsche 1, 2, 3, 4. Junij 1666
Eenige Aandagten over de Kerckelijcke Voorvallen des Jaars
1660.
I Treur-liedt
II Weemoedige Sugten ende Gelovige Gebeden van de
bedroefde Gemeinte Jesu Christi tot haren Heere. Op
voorval des selven Jaars 1660
III Cruys-schole van J. Christi Gemeynte, op de voorvallen
des selven Jaars
GESCHREVEN voor 't Boeck van eene in de selfverlochening sig oeffenende, tot haar en and'rer verder
opwecking
OPMERCKING over 't salig af-sterven van den Eerweerden
God-saligen D. LAMBERTUS SANDERUS
EENIGE INVALLEN, voorgecomen op eene reyse van
Sluys in Vlaanderen, na Holland en wederom in 't jaar 1651
Op de onversettelijcke Catharren-pijn na vele gebruyckte
genees-middelen
Als Sluys weder in het oog quam
BRUYLOFS-GESANG om op voorval van een Christenhuwlijck gesongen te werden
Kinder-Lijck van HENRICUS SALDENUS
Soontje van D. GUILJELMUS SALDENUS en ANNA
BAERLE. Overleden 4/14 Mey 1666. oud 8 maanden
TREUR-LIED over den Hollandschen Inbreuck der Wateren
in den Dortsche Weerd. Geschiet den 21/31 Decemb. 1658
TRAJECTINA STRAGES ofte de Nieuwe Gragt ontboomt
Den Medicijn-meester DUC-d'ALBA, ofte Den geessel der
Nederlanden ter genesinge
Eensaemheyd met God
JESUS MIN. ECHO
AANDAGTEN op het salig Sterven van D. Johannes
Theodorius Vander WENDEN. Overleden in 't jaar 1664
Puntdicht: Verdraagsaamheyd
De Alleen-alles-weerdige Hoocheyd. Vertaalinge uyt La
consolation de la Theologie door René de Cerisiers

Uytsp.,
3e en latere dr.
421 Te singen op de Bruiloft van d'Heer DIRCK van
Lodensteyn ende Juffr. Amelia de Berg
436 J. van Lodensteyns SWANEN-GESANG, of het laatste by
hem in sijn sieckte, korts voor zijn salig af-sterven
gemaackt, en Zions kinderen na-gelaten
440 ECHTS-LOF
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105, 106, 129,
135
169

22, 90
91

128
173
49, 52, 53
49,50
47
57, 96, 170

56, 98, 99
22, 81*
75, 76, 168
79, 80, 168
168, 169
115, 116
173
91
17

98

51, 126, 171
95

443 VRYHEYDS-LOF
448 GEBOORTEN-DAG van N.N. op den 28.Augustus 1672

95
149

Separaat
Ter Gedagtenisse van den Eerweerdigen, Godtsaligen,
Geleerden en seer Vermaarden Heere, den Heer e
GYSBERTUS VOETIUS

27, 173

B.v.Z.
47 Op de letterkennis
In Uytsp. Tweede deel, p. 77
205 Op het beklaaglyk verval der waarheyd
In Uytsp. Tweede deel, p. 81

181
142, 185, 186
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