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Aan Cobie en onze kinderen
Jan Willem, Elsa, Joost en Gijsbert

Inleiding

De belangstelling voor de Nadere Reformatie is de laatste jaren sterk toegenomen. Dat
is een opmerkelijke zaak. Deze beweging in de Nederlandse kerkgeschiedenis, die
pleitte voor een "nadere reformatie" van het volksleven, heeft met haar omvangrijke
schriftelijke nalatenschap tot in onze tijd velen weten te boeien.' Wij wijzen in dit
verband op de beide bundels, die onlangs kort na elkaar zijn verschenen, en waarin een
beschrijving wordt gegeven van de voornaamste vertegenwoordigers van deze stroming.2
Over de achtergrond en de invloeden, die op de beweging als zodanig hebben
ingewerkt, is reeds het nodige te berde gebracht, waar wij nu niet uitvoerig op in willen
gaan. In deze inleiding willen wij ons beperken tot het aangeven van enkele hoofdlijnen.
A. Ritschl zag duidelijke lijnen lopen vanuit de mystieke theologie van de middeleeuwen. H. Heppe heeft gewezen op de samenhang tussen het Engelse Puritanisme en
het gereformeerde Piëtisme in ons land. W. Goeters legde de nadruk op het specifiek
Nederlandse karakter van deze beweging. Hij wees op het bestaan van een "kirchliche
Reformpartei" hier te lande, die de ongebondenheid in het volksleven wilde tegengaan,
en opkwam voor de rechten van de kerk tegenover de overheid. Tegelijk attendeerde hij
op de onderlinge verschillen en nuances in de theologie van de diverse vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. S. van der Linde heeft eveneens de verscheidenheid van de figuren uit deze kring onderstreept. Wat we bij Calvijn samengebundeld
vinden als een lichtstraal, gaat naar zijn mening in de Nadere Reformatie in de kleuren
van het spectrum uiteen. Voetius typeert hij als de kerkorganisator, Teellinck en a
Brakel als de praktici, Van Lodenstein en Saldenus als de mannen van de "mystiek", van
het kruisdragen en de overdenking van het toekomende leven.3
Waar Van der Linde de Nadere Reformatie in sterke mate wil vergelijken met de
vroege Reformatoren, houdt C. Graafland zich bezig met de verwantschap tussen het
Engelse Puritanisme en deze Nederlandse stroming.4 Hij wijst erop dat de invloed
1.
Voor een korte kenschets van deze beweging verwijzen wij naar het artikel "Nadere Reformatie, een
poging tot begripsbepaling", in DNR, (VII) 1983, p. 109-116. Hier wordt de volgende omschrijving gegeven:
De Nadere Reformatie is de beweging binnen de Nederduits Gereformeerde Kerk die, zich tegen algemeen
verbreide wantoestanden en misvattingen kerend, alsmede de verdieping en de verbreding van de doorwerking van de zestiende-eeuwse Hervorming beogend, met profetische bezieling aandringt op en ijvert voor
zowel de innerlijke doorleving van de gereformeerde leer en de persoonlijke levensheiliging alsmede de
radicale en totale heiliging van alle terreinen des levens. Deze begripsomschrijving is van de hand van T.
Brienen, L.F. Groenendijk, WJ. op 't Hof en C.J. Meeuwse.
2.
T. Brienen e.a., De Nadere Reformatie. Beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers, 'sGravenhage 1986. T. Brienen e.a., De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme, 's-Gravenhage
1989.
3.
S. van der Linde, Opgang en voortgang der reformatie. Een keuze uit lezingen en artikelen van prof.
dr. S. van der Linde, Amsterdam 1976, p. 141.
4.
C. Graafland, "De invloed van het Puritanisme op het ontstaan van het Gereformeerd Piëtisme in
Nederland", in DNR, VII (1983), p. 1-24.
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vanuit Engeland zich vooral heeft geconcentreerd in de persoon en het werk van
Willem Teellinck. Tegelijk merkt hij op dat hem vooral ook is opgevallen de sterke
invloed van de middeleeuwse vroomheid, die onder meer via het Puritanisme op de
Nadere Reformatie is uitgegaan. Als laatste noemen wij in dit verband WJ. op 't Hof.
Hij attendeert op de doorwerking van de Moderne Devotie. Onder de drempel van de
Reformatie door zou deze geruisloos zijn binnengeslipt in de gereformeerde kerk.5
Wat ons overigens opvalt is dat in het huidige onderzoek Saldenus vrijwel buiten
beschouwing is gebleven. Alleen Goeters geeft enige aandacht aan enkele van zijn
geschriften. Op grond daarvan konstateert hij bij Saldenus een sterke voorliefde voor
het konventikel, en meent hij dat de negatieve houding die De Labadie en zijn
volgelingen tegenover de volkskerk innamen, mede door het denken van Saldenus is
voorbereid.6 Tot op heden zijn dus slechts enkele geschriften van Saldenus voor het
voetlicht gehaald. Van de dertig werken, die hij ons heeft nagelaten, zijn diverse zo
goed als onbekend gebleven. Om een verantwoorde typering en plaatsbepaling van
Saldenus binnen het geheel van de Nadere Reformatie mogelijk te maken, achten wij
het van belang zijn gehele oeuvre in het onderzoek te betrekken.
Uiteraard hebben daarbij de vragen die in het eerdere onderzoek opgeworpen zijn
ons mede geleid. Is hij vooral te karakteriseren als een epigoon, zoals S. van der Linde
meent?7 Hoe was zijn positie ten opzichte van De Labadie en diens separatistische
neigingen? Heeft Goeters gelijk met zijn bovengenoemde konstatering ten aanzien van
Saldenus' voorliefde voor het gezelschapsleven? Het zal echter blijken dat bij onze
bestudering van Saldenus meer aan de orde komt. Nader onderzoek zal allerlei
aspekten naar voren brengen, die tot nu toe buiten beschouwing bleven. Welke zijn de
centrale noties in zijn theologisch denken? Hoe is bij hem de uitwerking daarvan in de
homiletische en pastorale praktijk? Wat is, in meer algemene zin, zijn plaats in de
Nadere Reformatie? Ook de vragen naar de wortels van zijn denken en naar de
mogelijke invloed die van hem is uitgegaan, dienen, eveneens in meer algemene zin,
aan de orde te komen.
Bij de opzet van deze studie kozen wij voor een biografisch-thematische behandeling. Wij zijn ons ervan bewust dat in het moderne geschiedonderzoek deze aanpak
niet langer de enige is. Er wordt in toenemende mate prioriteit gegeven aan de vragen
van de overdracht en de receptie van een bepaalde beweging.8 Ook wij zijn van mening
dat voor de voortgang van het onderzoek de bestudering van deze aspekten van groot
belang is. Toch menen wij dat het biografisch-thematische zijn eigen plaats mag
behouden bij de bestudering van de Nadere Reformatie. Voor de wetenschappelijke
diskussie over het totaalbeeld van deze kerkelijke beweging, en haar plaats in het
kerkelijke en kulturele leven van de zeventiende eeuw blijven monografiên over de
vertegenwoordigers van deze stroming zeer belangrijk.
5.
WJ. op 't Hof, "Eenen tweeden Thomas a Kempis (doch ghereformeerden)", in De doorwerking van
de Moderne Devotie. Windesheim 1387-1987, P. Bange e.a., Hilversum 1988, p. 151-165.
6.
W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus in der reformierten Kirche der Niederlande bis zur
Labadistischen Krisis 1670, Leipzig 1911, S. 107, 109,269.
7.
S. van der Linde, in CE (2e dr.), VI.
8.
Vgl. F.A. van Lieburg, De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius. Sporen in de gereformeerde kerkeraadsacta, Rotterdam 1989, p. 10-18; 148, 149. Vgl. ook F.A. van Lieburg, "De receptie van
de Nadere Reformatie in Utrecht", in Tijdschrift de zeventiende eeuw, V (1989), p. 120-128. Van Lieburg
spreekt over een door kerkhistorici nog aarzelend betreden onderzoeksterrein (p. 121).
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HOOFDSTUK 1

Het leven van Saldenus

1.1. Jeugd en vorming (1627-1649)
Willem Salden werd in mei 1627 in Utrecht geboren.1 Hij was het tweede kind van
Hendrick Willemsz. Salden en Elisabeth Jansdr. van der Son. Zijn vader was in
september 1623 vanuit Sittard naar Utrecht verhuisd, en had zich als kleermaker
gevestigd in de Lange Sint-Jansstraat2. Zijn moeder was in diezelfde maand met
attestatie uit Jutphaas gekomen.3 Behalve Willem telde het gezin nog drie dochters:
Petronella, Susanna en Anneken.4 In 1629 kocht vader Salden van een collega "seeckere huyse ende erve van vooren tot achteren met alle sijne rechten ter nooit synde in
St. Jansstraete...".5 Hij moet een ijverig man geweest zijn, die door hard werken zich
een behoorlijke positie wist te verwerven.
De sfeer in het gezin Salden was goed en Willem ontving van zijn ouders een
christelijke opvoeding. In de opdracht van zijn De Wech des Levens vertelt hij van de
zorg die zijn ouders aan zijn opvoeding hebben besteed. Hij dankt zijn vader, die hem
"soo menighmael op sijn armen heeft gedraghen, ja als de eerste zadekens in sijn herte
in-ghestort".6 Zijn moeder, die dan al overleden is, zal hij nooit vergeten, speciaal
vanwege haar zorg voor zijn geestelijke welstand. Naast God heeft hij het aan zijn
ouders te danken dat hij de kerk als predikant mag dienen.
Willem groeide in Utrecht op en genoot er zijn gehele opleiding.7 Na de lagere
1.
De geboortedatum is onbekend. Het doopboek van de St. Jacobs-kerk meldt dat op 20 mei 1627 gedoopt
werd: Willem, soon van Heyndrick Willemsz. ende Lijsbetje Jans. van der Sonnen; Register van gedoopten
in de verschillende kerken der Ger. Gem. te Utrecht, 1626-1632. Gemeentearchief Utrecht. Gezien de
heersende praktijk van de vroegdoop is hij waarschijnlijk enkele dagen eerder geboren. De naam Guilelmus
Antonius komt in de bronnen niet voor. (S. van der Linde, in CE, VI; vgl. ook A.J. van der Aa, in BW, X).
De naam van zijn moeder wordt op allerlei manieren geschreven: van der Son, van der Sonnen, en van
der Zon. Saldenus zelf gebruikt in het voorwoord van zijn boek De Wech des Levens de naam Elisabeth van
der Son. Ook in haar attestatie van Jutphaas naar Utrecht wordt deze vorm gebruikt.
2.
Als datum van zijn vestiging binnen Utrecht wordt vermeld 23 sept. 1623. Alphabetische lijst der
nieuwe burgers, 1580-1700. Gemeentearchief Utrecht. De rijksarchivaris in Limburg deelt mee dat de naam
Salden een typisch Limburgse naam is en in de omgeving van Sittard heden ten dage nog vrij veel voorkomt.
3.
De attestatie is gedateerd 29 sept. 1623. Zij vermeldt als domicilie: "inde St. Jans-straet naest de
geweldige". Register der Ledematen, 1619-1625. Gemeentearchief Utrecht.
4.
Petronella en Susanna worden door Saldenus genoemd in het voorwoord van De Wech des Levens, 2e
druk, Enkhuizen 1658. Van Anneken horen wij niets meer. Petronella huwde met Salomon Gordon, "commies
van Reden van Brabandt over 't Marquisaet der Stad Bergen op Zoom". Susanna trad in het huwelijk met ds.
M. van Harlingen, Transportregister 1697, p. 197, 198. Gemeentearchief Utrecht. De laatste was predikant
te Renswoude (1668), Rijswijk (1669), Amersfoort (1671), Delft (1674) en Hoorn (1677). Zie over hem A.J.
van der Aa, BW, VI.
5.
Transportregister 1629,1, p. 219. Gemeentearchief Utrecht.
6.
G. Saldenus, De Wech des Levens, Enkhuizen 1657, p. III.
7.
Waarschijnlijk genoot Saldenus een studietoelage van de Utrechtse magistraat. In de Dedicatie van zijn
Otia Theologia (1684) brengt hij haar dank: "Oportuitne ergo ad Vos praecipue ire, vestrumque fieri, cujus
conditor vestrum se esse tot nominibus, nativitate, educatione, studiorum inchoatione, continuatione et
absolutione gloriari ausit potest". In 1646 droeg hij zijn stellingen De necessario et contingenti aan haar op.

15

school bezocht hij waarschijnlijk de Hieronymusschool, de enige instelling in Utrecht
waar de oude talen werden onderwezen.8 Deze school had een zeer goede naam; bekende docenten als Antonius Aemilius en Eustachius Swartius waren aan haar verbonden.9 Gesticht in de vijftiende eeuw, in de geest van de Broeders des Gemenen
Levens, kwam zij al spoedig tot grote bloei. Toen de stadsregering na de Hervorming
ook de Latijnse school in calvinistische geest reorganiseerde, volgde een korte inzinking. Tijdens het rectoraat van Aemilius (1619-1630 en 1634-1639) was het aantal
leerlingen echter weer groter dan ooit. Ook na hem, onder Swartius (1639-1643), bleef
dit aantal boven de driehonderd. Gedurende de periode waarin Willem Salden er
vermoedelijk het onderwijs volgde, telde de school acht klassen met acht docenten.10
Reeds op zevenjarige leeftijd kon men tot de school worden toegelaten. Waarschijnlijk is ook Willem Salden op deze leeftijd leerling van de school geworden, daar
hij zich reeds als zestienjarige aan de Academie liet inschrijven. Het onderwijs
omvatte voornamelijk Latijn en Grieks, waarbij aan het Latijn de meeste zorg werd
besteed. Er waren oefeningen in het schrijven van Latijn (zowel proza als poëzie),
terwijl ook disputen in deze taal werden gehouden.11 Hele stukken van de klassieke
schrijvers moest men uit het hoofd kunnen opzeggen. Het behoeft ons dan ook niet te
verwonderen dat Willem Salden, die onder Aemilius en Swartius heeft gestudeerd,
later met groot gemak klassieken, patres en reformatoren citeerde. De liefde voor het
boek - om welke hij "een van de weinige bibliofielen in de Voetiaanse kring" is
genoemd - zal hem hier zijn bijgebracht.12
In september 1643 volgde de inschrijving aan de Utrechtse Academie.13 Het
aantal studenten aan deze zeven jaar oude instelling was nog vrij gering. Hoogleraren
aan de theologische faculteit waren Gisbertus Voetius, Meinardus Schotanus en
Carolus de Maets.14 Voetius richtte zich in zijn colleges vooral op de dogmatiek, de
ethiek en het kerkrecht. Bekend waren ook zijn zaterdagse disputeer-colleges, waarin
allerlei aktuele theologische of praktisch-ethische kwesties aan de orde kwamen.
Schotanus doceerde de exegese van het Oude Testament, terwijl De Maets het Nieuwe
Testament voor zijn rekening had genomen.15 Daarnaast gaf Paulus Voetius de propaedeutische colleges in de wijsbegeerte. Toen Schotanus in 1644 overleed werd
Johannes Hoornbeeck, die enige tijd onder Voetius had gestudeerd, in zijn plaats
benoemd. Hij is een van de veelzijdigste geleerden van zijn tijd geweest. Behalve dat
hij de exegese van het Oude Testament bedreef, had hij kerkhistorische belangstelling,
terwijl hij deelnam aan de kerkelijke strijd van zijn dagen. Dat maakte hem tot een
polemicus, maar op een hoog peil.16

8.
Daar de lijst van leerlingen uit die tijd ontbreekt is het jaar van inschrijving onbekend.
9.
A. Ekker, De Hieronymusschool te Utrecht, I, Utrecht 1863, p. 91 -94.
10. A.w., II, p. 2, 3.
11. Vgl. E.P. de Booy, Kweekhoven der wijsheid. Basis-en vervolgonderwijs in de steden van de provincie
Utrecht van J580 tot het begin der 19e eeuw (Stichtse historische reeks), Zutphen 1980, p. 125.
12. S. van der Linde, in CE, VI, p. 23.
13. Album Academiae Ultrajectinae 1636-1685. Rijksarchief Utrecht. Voor de eerste maal komt hier de
naam Guiljelmus Saldenus voor.
14. G.W. Kernkamp, De Utrechtse Universiteit 1636-1936,1, Utrecht 1936, p. 238, 239.
15. De scheiding tussen de vakken was niet scherp. Men was professor theologiae, zonder meer. Zie H.H.
Kuyper, De opleiding tot den dienst des Woords bij de Gereformeerden, 's-Gravenhage 1891, p. 526.
16. Vgl. J. W. Hofmeyer, Johannes Hoornbeeck as polemicus, Kampen 1975.
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Het gezag van Voetius was groot. Als jong predikant was hij lid geweest van de
Dordtse synode, en zijn leven lang heeft hij op de bres gestaan voor de gereformeerde
religie. Afkerig van alle dorre orthodoxie had hij zich als doel gesteld de wetenschap
met de godsvrucht te verenigen. De wetenschapsbeoefening stond voor hem geheel in
het teken van het praktische nut voor de gemeente.17 Voetius zette zozeer zijn stempel
op de Utrechtse Academie, dat deze wel spottend de "Academia Voetiana" werd
genoemd.18 Iets van deze ijver voor de rechtzinnige belijdenis en van de waardering
van de praktijk der godzaligheid vinden wij bij Saldenus terug. In zijn geschriften
komen wij de namen van Voetius en Hoornbeeck meermalen tegen. Van de grote
verering die Saldenus de eerste toedroeg, getuigt de briefwisseling die hij later vanuit
Enkhuizen met zijn leermeester voerde over allerlei praktische zaken. Als het erom
ging duidelijk en eenvoudig te zijn, herinnerde Saldenus graag aan wat zijn "Hoogwaarde meester" Hoornbeeck hierover zijn studenten gezegd had.19 Van deze veelzijdige en sympathieke theoloog heeft Saldenus veel geleerd, niet het minst in homiletisch opzicht. Paulus Voetius noemde hij later eveneens met veel waardering.20
Uit Saldenus' studententijd zijn enkele bijzonderheden bekend. Op 16 december
1645 deed hij bij Voetius belijdenis des geloofs.21 Dit hoeft ons niet te verwonderen,
omdat de hoogleraren van de theologische faculteit tevens predikant waren van de
Utrechtse gemeente. Zij waren vrijgesteld van de vergaderingen, maar betrokken bij
de prediking, catechese en pastoraal werk.22 De verhouding tussen faculteit en kerkeraad was in deze jaren zeer goed. De" predikanten waren er zozeer op gesteld de
colleges van Voetius bij te wonen, dat de uren van de kerkeraadsvergaderingen ernaar
werden geregeld.23
In 1646 verdedigde Saldenus voor zijn hoogleraren en medestudenten enkele
stellingen over het onderwerp De necessario et contingenti. Een dergelijke verdediging van thesen had tot doel de studenten vaardigheid in het disputeren bij te brengen
en hen zelfstandig het onderwijs te laten verwerken.24 De vroedschap besloot Saldenus, die zijn thesen aan haar had opgedragen, een bedrag van vijfentwintig gulden te
schenken ter bestrijding van de drukkosten.25 Verder is van Saldenus bewaard gebleven een disputatie die als titel draagt De Persona Christi Mediatoris. Dit omvangrijke
werkstuk is gedateerd op 20 november 1647.26
17. Vgl. W. van 't Spijker, "Gisbertus Voetius (1589-1676)", in De Nadere Reformatie, beschrijving van
haar voornaamste vertegenwoordigers, 's-Gravenhage 1986, p. 50.
18. G.W. Kernkamp, a.w., p. 238.
19. "Dewyl het grootste gedeelte der Gemeynte, indien die niet in 't geheel, eenvoudig en ongelettert is (...),
dat 'et dan ook te oordelen is, dat die predicatie de beste is, waar in sig en haar stoffe en haar fatsoen 't alder
duydelijkste vertoonen", 't Leven uyt de Doodt, Utrecht 1671, opdracht.
20. Hij spreekt over hem als: "Benevolentissimus olim meus Praeceptor et fautor", De Libris varioque
eorum usu et abusu, Amsterdam 1688, p. 13.
21. "Den Ie Sitdag gehouden den 16 December 1645 door D. Voetium Loco Hoorenbeeckij bij overstaen
van Vermill als ouderling. Wilhelmus Salden student woonende tot syne ouders in de St. Jansstraet", get.
Adrianus Doyenburgh, Register der Ledematen, 1639-1659. Gemeentearchief Utrecht.
22. Vgl. G.W. Kernkamp, a.w., p. 234.
23. Vgl. J.A. Cramer, De Theologische Faculteit te Utrecht ten tijde van Voetius, Utrecht 1932, p. 16.
24. Vgl. H.H. Kuyper, a.w., p. 528, 529.
25. "Guielmus Saldenus student wesende een Borgers zoon is voor de dedicatie ende presentatie syner
theses de necessario et contingenti alhier publice gedefendeert vereert tot vervall der druckcosten met XXV
gulden". Resolutièn van de vroedschap, 6 juli 1646. Gemeentearchief Utrecht.
26. G. Voetius, Selectarum Disputationum, IV, p. 218-225.
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Aan het einde van hun studie moesten de theologische studenten indien zij
predikant wilden worden zich, voorzien van testimonia van hun hoogleraren, melden
bij hun classis. Door de classis werd dan het zogenaamde praeparatoir examen
afgenomen, waarna zij proponent werden en in de gemeente mochten voorgaan.
Wanneer men dan een beroep had gekregen, legde men het peremptoir examen af,
waardoor men de rechten van predikant kreeg.27 Beide examens werden uitsluitend
door kerkelijke instanties afgenomen, en vereist werden slechts testimonia van goed
gedrag en vlijtige studie.28
In augustus 1648 richtte Saldenus zich met enkele andere studenten tot de classis
Utrecht met het verzoek praeparatoir examen te mogen afleggen.29 Omdat zowel zijn
academische als zijn kerkelijke testimonia niet aan de gestelde eisen voldeden, werd
hem verzocht op de volgende vergadering, na zes weken, deze opnieuw te laten zien.
Toen eind augustus de provinciale synode van Utrecht vergaderde, vroegen Saldenus
en zijn medestudent Coetzvelt haar of zij praeparatoir examen mochten doen.30
Ditmaal ontbraken echter de testimonia van de "Ephoren", en het verzoek werd
opnieuw afgewezen.31 Beide studenten werden naar de Ephoren verwezen, "om van
haer t'impetreren testimonia in forma".32 Nog tijdens dezelfde zitting van de synode,
die vijf dagen duurde, werden de vereiste papieren ingeleverd, zodat het examen kon
worden afgelegd.33
1.2. Predikant te Renswoude en Kockengen (1649-1655)
1.2.1. Te Renswoude
In 1649 ontving Saldenus twee beroepen, en wel naar Haaften en naar Renswoude.34
Het beroep dat de gemeente Renswoude op 13 augustus 1649 op hem uitbracht nam hij
aan.35 Voor het peremptoir examen, dat moest worden afgelegd in de classis van de
roepende gemeente ging Saldenus op 28 en 29 augustus van dat jaar naar Wijk bij
Duurstede. Tegelijk met candidaat Schut, beroepen te Houten, werd hij geëxamineerd
door een commissie die, behalve uit gedeputeerden van de provinciale synode, ook uit
commissarissen van de Utrechtse Staten bestond. Een door Saldenus gehouden praepositie over 2 Tim. 3:16 werd positief beoordeeld. "Naer gedane examen, syn d.d.
candidati gelast om buyten te staen". Het eenstemmig oordeel was "dat de voorszeide

27. J. Reitsma, Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde Kerk der Nederlanden, 5e herziene dr.,
bezorgd door J. Lindeboom, 's-Gravenhage 1949, p. 289.
28. H.H. Kuyper, a.w., p. 513, 531, 535.
29. Acta classis Ultrajectinae 1644-1660, 8 en 9 aug. 1648. Gemeentearchief Utrecht.
30. Acta Synodi Trajectinae 1641 -1663, synode van 1648, gehouden te Utrecht op 29,30,31 aug. en 2 sept.
Gemeentearchief Utrecht.
31. Het is niet duidelijk wie met "Ephoren" bedoeld worden. Verwijs en Verdam, Middelnederlands
Woordenboek, geven de term niet. Waarschijnlijk vormden zij een commissie die toezicht hield op de
beursstudenten. Deze woonden te Utrecht, in tegenstelling tot b.v. Leiden, niet in een hospitium, maar bij
burgers in huis.
32. Acta Synodi Trajectinae, l.c.
33. De naam van Saldenus komt echter niet voor in de lijst van hen die in de classis Utrecht praeparatoir
examen hebben afgelegd in de jaren 1648 en 1649.
34. Zie de preek die Saldenus bij zijn intrede te 's-Gravenhage hield: Wie zielen vangt is wijs, Rotterdam
1682 (in één band met Den Apostolischen Zegen).
35. Kercken-Boeck van Renswoude 1638-1723, 30 sept. 1649. (Arch. Herv. Gem. Renswoude).
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candidate tot den publiecken kerckendienst sullen gevordert worden. Syn daerop
voorsz. candidati binnen geroepen ende is haer sulx aengeseyt ende de selve (doch
bijsonderlyck D. Schutt), vermaent haer verder met alle neerstigheyt ende vierige
gebeden tot Godt te oefenen in het lesen ende ondersoecken van Godts H. Woort ende
van goede autheuren; item, haer selven vorder te draghen in alle godsaligheyt, modestie, zedigheyt ende eerbiedigheyt tot meerder-jarige predicanten".36
Op 16 september 1649 deed Saldenus intrede in Renswoude. Deze gemeente had
pas in 1638 haar eerste predikant ontvangen. Aanvankelijk kwam men 's zondags
bijeen in de kapel van het kasteel van Jonkheer Hendrik van Reede, heer van Renswoude. Daar deze ruimte al spoedig te klein bleek voor de groeiende schare, werd in
augustus 1639 begonnen met de bouw van een eigen kerk. Uit de kopie van de
beroepsbrief, die door Saldenus in het notulenboek werd geschreven, zien wij hoe
groot de invloed van Van Reede in de gemeente was. Deze werd geraadpleegd voordat
het beroep werd uitgebracht.37
Al op de eerste vergadering van de kerkeraad bleek de energieke aanpak van de
>.nieuwe predikant. Besloten werd viermaal per jaar een gewone vergadering te houden,
en wel steeds veertien dagen voor de viering van het avondmaal. Uit dit laatste blijkt
welke centrale plaats het avondmaal gedurende deze jaren in het leven van de
gemeente innam. Het werd gevierd op het Kerstfeest, Paasfeest, Pinksterfeest eri
eenmaal in het najaar.38 Personen uit andere kerken zouden niet dan met behoorlijke
attestatie kunnen aangaan.
Dat Saldenus de avondmaalsviering belangrijk achtte, blijkt ook uit een kwestie
tussen de kerkeraad en een zekere Bart Jansz. Toen aan hem werd gevraagd waarom hij
van het avondmaal wegbleef, gaf hij als reden op dat hij van mening was door de
vorige predikant te zijn beledigd. Bij nader onderzoek bleek hij echter "verscheiden
insolenties en lichtveerdigheden van Jouch-speelen, Gansetrekken, niet alleen in syn
huys toe te laten, maar ook te stichten en selver aen te richten".39
Met de kennis van de avondmaalsgangers was het droevig gesteld. Saldenus
klaagde erover dat sommigen geen van de Artikelen van het geloof kenden, terwijl
anderen deze bijna waren vergeten. Hij stelde voor de gewoonte van veel gemeenten,
om voor de avondmaalszondag een belijdeniszondag te houden, ook in Renswoude in
te voeren. De kerkeraad stemde daar mee in. Steeds zouden in de preek op de zondag
voor het avondmaal de belangrijkste stukken van het christelijk geloof behandeld
worden "opdat alsoo de memorie van de ledematen verfrist mochten worden nopende
die dingen van de welcke sij eens belijdenisse hebben gedaen en welcke wij noodsakelijk moeten houden sullen wij salich worden".40 De dag voor de avondmaalszondag
zou de "proefpredikatie" worden gehouden, waarbij dan de avondmaalsloodjes aan de
lidmaten zouden worden uitgereikt.41

36. Acta classis ordinariae Rheno-Wicanae 1636-1656, 28 en 29 aug. 1649. Rijksarchief Utrecht.
37. Kercken-Boeck, 30 sept. 1649.
38. Dat het avondmaal algemeen op deze dagen werd gevierd blijkt uit A.C. Duker, Gisbertus Voetius, III,
Leiden 1914, p. 131.
39. Kercken-Boeck, 8 dec. 1649.
40. t.a.p.
41. Zie over dit gebruik G.D.J. Schotel, De openbare Eeredienst, 2e dr., bezorgd door H.C. Rogge, Leiden
z.j., p. 100.
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In december 1650 stelde Saldenus voor met een catechisatie te beginnen "ten
eynde metter tijt het volk tot meerder kennisse in de religie mochte gebracht worden
ende de luyden alsoo met Timotheo van kintsbeen af in de H. Schriften mogen
onderwesen worden".42 Niet alleen bij de jongeren, maar ook bij de lidmaten werd een
grote onwetendheid in geestelijke zaken bespeurd. In het nieuwe jaar zou men met de
catechese een begin maken, terwijl men op het huisbezoek bij de lidmaten erop aan zou
dringen "haere kinderen neerstelyk en stricktelyk hiertoe te houden". Wij merken hier
de invloed van J. Hoornbeeck, die in Utrecht voor zijn studenten een grondige
catechese in het belang van de opbouw van de gemeente sterk heeft bepleit.43 Ook het
besluit van Saldenus om 's zondagsmiddags een kerkdienst te beleggen bedoelde de
geestelijke groei van de gemeente te bevorderen. Op zondag 2 februari 1651 werd voor
het eerst op zondagmiddag gepreekt.44
Over de financiële situatie worden wij ingelicht door een opmerking over de
reiskosten die de ouderlingen moesten maken om de vergaderingen van de classis
Rhenen-Wijk bij Duurstede bij te wonen. De broeders vroegen of het niet mogelijk was
dat de onkosten van zo'n dag vergoed werden. Men verzocht Saldenus "onsen
goedertieren Heere daer over eens aen te spreken of sijn Wel Ed. daer toe enich middel
wist te beraemen". Toen Jonkheer van Reede antwoordde dat men het geld maar moest
omslaan "bij de geërfden en ingesetenen", achtte men dit niet raadzaam, daar dezen al
voldoende waren belast. Besloten werd voorlopig het geld "dat bij de Communicanten
in het kommetje wordt gegeven" hiervoor te gebruiken, totdat er een andere oplossing
zou zijn gevonden.45
Voor de heiliging van de rustdag heeft Saldenus in Renswoude sterk geijverd.
Met droefheid konstateerde hij dat het in de gemeente nog steeds de gewoonte was op
zondag te begraven "en sulx onder de predikatie". Hij achtte dit een ontwijden van de
dag des Heeren, waarbij men de kerkdienst verzuimde en de armen van de gemeente
tekort deed. De kerkeraad beloofde alles in het werk te stellen om "dese schandelijke
en schadelijke costume te weeren". Saldenus zou deze zaak bij de classis aanhangig
maken, en ook bij de overheid hiertegen een protest laten horen.46
Dat ook minder ingrijpende zaken binnen de kerkeraad besproken werden blijkt
uit het volgende. Saldenus vroeg of het niet billijk zou zijn dat hij elk jaar boven zijn
traktement enkele kippen zou ontvangen "nadien syn voorsaet D. Middelhoven van de
gemeynte eenige hoenders jaerlijk hadde genooten".47 Of het voorstel ook werd aangenomen, vermelden de notulen niet.
Pas in het begin van 1651 kon Saldenus een eigen huis betrekken. In de notulen
van 16 maart 1651 lezen wij dat "de saeke eyndelijk soo verre is gebracht dat haer Ed.
Mo. de Heeren Staten deser Provintie dese plaetse met een bequaeme Pastorije hebben
gebeneficeert". Nu het zover was wilde de kerkeraad de gemeente graag onder de
aandacht brengen dat niemand "wie 't ook soude mogen wesen, sich en hoeft te ontsien
42. Kercken-Boeck, 15 dec. 1650.
43. Vgl. J. Hoornbeeck, Tractaat van Catechisatie: haare oorsprong, gebruick, ende nuttigheit in de
Christen-Kercke, Leiden 1654.
44. Kercken-Boeck, 16 maart 1651.
45. Kercken-Boeck, 30 sept. 1649.
46. Kercken-Boeck, 16 maart 1651.
47. Kercken-Boeck, 29 sept. 1650.
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den gemelten D. Saldenum in siekte, dootsnoode, ofte andere swaericht tot syne hulpe,
troost etc. te versoecken".48
Saldenus' verblijf in Rens woude is maar van korte duur geweest. Op 14 december
1651 deelde hij de kerkeraad mee dat men vanuit Kockengen hem tweemaal had
beluisterd, en ook al een beroep op hem had uitgebracht. In de volgende vergadering
van de kerkeraad waren afgevaardigden van Kockengen aanwezig om het beroep te
overhandigen en op de overkomst van Saldenus aan te dringen. Deze neigde ertoe het
beroep aan te nemen. De kerkeraad wilde hem echter nog niet laten gaan, omdat hij
meende dat de gemeente zijn diensten nog niet kon missen, en omdat de heer Van
Reede nog niet over het beroep was ingelicht. Men beloofde, zodra Baron van Reede
toestemming zou hebben gegeven, Saldenus ongehinderd te laten vertrekken.49 De
gemeente verloor in Saldenus een predikant die veel voor haar had betekend.
1.2.2. Te Kockengen
Op 25 juni 1652 deed Saldenus intrede als predikant van Kockengen.50 Gerekend vanaf
de reformatie was hij de zesde predikant die de gemeente diende; hij vervulde de
vakature van Casparus Caroli, die in 1650 was overleden.51 Daar de notulen van de
kerkeraadsvergaderingen over deze jaren ontbreken, zijn wij over de activiteiten van
Saldenus in Kockengen slecht geïnformeerd.52
Kennelijk tobde hij al in deze periode met een zwakke gezondheid. Deze klacht,
die wij later regelmatig tegenkomen, lezen wij in de opdracht van zijn eerste werk,
Wee-klage der Heyligen, gedateerd 10 januari 1654. In deze opdracht, die gericht is
aan Johan van Reede, schrijft Saldenus dat de eerste aanleiding om dit geschrift uit te
geven is geweest: "...Gods wonderbaerlijke voorsienigheyt, waer door hy, juyst, nadat
ik dese woorden mijne gemeynte, met besondere beweging des herten, verklaert en
voorgestelt had, tegen my, soodanige bittere dingen begost te schrijven, dat hij mij in
weynig tijt buyten hoop en van gesontheyt en van leven stelde".53
Op 20 februari 1655 trad Saldenus in het huwelijk met Anna Twist.54 Zij was
afkomstig uit Utrecht, waar zij woonde bij de Viebrug, niet ver van Saldenus' ouderlijk
huis.55 Zij was de dochter van Joost Twist, een koopman die in 1644 als diaken de

48. Kercken-Boeck, 16 maart 1651. Waar Saldenus voordien woonde is onbekend. In een ongedateerde lijst
van "Namen der Ledematen inde Gemeynte tot Renswoude", door hemzelf opgemaakt, staan vermeld
"Hendrik Salden c. uxore, G. Saldenus". Blijkbaar heeft Saldenus, die nog ongetrouwd was, zijn ouders bij
zich in huis genomen.
49. Kercken-Boeck, 8 jan. 1652.
50. Deze datum vermeldt M. Veeris, Vernieuwt kerkelijk Alphabeth, Enkhuizen 1750, p. 176. Ook de
aanstelling door de Staten van Utrecht is gedateerd op de 25e juni 1652. Register van acten, commissièn,
instructiên, 8 jan. 1651-31 maart 1653, (Archief der staten van Utrecht n. 349). Rijksarchief Utrecht.
51. Handelingen of acte der kerkeraad van Cockengen 1674-1706, Archief van de Herv. Gem. Kockengen.
Voorin staat een lijst van oud-predikanten.
52. De aangehaalde Handelingen beginnen met de opmerking: "nota dat in den Jaere 1672 in nov. de
plonderingen van dese dorpe door de france wech sijn geraeckt alle onse kercken boecken".
53. Wee-klage der Heyligen over de Bitterheid van Sions E/erafe,opdracht. Wij gebruikten de uitgave van
1665.
54. Register van de huwelijken der Gereformeerden in de jaren 1646-1655. Gemeentearchief Utrecht. In
de kantlijn staat genoteerd: "procla te Cockengen vidimus den 20 febr. in Anthonigasthuis getrout".
55. Register van gedoopten in de verschillende kerken der Ger. Gem. te Utrecht 1626-1632,20 juli 1628.
Gemeentearchief Utrecht.
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Utrechtse gemeente diende.56 Wij krijgen de indruk dat dit huwelijk dat vrij kort
geduurd heeft, voor Saldenus een hele goede tijd is geweest. De eerste uitgave van zijn
De Wech des Levens heeft hij mede opgedragen aan zijn schoonmoeder Anna de
Soester, die dan weduwe is. Hierin zegt Saldenus dat hij dit werk aan haar opdraagt,
niet zozeer omdat hij door haar toedoen pas een mens of een christen is geworden,
alswel omdat hij door haar een gelukkiger mens en een beter christen werd. Hij dankt
haar voor het huwelijk met haar lieve dochter, waarbij hij nog maar wil zwijgen van
zoveel andere blijken van liefde, van haar ondervonden.57
Blijkbaar vond Saldenus in deze jaren gelegenheid zich naast zijn pastorale werk
ook te wijden aan de studie van de letterkunde. Daarin werd hij gestimuleerd door zijn
Mijdrechtse collega Johannes ab Almelovéen, de vader van de bekende Theod.
Janssonius ab Almelovéen, een veelzijdig geleerde, met wie Saldenus later briefwisseling onderhield.58
Ook Kockengen zag zijn pastor vrij spoedig vertrekken. In 1655 ontving Saldenus twee beroepen, en wel naar Hulst en naar Enkhuizen. Het tweede beroep nam hij
aan.59
1.3. Predikant te Enkhuizen (1655-1664)
In Enkhuizen was een vakature ontstaan door het overlijden van Abraham a Dooreslaar op 19 maart 1655.60 Op 7 juli werd een zestal opgesteld, waarna Saldenus op 11
juli tweemaal in Kockengen werd beluisterd. Nog dezelfde week besloot men hem te
beroepen, met de bepaling dat, indien hij daaraan de voorkeur gaf, zou kunnen worden
afgeweken van de gewoonte dat een beroepen predikant kwam preken voor de
roepende gemeente.61 De kerkeraad van Kockengen wilde graag dat haar predikant nog
twee maanden zou blijven, maar daarna vertrok Saldenus samen met twee afgevaardigden uit Enkhuizen naar zijn nieuwe gemeente, waar hij op 21 september 1655
intrede deed.62 Zijn tekst voor deze gelegenheid was 1 Thess. 5:25, "Broeders bidt
voor ons".63
Enkhuizen was een zeer welvarende stad met een bloeiend kerkelijk leven. De
plaats had vanaf 1550 een explosieve groei doorgemaakt door haar handel en visserij,
en was in deze tijd een van de belangrijkste steden van de Republiek met ongeveer
25.000 inwoners.64 De kerkelijke gemeente had zes predikanten; naast Saldenus
56. Acta Geref. kerkeraad te Utrecht, 12 juni 1644. Gemeentearchief Utrecht.
57. Vgl. De Wech des Levens, Enkhuizen 1657, Toe-eygeningh.
58. Brief aanwezig in de bibliotheek der R.U. Utrecht (collectie Van Almelovéen nr. 186).
59. Over het beroep naar Hulst spreekt Saldenus in zijn intreepreek in 's-Gravenhage: Een wijs predikant.
Hij werd er beroepen in de vacature van Cornelis Gentman, die in jan. 1655 naar Utrecht was vertrokken. Vgl.
A.C. Duker, a.w., III, p. 116.
60. Kercke-boeck der kercke van Enkhuysen, 7 juli 1655 (Arch. Herv. Gem. Enkhuizen). Ds. a Dooreslaar
stond sinds 1605 in Enkhuizen en was daar in 1654 emeritus geworden, vgl. M. Veeris, a.w., p. 60.
61. Kercke-boeck, 14 juli 1655.
62. B. Glasius, Godgeleerd Nederland, III, 's-Hertogenbosch 1853, p. 250.
63. Hij noemt deze tekst in zijn afscheidspreek, uitgegeven onder de titel Eens leeraers hoogste wensch,
in één band met: Wee-klage der Heyligen, 2e druk, Utrecht z.j.
64. Vgl. R.Th.H. Willemsen, Enkhuizen tijdens de Republiek. Een economisch-historisch onderzoek naar
stad en samenleving van de 16e tot de 19e eeuw, Amsterdamse historische reeks, Grote serie, dl. 4, Hilversum
1988.
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werkten er Joh. Roldanus, Jac. Hovius, L. Homma, Joh. Ursinus en Theod. Brouwer.65
Hoe sterk de groei van de gemeente was blijkt uit het feit dat jaarlijks ongeveer
vijfhonderd kinderen werden gedoopt.
De grote toename van het aantal leden bracht de nodige zorgen met zich mee.
Reeds in juli 1655 had de kerkeraad bij de magistraat aangedrongen op het bouwen van
een derde kerk "vanwegen de merkeliken aanwas ende grooten toeloop der toehoorders, dewelke niet langer nae behooren in twee kerken bedient konden worden".66 Vijf
jaar later verzocht men de magistraat weer om ruimte. "Voorgecomen synde dat
verscheydene ledematen onser kercke, uyt oorsake datse in onse kercke geen bequaeme gehoorplaats konnen hebben, ten sy sy heel vroech komen, wel bij de
luytersche ter predicatie gaan, is goet gevonden 't versoeck van een vierde ofte van een
bequaemer predikplaats bij haer A.A. te vernieuwen".67
De sterke groei van de gemeente veroorzaakte tevens moeilijkheden tussen
magistraat en predikanten, zoals wij weten uit de briefwisseling van Saldenus met
Voetius. In een schrijven van 2 februari 1656 stelde hij zijn leermeester op de hoogte
van de grote toeloop van mensen en de daardoor steeds zwaarder wordende taak van
hem en zijn collega's. Hij deelde mee dat de stedelijke overheid wenste dat de
predikanten drie extra beurten zouden vervullen, en weigerde een zevende predikantsplaats te stichten. Saldenus, die dit onbillijk vond, vroeg Voetius of de overheid de
bevoegdheid had op dit punt besluiten te nemen, en of de predikanten haar gehoorzaamheid verschuldigd waren. Ook wilde hij weten of de kerkeraad in deze uitbreiding
van de werkzaamheden niet gekend moest worden.68 Toen een antwoord op deze
vragen uitbleef, stelde Saldenus in een schrijven van 13 maart 1656 deze zaak opnieuw
aan de orde.69
In Enkhuizen kwam Saldenus voor het eerst in aanraking met vragen waarvoor
iedere grote gemeente in die tijd gesteld werd. Er bestond daar ter plaatse een bank van
lening, waarvan de eigenaar zestien procent rente vroeg. Hoewel de overheid haar
goedkeuring had verleend, achtten verschillenden binnen de christelijke gemeente dit
percentage ontoelaatbaar hoog. Onder de theologen heerste op dit punt geen eenstemmigheid. Voetius had echter, gedreven door medelijden met de armen, een
onverbiddelijk "neen" laten horen.70 Met name rondom het avondmaal deden zich
daardoor vaak moeilijkheden voor. Sloot de kerkeraad een bankhouder hiervan uit,
dan beriep deze zich op het feit dat hij een beroep uitoefende dat door de overheid
erkend was.
Omstreeks 1655 vroeg in Enkhuizen de weduwe van een bankhouder, die zich al
enige tijd niet meer met deze zaken inliet, met haar dochter toegang tot het avondmaal.
65. Ten onrechte zegt Cramer dat in Enkhuizen in 1656 twee predikanten waren, vgl. J.A. Cramer, a.w.,
p.45.
66. Kercke-boeck, juli 1655.
67.
Kercke-boeck, 19 febr. 1660.
68. Casus positiones s. Liber casuisticus Facultatis Theologicae in Academia Rheno-Traiectina, 2 febr.
1656. Senaatsarchief, Rijksarchief Utrecht. Uit de drukke correspondentie blijkt dat de theologische faculteit
van Utrecht zeer vaak om advies gevraagd werd vanuit het gehele land.
69. Casus positiones, 13 maart 1656. Onderaan de brief staat: "Enckhuyzen met haast desen 13 Martii
1656". Een antwoord van de faculteit op deze vraag ontbreekt. (Deze brieven zijn gepubliceerd door J.A.
Cramer, a.w., p. 376-383).
70. J.A. Cramer, a.w., p. 57.
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In een schrijven van 21 maart 1656 vroeg de kerkeraad advies aan de theologische
faculteit van Utrecht.71 Men was in de kring van de kerkeraad echter niet eensgezind
over deze zaak. Dat blijkt uit de brief die Saldenus al acht dagen eerder aan Voetius had
gericht en waarin hij hem, behalve de reeds vroeger vermelde vraag naar de bevoegdheid van de overheid op kerkelijk terrein, ook deze kwestie voorlegde. Hij wilde
zijn leermeester, voordat het officiële schrijven kwam, over deze zaak inlichten, "sub
certa fide silentii". "Het sal misschien gebeuren dat u.u.e.e., de casus positie wat
duyster ende ingewonden voor sal gestelt worden, omdat sommige onder ons al vrij
wat na de sagste syde hellen".72 Saldenus vertelt dan dat, alvorens hierover in de
kerkeraad was gesproken, de belijdenis door de betreffende personen thuis (zoals in de
gemeente gebruikelijk was) ten overstaan van een van de collega's was afgelegd. En
dat later, toen het bekend was geworden, en er door sommigen bezwaar was gemaakt,
geen overeenstemming kon worden bereikt, omdat de ene partij toelating na gedane
belijdenis vroeg, terwijl de andere berouw over het verleden en teruggave van het op
onrechtvaardige wijze verkregene eiste.
Op 25 maart 1656 kwam het antwoord van de faculteit. Zij adviseerde de
lombardiers-weduwe niet toe te laten, tenzij zij berouw toonde en zoveel mogelijk het
geld aan de armen teruggaf door giften of door testamentaire beschikking.73
Van de toestand van de gemeente in deze jaren kunnen wij ons, mede dankzij de
inlichtingen die Saldenus aan Voetius verstrekte, een enigszins duidelijke voorstelling
maken. Hoewel de overgang van Enkhuizen tot de Reformatie reeds tientallen jaren
geleden had plaats gehad, waren nog vele roomse gebruiken overgebleven. Saldenus
schreef: "Hier syn nog veele misbruyken gelyk besonderlyk ontrent de doden, alsoo
ookt in 't vieren van Coppeltjes maandagen, Nicolai, Driekoningen, Nieujaers ende
Vaste-avonden, welke wy alle wel gaarne verbetert sagen, dog daartegen by de
overheyt niet alleen slappelyk geyvert, maar deselve ook bij sommige waanwyse (gelyk hier niet weynig en syn) - selfs in kerkeraden met sulken botte hardigheyt niet
alleen ingevolgt, maar ook voorgestaen, verhoopen evenwel, dat metter tyt veele
harten nog beter onderrigt ende overtuygt sullen worden".74
Anderzijds had de gemeente oog voor de nood van andere kerken, zoals duidelijk
wordt uit de collecte die men hield voor de verdrukte Waldenzen in Piëmont. Deze
werd gehouden op 4 september 1655, in de middagdienst, en bracht 2391 gulden op,
voor die tijd een enorm bedrag.75 Enkele malen moest de kerkeraad in de bres springen
voor leden van de eigen gemeente, die op een zeereis door piraten gevangen genomen
waren. De vrouw van een slachtoffer vroeg in zo'n geval de kerkeraad om een
"kerkelijk voorschrijven tot lossinge van haar man".
Voor de zuiverheid van de leer werd eveneens gewaakt. Gedurende deze jaren
werd een lidmaat geëxcommuniceerd omdat hij was "behept met halssterrige dwalingen en Godslasteringen". Door de magistraat werd hem het verblijf in de stad
71. Casus positiones, 21 maart 1656, ondertekend door ds. J. Hovius, scriba.
72. Casus positiones, 13 maart 1656.
73. Casus positiones, 25 maart 1656.
74. Casus positiones, 2 febr. 1656.
75. Kercke-boeck, sept. 1655. In 1655 werd onder de Waldenzen een gruwelijke slachting aangericht, de
zgn. Piëmontese Pasen, die in alle protestantse landen grote verontwaardiging wekte. In ons land werden voor
de vervolgden bijzondere collecten gehouden.
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ontzegd, waarna hij naar Amsterdam uitweek, waar hij meer vrijheid dacht te zullen
vinden.76 Uit de manier waarop Saldenus hierover schrijft, kan worden opgemaakt dat
Voetius van deze zaak afwist.
Een van de ouderlingen van de gemeente was Claes Jacobsz. Wits, de vader van
de latere hoogleraar Herman Witsius. Deze Wits, die in het kerkelijk en maatschappelijk leven een belangrijke plaats innam, stond bekend om zijn godsvrucht en
"stigtelijke Digtkunst".77 Van zijn verbondenheid met Saldenus getuigt ondermeer een
gedicht dat voorin De Wech des Levens is opgenomen.78
Bijzondere aandacht verdient hier de vriendschap tussen Saldenus en Herman
Witsius.79 In de jaren dat Witsius predikant was in Westwoud (1657-1661) kwamen zij
veel met elkaar in aanraking. Een van zijn werken heeft Saldenus opgedragen aan zijn
"Eerwaerdige. Hoog-geleerde en Veelgeliefde Mede-broeder" ds. Herman Witsius,
toen predikant te Wormer.80 In deze opdracht zegt hij nog dikwijls terug te moeten
denken aan de broederlijke gesprekken "bijsonderlijk daer toe streckende (...) om
malkanderen en in onsen arbeijdt te moedighen, en tot meerder verkloeckingh en
naerstigheydt op te wecken". Daarbij was zo'n hechte vriendschap ontstaan, dat
Saldenus durfde zeggen "dat er nauwlijx onder natuerlijke Broeders een-zieligher, en
deur gevolgh ook vermakelijker soude kunnen ghevonden worden". Dat deze vriendschap wederzijds was blijkt uit een Latijns lofdicht van Witsius bij de verschijning van
De Wech des Levens in 1657. Over de rol die Witsius speelde bij Saldenus' promotie
willen wij nog nader spreken.
Saldenus' gezin werd gedurende deze jaren in Enkhuizen door zware slagen
getroffen. In april 1657 stierf zijn zoontje Justus, twee maanden oud.81 Drie maanden
later moest Saldenus zijn vrouw missen, met wie hij nog maar zo kort geleden was
getrouwd.82 Op 15 november 1660 hertrouwde hij in Utrecht met Elisabeth Bosch,
waarbij zijn vader optrad als getuige.83 Ook dit huwelijk heeft maar kort geduurd; vlak
voor zijn vertrek naar Delft werd zijn tweede vrouw door de dood weggenomen.84
Saldenus schreef hierover: "Weynigh tijdts voor mijn vertreck van Enckhuysen, drong
de Doodt, buyten verwagting, in myn huys, en rukte myn kostelijkste pand, myn
huysvrouw, de lust mijner ogen met geweldt daer uyt".85
Bij dit alles kwam nog zijn zwakke gezondheidstoestand, waarover hij klaagde
bij zijn zuster Petronella. Ook de grote afstand tussen Enkhuizen en Utrecht gaf hem in
deze tijd een gevoel van eenzaamheid; "nochtans worde ick daerdoor niet gediscouregieerd: verre of niet verre, in uno tertio conjuncti sumus, in eenen derden, dat is in

76. Casus positiones, 2 febr. 1656.
77. J. van Genderen, Herman Witsius, 's-Gravenhage 1953, p. 5,6.
78. G. Saldenus, De Wech des Levens, (1657).
79. Ds. Herman Witsius, geboren in 1636 te Enkhuizen, stond eerst te Westwoud (1657), daarna te Wormer
(1661), Goes (1666) en Leeuwarden (1668). In 1675 werd hij tot hoogleraar te Franeker benoemd, in 1680
in Utrecht, vanwaar hij in 1698 naar Leiden vertrok. Hij overleed daar in 1708.
80. G. Saldenus, De Wech des Troostes, Utrecht 1662.
81. Grafboek van beide kerken 1649-1660,9 april 1657. Rijksarchief Haarlem.
82. Grafboek van beide kerken, 3 juli 1657.
83. Register van de huwelijken der Geref. 1659-1675, 15 nov. 1660. Gemeentearchief Utrecht. In de
kantlijn: "Proclamatie tot Enckhuisen vidimus, in Jacobi den 15 nov. 1660 getrout".
84. Grafboek van beide kerken 1661-1669, 26 nov. 1663.
85. Leven uyt de Doodt, Utrecht 1669, voorrede.
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Christo zijn wij altijdt bij een".86
Aan het einde van het jaar 1663 stelde de gemeente te Utrecht pogingen in het
werk Saldenus te beroepen.87 Mede door de bekwame leiding van Voetius was het
aantal predikanten daar sterk uitgebreid, waarbij velen die zijn leerlingen geweest
waren, hem nu in de gemeente terzijde stonden.88 Door het overlijden van de predikanten Flaman en Thiens waren twee vacatures ontstaan, waarvoor op 7 oktober 1663
een zestal werd opgesteld. Onder dit zestal bevonden zich ds. Grebber uit Purmerend,
ds. Saldenus, en ds. Witsius uit Wormer. De twee eerstgenoemden werden uitgekozen.89 De praeses en de scriba, Gentman en Van Lodenstein, zouden beide namen aan
de vroedschap voordragen. Deze bleek echter een beroep van Saldenus niet te kunnen
goedkeuren.90 De kerkeraad liet het hier niet bij zitten, en stuurde nogmaals afgevaardigden om de zaak door te spreken. Het resultaat was dat de vroedschap "naer
serieuse deliberatie ende omvrage" erin toestemde dat Saldenus beroepen zou worden,
"aengesien syne gaven hier meermaels gehoort ende bekent sijn".91 Bezoeken aan zijn
familie hadden er blijkbaar toe geleid dat hij verscheidene malen in Utrecht was
voorgegaan, en daardoor in die gemeente een zekere reputatie genoot.
Op 16 januari 1664 werd een speciale vergadering belegd, waarin Van Lodenstein meedeelde dat hem ter ore was gekomen dat afgevaardigden van de kerkeraad en
de magistraat van Delft met een beroep voor Saldenus naar Enkhuizen waren vertrokken. Men besloot Van Lodenstein naar Enkhuizen af te vaardigen, om Saldenus
het beroep naar Utrecht op het hart te binden "met serieus versoeck dat syn E. oversulx
sich in gene andere beroepinge gelieve te engageren". Van Lodenstein kreeg de
vrijheid verschillende zaken mondeling met Saldenus af te handelen.92 Toen de onderhandelingen over dit beroep in volle gang waren, kwam plotseling bericht van de
vroedschap "dat in deselve beroepinge niet vorder sal worden gedaen, maer dat de E.
kerkenraed in plaetse vande selve andere personen sal hebben te despicieren.93 Als
reden hiervoor werd opgegeven "dat de voorsz. predicanten de geostereerde beroepingen hadden gedifficulteert aen te nemen".
Nog op dezelfde dag waarop dit werd bekend gemaakt kwam de kerkeraad in
vergadering bijeen. Hij sprak zijn verwondering uit over de handelwijze van de
vroedschap en achtte het zonder meer vanzelfsprekend dat tijd van beraad gegeven
werd. Mede gezien de "veelvuldige ongemene becommernissen in sijn Eerw. gemoet
spruytende wt merckelijke redenen, aen alle kanten sich op doende", en de pogingen
van zijn gemeente om hem te behouden "sijn gemoed op het hoogste benauwende".94
86. G. Saldenus, De Wech des Levens; de tweede druk van dit werk, verschenen in Enkhuizen, 1658, wordt
voorafgegaan door een 'Toe-eygeningh aan de eerbare, Deuchtsame Petronella Salden huysvrouw van den
E. Salomo Gordon, commies van de Reden van Brabandt tot B. op Zoom mitsgaders de Begaafde, zedenrijke
Susanna Salden, Jonge dochter".
87. Acta Kerckenraed 1660-1668, 25 okt. 1663. Gemeentearchief Utrecht.
88. Vgl. A.C. Duker, a.w., III, p. 119-122.
89. Acta Kerckenraed 1660-1668, 25 okt. 1663. Gemeentearchief Utrecht.
90. Resolutien van de vroedschap, 31 dec. 1663. Gemeentearchief Utrecht.
91. Resolutien, 4 jan. 1664.
92. Acta Kerckenraed, 16 jan. 1664.
93. Resolutien van de vroedschap, 1 febr. 1664. Wat de oorzaak van deze plotselinge weigering was is
onbekend. Waarschijnlijk waren de regenten op de hoogte gebracht van Saldenus' onafhankelijke houding
tegenover de Enkhuizer magistraat.
94. Acta Kerckenraed, 1 febr. 1664.
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De kerkeraad wees erop dat het in het land niet onbekend zou blijven wat zo'n geëerd
en vermaard persoon was aangedaan. Saldenus zelf bleek er plotseling echter niet meer
voor te voelen naar Utrecht te komen. Hij schreef Van Lodenstein dat deze bij de
regering geen nieuwe pogingen moest aanwenden "also hij peremtoirlijk geresolveert
hadde sich door geen dinck ter weerlt tot acceptatie vande beroepinge te laten
bewegen".95
De afgevaardigden uit Delft brachten na hun terugkeer in de kerkeraadsvergadering van 10 januari 1664 verslag uit van hun bevindingen; zij hadden de afgelopen
zondag Saldenus horen preken over Genesis 23:2. Inhoud en vorm van de preek
stemden tot tevredenheid, zij het "dat enige bedenckingen waren gevallen over de
stemme ende uytspraeck, so dat sij enige woorden niet wel en hadden verstaen, doch
dat sulcx was toegekomen bij faute van de kerke en het overeynde staen van vele
toehoorders".96 Zij hadden Saldenus gesproken en deze had beloofd "sich buyten alle
engagement te houden".
Op 20 februari 1664 kwam de grote kerkeraad van Enkhuizen bijeen om van de
afgevaardigden van Delft de redenen van het beroep te vernemen. De Delftenaren
wezen op de eensgezindheid waarin men in dit beroep gehandeld had en op de
"sonderlinge directie Gods, daer in blijckelijck, dat andersins D. Saldenus in haer Stadt
end gemeente onbekent was, maer waren door goede getuychenissen end bekentheyt
syner stichtelycke schriften ende tractaten, sonder anderer of sijns persoons toedoen,
tot syn waerde bewogen worden".97 Verder brachten zij naar voren de grootte van hun
gemeente, de vele secten, en de zwakheid van hun predikanten, waarom zij "soo een
vigoureusen man op tbeste van sijn leven bijsonder van noden hadden". Al deze
argumenten maakten echter niet veel indruk; zij waren volgens de broeders van
Enkhuizen een reden te meer "om syn E. verblijf onder ons te behouden". Toen men
Saldenus verzocht zelf zich over deze zaak uit te spreken, verklaarde hij dat hij het
beroep naar Delft "in een geruyme tijt met bijgaende vele gebeden had overwogen,
vint sijn gemoet geroert ende sijn conscientie overtuijgt dat hij de beroepinge van Delft
behoort te volgen". Toch wilde de kerkeraad "hare soo waerde predicant" niet laten
gaan. Toen de afgevaardigden van Delft zich daarna op de classis beriepen, verklaarde
deze het beroep naar Delft rechtsgeldig.98
Op zondag 19 maart nam Saldenus afscheid van zijn gemeente met een preek over
Efeze 6:23." Hij erkende in Enkhuizen in deze jaren veel mensen te hebben gevonden
die "sonderlingh Gods-dienstigh zijn ontrent God / en seer eerbiedig / vrindelijk / en
weldadigh ontrent hare Leeraren". De drie zaken in zijn tekst genoemd, vrede met
God, broederlijke liefde en een levend geloof, gingen hem als predikant het meest ter
harte en deze moesten ook voor zijn collega's het voornaamste blijven. "Hierom
moetense God aenlopen / den Hemel bestormen / de Lugt met hare sugtingen vervullen". Saldenus beloofde dat zijn gebed voor de gemeente zou blijven, omdat hij wist
hoezeer sommigen dat nodig hadden.
95. Acta Kerckenraed, 5 febr. 1664.
96. Handelingen des Kerkenraads 1645-1668, 10 jan. 1664. (Archief Herv. Gem. Delft).
97. Kercke-boeck van Enkhuysen, 20 febr. 1664.
98. Handelingen des Kerkenraads 1645-1668, 29 febr. 1664 (Archief Herv. Gem. Delft).
99. Eens leeraars hoogste wensch over sijn Gemeynte, uitgegeven in één band met Wee-klage derHeyligen,
2e druk, Utrecht z.j.
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" 'k Weet hoe veel swacke ik hier laet, hoe vele klaghende en sukkelende zielen, die
dickwils in duysternisse wandelen, en geen light en sien". God heeft er zich in Christus
toe verbonden de gaven van de tekst te schenken aan hen die erom vragen. "Zijt dan in
desen toch wel ghemoedt / schoorvoet niet / maer tracht desen God den Vader en den
Heere Jesus Christus met een heylighe onbeschaemtheydt aen te vallen / te perssen /ja
te dringen / totdat hij u desen Vrede, dese Liefde, dit Geloove gheve / vermeerdere / en
wercksaem in u make".
De volgende dag nam Saldenus afscheid van de kerkeraad, waarbij hij de broeders hartelijk dankte voor de ondervonden vriendschap. Uit alles krijgen wij de indruk
dat het goede jaren zijn geweest in Enkhuizen, en dat de bloei van de gemeente door
Saldenus' arbeid bevorderd werd. Van de goede verhouding met de collega's getuigen
diverse gedichten die in zijn werken zijn opgenomen. Een van zijn geschriften, 't Leven
uyt de Doodt, droeg hij op aan zijn Enkhuizer oud-collega's Roldanus, Hovius en
Homma.100 De indruk die de ligging van deze stad aan het water op Saldenus heeft
gemaakt, komt onder andere tevoorschijn in de vele beelden die hij in zijn werken
gebruikt ontleend aan het zeeleven.
1.4. Predikant te Delft (1664-1677)
De gemeente van Delft groeide al even sterk als die van Enkhuizen. Sinds januari 1645
waren er zes predikanten werkzaam, terwijl bovendien voor het Gasthuis een aparte
zielzorger was aangesteld door kerkeraad en vroedschap samen.101 Door het vertrek
van Thadeus de Lantman naar 's-Gravenhage op 26 juni 1663, was er een vakature
ontstaan. De notulen van de kerkeraad lichten ons over het beroepingswerk uitvoerig
in. In de vergadering van 19 november 1663 werd een twaalftal opgesteld, waaruit
tenslotte een drietal werd gekozen. Uit dit drietal werd Saldenus op 2 januari 1664
"met eenparige stemmen gedespicieert".102 Uit alles blijkt dat men haast maakte met
dit beroep. Nadat op 10 januari de gecommitteerden van hun wedervaren in Enkhuizen
verslag hadden uitgebracht, kwam op 19 januari de approbatie van de vroedschap,
terwijl men reeds twee dagen later die van de classis verkreeg. Op 30 maart 1664
kwam Saldenus als predikant in Delft. Hij deed intrede met een preek over 2 Corinthe
11:16.103
In deze preek sprak hij er zijn verwondering over uit dat men hem als predikant
gekozen had "met sulcken ernst, sugt, en eenparigheyt", terwijl men hem niet of
nauwelijks kende. Juist dit feit echter had hem overtuigd van de "Christelijckheydt en
Wettelijckheyd" van zijn beroep. Hij voelt zich gesterkt en is verheugd omdat " 'et
geen ledige stoelen / leven-loose bancken / noch doode posten zijn / waeraen ick hier
mijn gheringe talent te besteden sal hebben / maer een gansch groote menigte van
Christelijcke en heylsoeckende toehoorders". Saldenus noemt de moeilijkheden die
zich bij zijn werk kunnen voordoen, zoals verleidingen van binnenuit en van buitenaf.
100. 7 Leven uyt de Doodt, (1671), opdracht.
101. In 1674 werd Saldenus' zwager, M. van Harlingen, als predikant van het Gasthuis beroepen. Van een
aandeel van Saldenus in dit beroep horen wij niets.
102. Handelingen des Kerkenraads 1645-1668, 2 jan. 1664.
103. Pauli nedrigheydt in 't stuck van sijn predik-dienst, uitgegeven in een band met Wee-klage der Heyligen, 2e druk, Utrecht z.j.
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De verleiding kan komen door vriendschappen en door weldaden. "Sy maeckt een
daeghlijcxe Studie van karessen / lekkernijen / en bedrieglijcke troetelinghen op te
soecken / om een vroom Predikant in haer net te locken".104 En als het met "soetigheden" niet gaat zijn er nog vele andere manieren: "De herten en monden der Ketteren en
dwael-Geesten heeft sy tot haer devotie / om daer door der Leeraren arbeydt suer en
veelsins vruchteloos te maecken".
Vervolgens wijst Saldenus erop dat zelfs een verlicht en begaafd man als Paulus
de zwaarte van het predikambt inzag. Dit moet een waarschuwing zijn om niet
lichtvaardig predikant te worden, zoals bij de Wederdopers vaak geschiedt. Als daar
iemand wat meer kennis heeft dan de anderen en een goed geheugen om teksten aan te
halen (zonder overigens te letten op het verband) maken zij er volgens Saldenus al
gauw een "vermaender" of een bisschop van. "Maer 't zijn de Wederdopers niet alleen
/ die sig in desen schuldigh maken; 't ware te wenschen, dat ook niet somtijdts onder
ons sulke gevonden / en al te ligt toegelaten wierden; die of maer ter post door de
Hooge Schooien heen geloopen zijnde / of haer tijdt daer in niet al te wel waerghenomen hebbende / dickwils seer weynigh stof op geleyt hebben / die haer tot dat groote
werck des dienstes te stade kan komen / en noghtans zijn sulcke dickwils de aldervrymoedighste in desen zwaren last op haer te nemen".105 Saldenus vertelt dan dat van
Meinardus Schotanus gezegd werd dat hij nooit de preekstoel had beklommen "als met
't zitteren en beven".
Dat een predikant betrokken wordt in allerlei zaken die zijn ambt niet raken, acht
hij een ernstige misstand. Als een leraar al nauwelijks bekwaam is tot zijn eigen werk,
is hij dat nog veel minder voor dat van een ander. "Heeft hij soo veel te doen met zijn
kerck, wat bemoeyt hy sig noodeloos met het Raedthuys?". Hij waarschuwt de
gemeente niet ondankbaar te zijn. "Dikwils meenense / dat'er gheen ghemackelijcker
beroep uyt komen kan / als dat: Een Predikant te zijn / een uyr of anderhalf/ so iets te
kunnen seggen / daer toe men tijts genog ghehadt heeft / om sig te bereyden / wat is
dat?".106 Saldenus roept de gemeente op tot gehoorzaamheid en gebed voor haar
voorgangers. Ook het gebed om lichamelijke gezondheid van de predikant acht hij
nodig. De zwaarste last is er voor het hoofd, "waer door dan veeltijts / de levendige
geesten uyt d'andere gedeelten des lichaems gedurig na boven getrocken wordende /
soo is 't geen wonder / dat longh / lever etc. haer werck somtijts soo na behooren niet
doen kunnen / en dan enige verzwacking met sigh sleepen".107 Tenslotte vraagt hij om
gebed om in de kracht van de Geest te kunnen spreken. Hij is ervan overtuigd dat waar
hij tot de oren kan spreken, de Geest het in de harten zal verkondigen, zodat de zielen
"verlight, geroert, gheheyligt, ghetroost en gesalight mogen worden".
Op 4 april 1664 werd een loffelijk getuigenis van de kerkeraad en de classis van
Enkhuizen aangaande Saldenus in de Delftse kerkeraad voorgelezen, "waerop syne E.
in dese vergaderinge verscheen en vriendelijck bewellekomt is met hartgrondelycke
zegenwensen over syne persoon en dienst en heeft also syne sitplaetse genomen".108
De notulen van de kerkeraadsvergaderingen, die terstond na zijn komst door hem zijn
104.
105.
106.
107.
108.

A.w.,p. 170, 171.
A.w.,p. 174.
A.w.,p. 178.
A.w.,p.200.
Handelingen des Kerkenraads 1645-1668, 4 april 1664.
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geschreven, geven ons een duidelijk inzicht in het leven van de Delftse gemeente. In de
vergadering van 21 april 1664 werd een voorstel gedaan de voorlezers en voorzangers
wat vroeger te laten beginnen, om zo het gepraat in de kerk en andere aanstootgevende
zaken te weren, en de stichting van de gemeente te bevorderen. Een dergelijke kwestie
kwam enige tijd later ter sprake, toen geklaagd werd over de "insolventien der jongens
inde Avontpredikatien en de irreverentie der luyden die 's Princen-graf komen besien".109
De zondagsheiliging liet in de ogen van de kerkeraad veel te wensen over. Dit
blijkt uit de notulen van 16 mei waarin door Saldenus werd genoteerd dat aan de
burgemeesters zou worden verzocht "dat op de aenstaende Jaermerckt alle insolentien
soude mogen geweert worden, so van commedianten, coordedansers, het copen en
vercopen op de dagh des Heeren".110 Blijkbaar was dit ene verzoek niet voldoende.
Herhaaldelijk kwam deze zaak in de kerkeraad aan de orde.
Ook de avondmaalsviering had de belangstelling van de ambtsdragers van de
Delftse gemeente. De tucht over de avondmaalsgangers was een voortdurende zorg.
Iedere maandag voor de viering brachten de predikanten de namen van hen die uit hun
"quartier" aan het avondmaal wilden deelnemen in de kerkeraad naar voren, "om te
sien of iemand ook iets heeft tegen de selve".
Hoewel de gemeente een gestage groei vertoonde, en de rapporten van de
jaarlijkse visitatie gunstig waren, verliepen de jaren die Saldenus in Delft doorbracht
niet zonder moeilijkheden. Eén predikant moest in deze periode worden losgemaakt
van de gemeente. In februari 1667 werd een vergadering belegd waarin ds. Bornius
van alle ambtelijke werkzaamheden werd vrijgesteld. Het ging hier onder meer om een
geruchtmakende "vrijage" met een Delftse burgemeestersdochter. Men besloot dat
zijn werk tijdelijk door de kollega's zou worden waargenomen.111 Toen hij een beroep
kreeg naar Alkmaar verleende de kerkeraad een goede attestatie.112
Ingrijpend en langdurig waren de moeilijkheden met de diakonie. Op 4 november
1667 stelden de diakenen dat de zaken die in de kerkeraadsvergaderingen voorafgaande aan de avondmaalsvieringen aan de orde kwamen, niet dan in hun bijzijn
mochten worden afgehandeld. Zij zouden, wanneer hun eis niet werd ingewilligd, bij
de eerstvolgende viering aan de tafel niet dienen.113 De kerkeraad verzocht daarop de
burgemeesters er bij de diakenen op aan te dringen dat zij als tevoren hun taak bij de
viering zouden blijven vervullen. Toen de burgemeesters de zaak gingen onderzoeken,
uitten de diakenen tegenover hen de klacht dat zij "vande kerckenraedt werden bespot
en veracht en datse sulckx niet langer konden verdragen". Om de eerstvolgende
avondmaalsviering toch doorgang te doen vinden, besloot men dat de bediening van de
tafel zou geschieden door een predikant en een ouderling. Ook toen de eisen van de
diakenen door de kerkeraad waren ingewilligd kwam er geen verandering. Onder
leiding van Saldenus werd nu een commissie gevormd, die aan de magistraat moest
meedelen dat de kerkeraad nieuwe diakenen zou verkiezen, wanneer de zittende
109. Handelingen des Kerkenraads 1645-1668, 15 dec. 1664.
110. Handelingen des Kerkenraads, 16 mei 1664.
111. Handelingen des Kerkenraads, 11 febr. 1667; voor deze affaire verwijzen wij naar CD. Goudappel,
Genealogische en Historische Encyclopedie van Delft, II, Delft 1988, p. 27, 28.
112. Handelingen des Kerkenraads, 3 juli 1667.
113. Handelingen des Kerkenraads, 4 nov. 1667.
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zouden blijven weigeren tot een schikking te komen.114 De burgemeesters voelden hier
echter niet veel voor, zodat de zaak slepende bleef. Op 9 september 1668 kwam zij
weer ter sprake. Bij de bediening van het avondmaal waren verschillende misbruiken
voorgekomen, terwijl op de 6e en 7e september door de diakenen in het geheel niet was
gecollecteerd. Besloten werd de kwestie voor de classis of de synode te brengen,
wanneer de burgemeesters niet wilden meewerken. Pas in het begin van december
1668 kon men tot de verkiezing overgaan.
In 1672 maakte men zich in Delft, evenals elders, zorgen over de inval van de
Fransen in ons land. Op 9 juni werd in de kerkeraad het voorstel behandeld om in de
week bidstonden te houden. Op woensdag en vrijdag zou men deze "extraordinaire
oefeningen van devotie" houden. Al spoedig besloot men hiervoor twee kerken te
gebruiken "dewijl het gehoor van de bedestondt de eerste maal soo excessief groot
was, dat het gebed van alle niet konde gehoort worden".115 In oktober 1673 was de
nood minder groot geworden, en besloot men de bidstonden te staken.
Dat Saldenus in classis en provincie het volle vertrouwen genoot, blijkt uit de
funkties die hem in de loop der jaren door de meerdere vergaderingen werden
opgedragen. Zo was hij in 1672 scriba van de classis Delft en Delfland en in het
volgende jaar quaestor.116 Diverse malen vertegenwoordigde hij de classis op de provinciale synode, zo in 1665, 1669 en 1675.117 Steeds werd hij in deze jaren door de
synode benoemd tot visitator voor zijn classis.118 In 1675 was hij assessor van de
provinciale synode die te Leerdam bijeenkwam.119
Van een gespannen verhouding met de overheid merken wij in deze jaren niets.
Eerder krijgen wij de indruk van het tegendeel. Uit het feit dat Saldenus zijn Toetsteen
in 1665 opdroeg aan Johan van Bleiswijk, Dirk Meerman, Andries van der Goes,
Matten Graswinkel, Pieter Croeser, Mattheus Gael en Dirk van Lodensteyn, maken
wij op dat er een goede verstandhouding was met de stedelijke regering.120 Genoemde
personen waren allen in overheidsdienst als burgemeester of schepen, en voor een deel
ook bij het kerkelijk leven betrokken. Van Johan van Bleiswijk, die de funktie
bekleedde van ontvanger-generaal van de Hollandse kerkelijke goederen, weten wij
dat hij theologische belangstelling had, en ook enige praktikale geschriften op dat
gebied heeft gepubliceerd. Daarin doet hij zich kennen als een voorstander van de
praktijk der godzaligheid.121 In genoemde opdracht spreekt Saldenus dan ook zijn
blijdschap erover uit dat hij op deze wijze in het openbaar kan getuigen van hoe grote
waarde hij een goede verstandhouding van de predikanten met de christelijke overheden ten dienste van de kerk altijd heeft geacht.
Saldenus' gezin beleefde in Delft meer voorspoed dan in Enkhuizen. Op 4
november 1664 trad Saldenus in Utrecht voor de derde maal in het huwelijk, en wel
114. Handelingen des Kerkenraads, 19 juni 1668.
115. Handelingen des Kerkenraads 1669-1702, 20 juni 1672.
116. Acta classis Delff en Delfflandt 1661-1688, jaren 1672 en 1673. Rijksarchief Zuid-Holland.
117. Acta der particuliere Synoden van Zuid-Holland, uitgegeven door W.P.C. Knuttel, R.G.P., Kleine
Serie, IV. p. 347,477; V, p. 86.
118. A.w., IV, p. 370, 515; V, p. 123, 175.
119. A.w\,V,p. 88.
120. Toetsteen van eens Christens oordeel, (1665), toeeigening.
121. Zie over hem: T. Brienen, "Johan Cornelisz, van Bleiswijk (1618-1696)", in Figuren en thema's van
de Nadere Reformatie, Kampen 1987, p. 71-82.
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met Anna Baerle.122 Uit dit huwelijk werden zeven kinderen geboren, van wie de
oudste, Henricus, op 14 mei 1666, acht maanden oud, overleed.123 Naar aanleiding van
dit sterven dichtte J. van Lodenstein in Utrecht, als teken van rouwbetoon, zijn Kinderlijck.m De namen van de andere kinderen waren: Elisabeth, Johannes, Maria, Willem,
Henrick en Nicolaas.125
Het tractement dat Saldenus in Delft genoot, bedroeg achthonderd gulden per
jaar, welk bedrag in vier termijnen werd uitbetaald. Bovendien kreeg hij tweehonderd
gulden als vergoeding voor zijn huishuur.126
In februari 1677 deed de gemeente van 's-Gravenhage een beroep op Saldenus
uitgaan. Toen dit in Delft bekend werd, vaardigde de kerkeraad een commissie af die
al het nodige in het werk moest stellen om hem voor dit beroep te doen bedanken.127
In een speciaal met het oog op deze zaak belegde vergadering wezen de afgevaardigden van 's-Gravenhage de kerkeraad van Delft evenwel op de "goddelyckheyt ende
wenselijkheyt van dese beroepinge". Saldenus verklaarde daarna "dat hij alle redenen
hebbende overlegt genegen was deselve beroepinge in de vreese des Heeren op te
volgen". De kerkeraad zei met droefheid deze verklaring te hebben gehoord: "dat sy
om deselve ende oock alleen om deselve hoe wel ongeern in sijn E. dimissie met
eenparichheyt van stemmen consenteert, sijn E. van herten bedankende voor den
goeden ende getrouwen dienst, vreetsamen ommegank onder ons".128
Enkele dagen later echter uitten de afgevaardigden van Delft, in een vergadering
van de classis, klachten over de gang van zaken. Zij vonden het onjuist dat Saldenus
zich bereid had verklaard naar 's-Gravenhage te gaan, voordat de kerkeraad van Delft
haar argumenten naar voren had gebracht, die gewichtig genoeg waren om Saldenus te
doen besluiten in Delft te blijven.129 Deze verklaarde evenwel dat hij zich geroepen
voelde dit beroep aan te nemen, waarna de classis hem bedankte voor "sijne vreedsaeme bijwoninge voor syn geleerde en stigtelijcke advysen met welcke syn E. de
classicale vergaderinge doorgaens gedient heeft".
122. Register van de huwelijken der Gereformeerden 1659-1675, 4 nov. 1664. Gemeentearchief Utrecht.
Anna was een dochter van Nicolaes Baerle en Maria de Rijck en werd op 27 aug. 1640 gedoopt (Register van
gedoopten in de verschillende Kerken der Gereformeerde Gemeente te Utrecht, 1640-1651, Gemeentearchief
Utrecht). Zij kwam uit een gegoede familie. Twee van haar broers worden in de familiepapieren genoemd als
advokaat "in den hove van Utrecht" (Protocol van de notaris Nic. de Cruyff 1666-1669, 8 juli 1669,
Gemeentearchief Utrecht).
123. Begraafboek Nieuwe Kerk, n. 40. Gemeentearchief Delft: "Een narm kint van Dom. Guiljelmus
Saldenus in de Coorstraat 's morg. 16 may 1666".
124. Vgl. hoofdstuk 9.2.3.
125. Elisabeth werd gedoopt op 27 maart 1667, Johannes op 24 febr. 1672, Maria op 2 mei 1674 en Willem
op 25 aug. 1676. Doopregister Oude Kerk. Gemeentearchief Delft. Van Henrick en Nicolaas zijn alleen de
data van overlijden bekend. Henrick overleed op 24 aug. 1711 en Nicolaas op 12 maart 1717. Kerkelijke
Registers 's-Gravenhage. Gemeentearchief 's-Gravenhage. Johannes Saldenus werd in 1693 predikant te
Princeland en Dinteloord en vertrok in 1694 naar 's-Gravenzande. Hij overleed in 1754. Zie J. Soermans,
Kerkelijk Register, Haarlem 1702, p. 130, 159.
126. Generale Reeckening der Kerckmeesters der Stad Delft. Archief Herv. Gem. Delft. In het algemeen
bedroegen de tractementen in de steden 600 tot 900 gulden, terwijl in de grotere steden de predikantssalarissen
nog hoger waren. Vgl. G. Groenhuis, De predikanten. De sociale positie van de gereformeerde predikanten
in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor ± 7700, Groningen 1977, p. 136, 137.
127. In de kerkeraadsnotulen wordt uitvoerig melding gemaakt van de pogingen om Saldenus voor Delft te
behouden. Dit valt te meer op daar over het vertrek van andere predikanten in deze jaren nauwelijks iets
vermeld wordt.
128. Handelingen des Kerkenraads, 1 maart 1677.
129. Acta classis Delff en Delfflandt 1661-1688,4 maart 1677.
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Op 14 maart 1677 nam Saldenus afscheid van Delft met een preek over Hand.
20:32.130 Hij herinnerde eraan in deze dertien jaar samen met de gemeente "veel suurs
en zoets" te hebben doorstaan. Daarbij memoreert hij het heengaan van vier kollega's
in deze tijd, en wel Hermannus Tegularius, Volkerus ab Oosterwijk, Arnoldus Bornius
en Johannes Goethals. Ook de moeilijke jaren tijdens de oorlog bracht Saldenus ter
sprake: "De woedende vijanden hebben wij gesien in 't herte van het land ingeboordt
/ onse jonge manschap door den zwaarde verslagen / onse maagden geschonden / onse
huysen verbrand / onse Heyligdommen verwoest. Kortom / ik mag zeggen / dat
verscheydene van de laatste jaren mijnes dienstes alhier / niet onder de gulde maar met
regt onder een stale en ysere eeuwe gerekent mogen worden".131
1.5. Predikant te 's-Gravenhage (1677-1694)
Op 21 maart 1677 deed Saldenus intrede in 's-Gravenhage, waar hij de opvolger was
van de bekende Simon Simonides, die op 27 april 1675 was overleden.132 Als tekst
xvoor zijn preek had hij Spreuken 11:30 gekozen. Hij wees op de veranderingen en
gebeurtenissen die in ieders leven plaats vinden en waarvan hij zelf kan meespreken
"door huwelijken en publijke beroepingen". "Soo heeft my des Heeren raad geleyd van
het Oost-eynde onses vaderlands tot het Noord-eynde en vandaar wederom tot het
tegenwoordige Zuyd-eynde van dit heerlijke Holland; totdat hij mij eyndelijk gebragt
heeft tot dese aansienlijke plaatse om daer mee al dese groote veranderingen te sluyten
en, gelijk ik hoope en wensche, mij met u.1. te doen leven en te doen sterven".133
Saldenus zegt dat hij zich van Godswege en wettig geroepen weet, "niet om de ooren
te kittelen, niet om geld, gunst, vermaak en toejuyching der menschen, maar eenlijk
om zielen te mogen winnen". Hij vraagt om veel gebed omdat hij weet "dattet een stout
bestaan is, in Den Hage Predikant te durven worden".
Blijkbaar had Saldenus in deze periode weer het nodige te stellen met zijn
gezondheid. Wij maken dat op uit de klacht die hij uitspreekt in de voorrede op de
uitgave van zijn intreepreek. Daarin verklaart hij zowel de afscheidsdienst in Delft als
de eerste dienst in Den Haag te hebben geleid "met een gansch lusteloosen Geest, en
een siekelijk, koortsig Lichaam".134 De notulen van de Haagse kerkeraad zijn in deze
jaren kort en algemeen gehouden. Steeds terugkerende punten op de agenda zijn het
avondmaal, de kerkelijke tucht, de "comedien", en de "Paepsche stoutigheden". Dat
op de dag des Heeren en op bijzondere bededagen op vele plaatsen "droncke gelaegen
en andere hooghgaende exorbitantien met tick tacken etc." gehouden werden, vond de
kerkeraad een droevige zaak. Saldenus en zijn collega De Lantman zouden een nader
onderzoek instellen.135
In de vergadering van 14 oktober 1678 kwamen de "comedien" ter sprake. De
130. Deze preek werd samen met de intreepreek in 's-Gravenhage uitgegeven onder de titel: Den Apostolischen Zegen en Een wijs Predikant, Rotterdam 1682.
131. A.w., p. 36. Saldenus merkt verder op dat de overheid en ook zijn kollega's hem hadden willen
vasthouden, en dat hij diep getroffen is door vele verzoeken, brieven, gebeden, en ook veel tranen. Hij
verzekert tenslotte dat hun harten in de toekomst steeds verbonden zullen blijven.
132. Vgl. E.J.W. Posthumus Meyjes, Hervormd 's-Gravenhage in de negentiende eeuw, 's-Gravenhage
1935, p. 336.
133. Vgl. Den Apostolischen Zegen en Een wijs Predikant, p. 77.
134. A.w., voorrede.
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Penning op het overlijden van G. Saldenus, 1694, gefotografeerd beide
zijden. (Haags Historisch Museum)
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schout en de burgemeesters hadden toestemming gegeven ze op te voeren, omdat zij
van mening waren "dat soo veel ontstigting nu inde comedien niet konden syn, als
synde gesuyvert van alle oude vuijlichheden".136 Besloten werd te proberen deze toestemming alsnog ongedaan te maken. Aan de diakenen werd meegedeeld dat het geld
door hen zelf of door de magistraat in de "comedie" gecollecteerd niet kon worden
aanvaard, "synde een enkelen loon van ongerechtigheijt, niet te vermengen met de
aangename offeranden van een opregte weldadigheyt". Het is niet duidelijk in hoeverre
Saldenus een aandeel had in deze maatregelen. Het is wel duidelijk dat zij helemaal in
zijn geest waren, getuige zijn reeds in 1667 verschenen geschrift tegen het toneel.137
Voor "de sake van het pausdom" had de kerkeraad haar bijzondere gedeputeerden, die nauw kontakt met de magistraat onderhielden. Toen eens de geestelijk
verzorger van de Franse gezant openlijk het gevangenhuis was binnengegaan om
iemand die geëxecuteerd zou worden op te zoeken, wekte dit grote verontwaardiging.
Saldenus en enkele andere leden van de kerkeraad zouden zich tot de Raadpensionaris
wenden "om te vertonen de daaglikse toenemende stoutigheden des Pausdoms en
>. particulier het publyq gaan in de kerken van de huysen der ambassadeurs, van de geene
die onderdanen syn van deesen staat, als ook in andere kerken, alsmede te versoeken
dat uyt 's-Gravenhage mogte geweerd alle geordende papen".138
Alles wijst erop dat de jaren die Saldenus in Den Haag doorbracht rustig zijn
verlopen. Zijn werk bleef intussen ook hier niet beperkt tot de eigen gemeente. In 1684
werd hij door de classis afgevaardigd naar de particuliere synode van Zuid-Holland,
gehouden te Woerden, terwijl hij in 1691 de synodevergaderingen te Schiedam
bijwoonde.139 Als visitator verleende hij de classis zijn diensten in 1689 en 1690.140
Hoezeer Saldenus als auteur in het land bekendheid genoot, blijkt uit het feit dat
de theologische faculteit van Utrecht hem in 1682 een ere-doctoraat verleende. Op 4
december van dat jaar kwam een voorstel over deze zaak ter sprake in een senaatsvergadering, die werd bijgewoond door de professoren Leydecker, Witsius, Van de
Poll, Munnix, Leusden en De Vries.141 Met algemene stemmen werd deze hoge onderscheiding aan Saldenus toegekend. Op 27 december werd zij hem uitgereikt door
zijn vriend H. Witsius.142 Deze verzekerde later, misschien om misverstanden te
voorkomen, dat alleen de achting voor Saldenus' geleerdheid reden was geweest hem
een ere-doctoraat te geven.143 Zelf schreef Saldenus ruim eenjaar later in de Dedicatie
135. Kerkeraadsnotulen 1673-1701, 8 okt. 1677. Gemeentearchief 's-Gravenhage.
136. Kerkeraadsnotulen 1673-1701, Hokt. 1678.
137. Vgl. hoofdstuk 6.6.
138. Kerkeraadsnotulen, 5 maart 1683.
139. Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland, V, p. 471; VI, p. 153.
140. Q.W., VI, p. 108, 147.
141. Acta Academiae Ultrajectinae 1641-1684. Rijksarchief Utrecht. Tegelijk werd besloten aan F.
Ridderus, predikant te Rotterdam, een eredoctoraat toe te kennen. Dat het voorstel van Witsius uitging, zoals
Cramer zegt, wordt door de bronnen niet bevestigd. (J.A. Cramer, a.w., p. 376).
142. Nomina promotorum in Academia Ultrajectina 1636-1683. Rijksarchief Utrecht. "Guilielmus Saldenus, Ultrajectinus in Ecclesia Hagienei Verbi divini Minister d. XXVII Decembris, modo extraordinario,
absq. examinibus, et Disputatione inaugurati, creatus est S.S. Theologiae Doctor per Cl. Virum D. Hermannum Witzium. Rector Petrus v. Mastricht". F. Ridderus komt niet in het promotie-album voor; hij overleed
in 1683.
143. Vgl. H. Witsius, "De legione fulminatrice Christianorum", 'mAegyptiaca, p. 425. Dat niet ieder met dit
eredoctoraat was ingenomen blijkt uit de voorrede op Saldenus' bundel Geesteliken Honingraat (1695).
Volgens de schrijver zouden verschillenden jaloers geweest zijn en zich in kwade zin geuit hebben.
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van zijn Otia, dat noch hij, noch iemand anders om deze onderscheiding had gevraagd,
maar dat zij spontaan was verleend.144
Op 27 oktober 1681 trad Saldenus voor de vierde maal in het huwelijk en wel met
Clara Ravens, afkomstig uit 's-Gravenhage.145 Kinderen zijn uit dit huwelijk niet geboren.
Wij bezitten uit deze jaren drie verschillende portretten van Saldenus, alle drie
van de hand van J. Verkolje. Op één daarvan, gemaakt in 1682, zien wij dat hij in Den
Haag een pruik droeg, en daarmee zich gevoegd heeft in de stijl van zijn tijd.146 Het is
op z'n minst opmerkelijk dat hij deze haardracht heeft overgenomen, omdat mannen
als Voetius, Udemans en Borstius daar in de jaren veertig van de zeventiende eeuw
sterk tegen hebben geageerd.147 Ook Saldenus zelfheeft zich regelmatig kritisch uitgelaten over de haartooi van zijn gemeenteleden, hoewel ons opvalt dat deze kritiek
met name de vrouwen betreft, en vrijwel nooit de mannen. Een vraag blijft intussen
hoe het dragen van een pruik zich verhoudt met zijn theologische inzichten.
In het begin van 1694 kwam vrij plotseling Saldenus' einde. Nog op 26 januari
preekte hij in de Nieuwe Kerk over Job 13:15.148 In de nacht van 7 op 8 februari 1694
is Saldenus op 66-jarige leeftijd ontslapen.149 Hij werd op 16 februari begraven in de
Grote kerk.150 Ruim vierenveertig jaar heeft hij de kerk met grote toewijding gediend.
Zijn bibliotheek werd in Utrecht verkocht, nadat de vroedschap op 9 juli aan de
nabestaanden daarvoor toestemming had verleend.151
Hoezeer Saldenus als prediker geliefd was, laat de uitgave van zijn laatste preek
zien. Door zijn vrienden werd deze aangeduid als een testament, door hun geestelijke
vader nagelaten, of als de mantel door Elia achtergelaten.152
Tenslotte wijzen wij in dit verband op de penning die ter gelegenheid van zijn
overlijden werd vervaardigd. Het uitgeven van een dergelijke penning, dat in de
achttiende eeuw steeds vaker voorkwam, was in de zeventiende eeuw nog een zeldzaamheid. Slechts van twee gereformeerde predikanten uit die jaren bezitten wij zo'n
gedenkteken, namelijk van Th. de Lantman, overleden in 1681, en van Saldenus. Het
vervaardigen van deze gedenkpenning geeft de culturele status en ook de bekendheid
aan, die Saldenus genoot in Den Haag en ook ver daarbuiten.153

144. Otia Theologica sive exercitationum subcisivarum, Varii argumenti, Amsterdam 1684. Voor dit werk,
dat was opgedragen aan de burgemeesters en verdere bestuurders van de stad Utrecht, schonk de vroedschap
hem 100 ducaten (Resolutien van de vroedschap, 12 mei 1684, Gemeentearchief Utrecht).
145. Kerkelijke registers, 's-Gravenhage, n. 390. Gemeentearchief 's-Gravenhage. Zij trouwden in de
"Scheveningsche kerk". Wanneer Saldenus' derde vrouw, Anna Baerle, overleed is niet bekend. Noch in
Delft, noch in 's-Gravenhage, noch in Utrecht komt haar naam in de registers der overledenen voor.
146. Vgl. F.M. Muller, Beschrijvende catalogus van 7000 portretten van Nederlanders, Amsterdam 1853.
147. Vgl. W.J. op 't Hof, "Het culturele gehalte van de Nadere Reformatie", in Tijdschrift de zeventiende
eeuw, V (1989), p. 134. Op 't Hof meent dat deze haardracht, die in de tweede helft van de zeventiende eeuw
ruime ingang vond, duidt op een culturele betrokkenheid van vele mannen van de Nadere Reformatie.
148. Vgl. Boekzaal der geleerde wereld, Rotterdam 1695, II, p. 311, 312.
149. Zie "Sions Rouw", in Geesteliken Honingraat.
150. Kerkelijke registers 's-Gravenhage, n. 105. Gemeentearchief 's-Gravenhage: "Den 16 february, vier
posen over ds. Saldenus int' Westeynde, wert gebracht bij, memorie. Begraven in de Grote Kerk".
151. Resolutien van de vroedschap, 9 juli 1694. Gemeentearchief Utrecht.
152. "De vaste hoope der rechtveerdige", Job 13 vers 15, in Geesteliken Honingraat.
153. Vgl. G. van der Meer en F. A. Nelemans, "Penningen ter ere van Haagse predikanten", 'mJaarboekvoor
munt-en penningkunde, Uitg. Penningkabinet, 62-64, (1975-1977), p. 123-163.
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HOOFDSTUK 2

Saldenus als theoloog

2.1. Dogmatische lijn
De geschriften van Saldenus worden over het algemeen gekenmerkt door een praktische inslag. Uitvoerige dogmatische werken zijn van zijn hand niet verschenen. Een
uitzondering vormen twee kleinere werken, namelijk zijn Kort en Klaar Bericht en zijn
Christelijke Kinderschool} Deze geschriften zijn leerstellig van aard.
In het algemeen kunnen wij stellen dat de dogmatiek in meer vakmatige zin niet
de sterkste kant van de Nadere Reformatie is geweest.2 Dat is op zichzelf niet zo verwonderlijk. Haar vertegenwoordigers stonden immers midden in de kerk en de meesten van hen ook in de pastorale praktijk. Zelfs hoogleraren hadden dikwijls naast hun
werk aan de universiteit een (beperkte) taak in de gemeente te vervullen. Van Voetius
bijvoorbeeld is bekend dat hij in Utrecht zijn leven lang is blijven preken en catechiseren. Deze achtergrond bracht met zich mee dat ook de dogmatische werken van de
"oude schrijvers" veelal een praktisch-stichtelijk karakter hadden, en dat zij daarin
ingingen op allerlei vragen van het leven des geloofs. Hun bedoeling was vooral om
leiding te geven aan het spirituele leven van de gemeenteleden en hen toe te rusten voor
het gaan en staan als christen in deze wereld. In vrijwel alle publikaties van de Nadere
Reformatie treft ons de praktisch-pastorale toon, het beschrijven van de "zielsgestalten", het aanreiken van konkrete adviezen en het voortdurende appèl om te staan
naar vordering in het geloofsleven. Hoezeer het nut en de noodzaak van studie door
deze theologen werd ingezien (Van Lodenstein bijvoorbeeld stond tussen drie en vier
uur 's nachts op om zich aan de studie te zetten, Voetius om half zes), ging het hen toch
niet om het wetenschappelijk bedrijf "pur sang", maar om het toerusten van de
gemeente.3
Saldenus vormt daarop geen uitzondering. Ook bij hem gaat het in vrijwel alle
geschriften om de praxis pietatis. Hierin staat hij op één lijn met mensen als Taffin,
Udemans en Willem Teellinck, die eveneens meer praktikaal dan abstrakt leerstellig
hun gedachten hebben geformuleerd.4 Regelmatig komen wij dan ook in zijn werken
opmerkingen tegen, waarin hij kenbaar maakt geen hoogdravende scherpzinnigheid of
welsprekendheid te beogen, maar dat het hem alleen gaat om de stichting van de
gemeente.
In het theologisch bezig zijn kan, volgens Saldenus, de kennis zo gemakkelijk

1.
Kort en Klaar Bericht van de Roepinge des armen Sondaars tot Godt, Delft 1683; Christelijke Kinderschool, 2e dr., Utrecht 1669.
2.
S. van der Linde, Opgang en voortgang der Reformatie, Amsterdam 1976, p. 150.
3.
Vgl. W. van 't Spijker, "Gisbertus Voetius (1589-1676)", in De Nadere Reformatie, beschrijving van
haar voornaamste vertegenwoordigers, 's-Gravenhage 1986, p. 55-57.
4.
C. Graafland, De zekerheid van het geloof, Wageningen 1961, p. 139.
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ontaarden in speculatieve kennis waarbij de praktijk van minder belang wordt geacht.5
Toch zouden wij ons vergissen als we van mening waren dat een duidelijk
dogmatische doordenking ontbrak. Per slot van rekening was Saldenus leerling van G.
Voetius, wie een uitgesproken wetenschappelijke instelling eigen was. Evenals zijn
leermeester was het Saldenus erom te doen de wetenschap te verbinden met de
praktische vroomheid. Vandaar is het te verklaren dat in heel zijn oeuvre, hoe praktisch
gericht ook, toch een duidelijke dogmatische lijn is waar te nemen. Noties als verkiezing, wedergeboorte en geloof staan in een bepaald dogmatisch kader. Er is een
bepaalde systematisch gereflekteerde weg die de krachtig geroepen zondaar bij "beleving" gaat. Er vindt een schematisering en rationalisering van de bevinding plaats.
Het is dan ook niet toevallig dat de eerste vraag die in zijn Christelijke Kinderschool
gesteld wordt luidt: "waaruit kent gij de weg tot de zaligheid?". Saldenus heeft
heilsordelijk gedacht. Hij ziet in het handelen van God bij het uitwerken van zijn
eeuwige besluiten een duidelijke lijn die systematisch doordacht is. De verschillende
komponenten van het heil worden verwerkelijkt in een logische en ook chronologische
orde. Wij zouden haar kunnen vergelijken met een keten die uit verschillende schakels
bestaat. Het is dan ook niet vreemd dat hij ergens vraagt welke orde God doorgaans
houdt als Hij de godzaligheid in ons werkt.6
Wij willen deze heilsordelijke lijn vanuit het geheel van zijn werken proberen aan
te geven, om zo tot een nadere omschrijving van zijn theologisch denken te komen.
2.2. Verkiezing
Saldenus zet de goddelijke verkiezing in een algemeen kader waarin alles besloten is.
Hij spreekt erover aan het begin als hij over de leer aangaande God handelt, direkt
nadat hij over de Heilige Schrift heeft gehandeld en voor zijn spreken over de
schepping en de val.7
Bij de werken van God maakt hij onderscheid tussen de werken die van eeuwigheid zijn, en de werken van God in de tijd. Op de vraag wat God dan van eeuwigheid
gedaan heeft, is het antwoord dat Hij alle dingen heeft besloten die daarna zouden
geschieden. Onder die eeuwige besluiten vallen ook die van de goddelijke verkiezing
en verwerping. Deze keuze van Saldenus voor de plaats van de verkiezing in de
godsleer is niet nieuw. Wij komen haar ook tegen bij Perkins, en al eerder bij Beza. Dat
deze keuze overigens bepaalde gevolgen heeft zal uit het vervolg duidelijk worden.
Dat God van eeuwigheid besloten heeft enige mensen zalig te maken, is alleen
omdat het Hem zo heeft behaagd, en niet omdat Hij zag dat zij in Hem geloven of Hem
dienen zouden.8 Wij proeven in dit laatste een verborgen polemiek met de Remon5.
Binnen de Nadere Reformatie bestond een nogal kritische houding ten opzichte van de scholastiek.
Vooral Amesius, Voetius, en later ook Van Mastricht hebben hun bezwaren tegen de scholastieke methode
kenbaar gemaakt. Iedere verzelfstandiging van de filosofie binnen de theologie, laat staan overheersing van
de theologie door de filosofie, werd door hen afgewezen. De theologie moet praktikaal zijn, gericht op de eer
van God en de zaligheid van mensen. Voor een uitvoerige beschrijving van deze houding verwijzen wij naar
C. Graafland, "Gereformeerde Scholastiek VI, de invloed van de scholastiek op de Nadere Reformatie (2)",
in Theol Ref., XXX (1987), p. 313-340.
6.
Christelijke Kinderschool, p. 55.
7.
A.w.,p. 10-12.
8.
A.w.,p. 10.
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stranten, die leerden dat God in Zijn besluit verkiest degenen die naar zijn voorwetenschap in Christus zullen geloven.
Dat de verkiezing fundamenteel is en ook beslissend voor het behoren tot de kerk
wordt door Saldenus helder verwoord direkt aan het begin van zijn boekje over de
roeping. Hij begint daar met enkele vragen over de kerk, en zegt dan dat er buiten onze
gereformeerde kerk niet één kerk is (behalve de "oude Lutherse") waar Gods Woord
werkelijk zuiver wordt geleerd. Op de vraag hoe men komt tot deze ware kerk is het
eerste antwoord: door iets wat in de hemel is geschied. Wat in de hemel is gebeurd, is
Gods genadige verkiezing.9 Deze verkiezing realiseert zich in de krachtige roeping tot
de zaligheid. Deze laatste moet op aarde geschieden, opdat wij zo tot de ware kerk
zullen komen. Maar de personen die geroepen worden zijn niet alle mensen, maar
alleen de uitverkorenen. Op een andere plaats wordt gevraagd hoe God de mens vindt
wanneer Hij hem roept. Het antwoord is dan: van eeuwigheid tot de zaligheid
uitverkoren.10
Als het erom gaat wat het allervoornaamste is dat wij van deze verkiezing moeten
geloven, vat Saldenus dit in zes punten samen.
a. Dat ze van alle eeuwigheid is.
b. Dat ze van bijzondere personen is.
c. Dat ze vrijwillig en enkel naar Gods welbehagen is.
d. Dat ze niet algemeen is, maar dat ook sommigen verworpen zijn.
e. Dat ze onveranderlijk is en niet herroepen kan worden.
f. Dat ze zowel tot het geloof en de bekering als tot de zaligheid is.11
Duidelijk valt hier een afwijzen van de belangrijkste gedachten van de Remonstranten op te merken. De verkiezing is enkel een zaak van Gods welbehagen, en vindt
geen enkele grond in de mens. Ze rust in de eeuwigheid en is onherroepelijk. Ze is ook
niet algemeen maar partikulier: sommigen zijn verworpen.
Tegen het bekende argument van remonstrantse zijde dat deze leer de lijdelijkheid en
de onverschilligheid in de hand werkt, brengt Saldenus in dat God als Hij iemand tot de
zaligheid verkiest, deze ook verkiest tot de godzaligheid.12
De verwerping komt eveneens aan de orde, zij het meer terloops. Opgemerkt
wordt dat God niet alle mensen heeft uitverkoren, maar dat er ook sommigen zijn
verworpen, waarbij verwezen wordt naar Rom. 9:22.13
Saldenus staat met dit alles in de lijn van de gereformeerde orthodoxie. In de tijd
na Dordt is binnen de orthodoxie de verkiezing, vooral als het gaat om de praktische
verwerking in de prediking en in het geloofsleven, een steeds dominanter plaats gaan
innemen. Het was duidelijk dat men aan het remonstrantse denken geen enkele ruimte
wilde geven. Bij de Remonstranten ging het na Dordt steeds duidelijker om een
samenspel tussen goddelijke genade en menselijke inzet, waarbij zeker in de praktijk
van het geloof de laatste een steeds zwaarder aksent gaat krijgen. De leer van de
verkiezing werd in de theologische positiebepaling zover mogelijk naar het eind

9.
10.
11.
12.
13.

Kort en Klaar Bericht, p. 3.
A.w.,p. 13.
A.w.,p.4,5.
Chr. Kinderschool, p. 11.
A.w.,p. 12.
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geplaatst, zozeer zelfs dat ze feitelijk kon worden gemist en op den duur achterwege
gelaten kon worden.14
Bij Saldenus signaleren wij een voortdurend verzet tegen dit remonstrantse
gevoelen. In de tweede helft van zijn Kort en Klaar Bericht gaat hij uitvoerig in op de
verschillen met de hele en halve Pelagianen, de Geestdrijvers, de Wederdopers en ook
de Remonstranten. Omdat het dan over de roeping gaat willen wij er in dat verband
nader op ingaan. Saldenus hoort duidelijk tot die gereformeerde theologen die de
Dordtse verkiezingsleer als het centrum van het gereformeerde belijden zien, en de
predestinatiaanse aspekten ervan nader uitwerken en beklemtonen. Het is niet voor
niets dat straks Comrie met zijn sterk aksent op de eeuwigheid zich beroept op
Saldenus.
Tegelijk zien wij ook een pastorale toonzetting als het gaat om de verkiezing. Wij
merken dit aan zijn spreken hierover in de praktijk. Wanneer gelovigen onzeker zijn
over hun zaligheid en over hun deel hebben aan Christus, wordt hun gezegd dat het
begin van onze zaligheid ook niet ligt in de toeëigening of in het aannemen van
Christus, maar dat wij Hem al eigen worden door de genade van de verkiezing.15 De
verkiezing funktioneert zo als troost en vastheid. Verkiezing en verwerping liggen
voor Saldenus beide in de souvereiniteit van God besloten, maar in de verwerking
ervan gaat hij een verschillende weg. Dat men uitverkoren is kan men weten, omdat het
geloven daarvan een zeker teken is. Maar dat men verworpen is kan men niet weten,
omdat het niet geloven geen zeker teken daarvan is; degene die nu niet gelooft, kan
daarna immers nog tot geloof komen. De verwerping krijgt bij Saldenus niet zoveel
aandacht, waardoor hij ruimte krijgt aan de prediking van het evangelie haar volle
plaats te geven. Alleen wat geopenbaard is mag een regel van ons geloof en leven zijn.
Saldenus maant hier tot voorzichtigheid. " 't Past hier niemant in Gods geheimkamer
in te dringen / en zijn verborgentheden te doorsnuffelen / wat daar besloten is / (en in
de H. Schriftuer niet geopenbaart) moet nootsakelijk daar gelaten worden".16 Wij
moeten naar de mening van Saldenus de verborgenheden niet willen doorgronden en
de grenzen van de Schrift in acht nemen.
2.3. Verbond
In nauwe relatie met de verkiezing staat voor Saldenus het spreken over het verbond.
Al heeft het verbond struktureel geen eigen plaats en al geeft hij in zijn werken geen
uitdrukkelijke uiteenzetting over de leer van het verbond, toch speelt het in zijn denken
een rol. Meerdere malen noemt hij het genade verbond en in onderscheid daarmee het
werkverbond. In direkte samenhang hiermee staat voor hem het verbond der verlossing.
Dit laatste had in de gereformeerde theologie een steeds grotere plaats gekregen.
Wij komen het tegen bij Amesius, Gomarus, Voetius en Essenius, terwijl ook Witsius

14. C. Graafland, Van Calvijn tot Barth. Oorsprong en ontwikkeling van de leer der verkiezing in het
Gereformeerd Protestantisme, 's-Gravenhage 1987, p. 175-177.
15. Toetsteen van eens Christens Oordeel, Groningen 1728, p. 248, 249.
16. A.w,, p. 298, 299; Saldenus verwijst hier naar Calvijns commentaar op Maleachi 1:6.
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aan het verbond der verlossing uitvoerig aandacht besteedt in zijn werk over de
verbonden.17 Voor Saldenus betekent dit dat Christus van eeuwigheid af door zijn
Vader is aangewezen tot zijn Middelaarswerk. Tussen de Vader en de Zoon is een
overeenkomst gesloten waarbij Christus zich Borg stelt om zich te zijner tijd in de
dood over te geven.18 Dit verbond der verlossing wordt gesloten tussen de Vader en de
Zoon in de raad des vredes en betreft de verlossing der uitverkorenen. Hiervoor
verwijst Saldenus onder meer naar Ps. 40. Op grond hiervan was het verbond der
genade tussen God en de uitverkorenen mogelijk.
Naar de mening van Saldenus wordt op deze wijze het universalisme afgewezen.
Waar de bijbel spreekt over de "wereld" moet aan de totaliteit van de uitverkorenen
worden gedacht. Naar aanleiding van Joh. 1:29 merkt hij op: "...dat het Lam Gods de
sonden der Werelt wegdraegt / voor ons draegt / in onse plaetse draegt / soo heeft hij de
sonden der uytverkoorne gedraegen, (als Petrus segt) op't hout".19
Dat deze voldoening van Christus in de tijd echter niet voor slechts enkelen was,
wordt duidelijk als hij zegt dat het de zonden van de uitverkorenen waren die ooit op
aarde geweest zijn, zowel die van het Oude als die van het Nieuwe Testament, geen
enkele uitgezonderd, de zonden van zoveel honderd duizenden miljoenen van uitverkorenen.20 Hoe ruim ook het getal wordt gesteld, toch worden met nadruk de uitverkorenen genoemd. Wij zien dat de leer van de verkiezing sterk heeft ingewerkt op de
verbondsleer. Naar alle waarschijnlijkheid heeft Saldenus met deze fixering willen
voorkomen dat remonstrantse ideeën in de verbondsleer binnendrongen. In het denken
van de Remonstranten over het verbond zijn geloof en gehoorzaamheid voorwaarden
geworden waaraan de mens moest voldoen.21
In nauwe samenhang met het verbond der verlossing staat het genadeverbond.
Als het gaat om de inhoud van dit genadeverbond verwijst Saldenus naar Jer. 31 waar
de Heere niet alleen belooft aan zijn volk hun God te zijn, maar ook dat zij Hem tot een
volk zullen zijn.22 Van dit genadeverbond is Christus het hoofd en ook de grond. Als
Saldenus over dit verbond spreekt laat hij duidelijk het verschil uitkomen met het
werkverbond. Dit laatste is gemaakt op voorwaarde van volkomen gehoorzaamheid
zoals die in de wet der tien geboden is verwoord. Wij leven echter onder het genadeverbond, nu Christus zijn bloed voor ons heeft gestort en de weg ten leven wijd voor
17. Een uitvoerige studie over dit onderwerp verscheen onlangs van B. Loonstra, Verkiezing-VerzoeningVerbond. Beschrijving en beoordeling van de leer van hetpactum salutis in de gereformeerde theologie, 'sGravenhage 1990. Voor een historisch overzicht zie J. J. v.d. Schuit, Het Verbond der verlossing, Apeldoornse
studies, Kampen 1982, p. 9-22. P.H. van Harten wijst erop dat ook in Schotland de leer van de drie verbonden
sterk opkwam en een zekere populariteit genoot. Zie P.H. van Harten, De Prediking van Ebenezer en Ralph
Erskine. Evangelieverkondiging in het spanningsveld van verkiezing en belofte, 's-Gravenhage 1986, p. 89.
18. Vgl. Geesteliken Honingraat, p. 358, 359.
19. A.w., p. 362.
20. A.w., p. 255.
21. Vgl. J.N. Bakhuizen van den Brink, De Nederlandse Belijdenisgeschriften, Amsterdam 1976, p. 290
(Sententia Remonstrantium) en p. 246-249 (Verwerping der dwalingen, II, 2-4); voor het verbondsdenken van
de Arminianen verwijzen wij naar R.A. Muller, "The federal Motif in seventeenth century Arminian
Theology", in NAKG, 62 (1982), p. 102-122.
22. Geesteliken Honingraat, p. 68.
23. De leer van het werkverbond komt voor bij Ursinus (foedus naturale), Olevianus, Junius, Gomarus,
Polanus (foedus operum) en werd omstreeks 1600 gemeengoed in de Nederlandse Gereformeerde theologie.
Vgl. G. Schrenk, Gottesreich undBundim alteren Protestantismus, Gütersloh 1923,358,64 ff.; vgl. ook W.J.
van Asselt, Amicitia Dei, een onderzoek naar de structuur van de theologie van Johannes Coccejus (16031669), Ede 1988, p. 110-112.
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ons heeft opengesteld.23
Een bekende misvatting is dat diezelfde gehoorzaamheid aan Gods wet nu niet
meer zou zijn vereist. Alsof wij nu van dat ondragelijke juk zouden zijn verlost en wat
ruimer mogen leven. Saldenus wijst dan op het onderscheid dat gemaakt moet worden
tussen de weg van de rechtvaardigmaking en die van de heiligmaking. Hij zegt graag te
erkennen dat in het verbond der genade de weg van de rechtvaardigmaking veel
ruimer, breder en gemakkelijker is dan onder het werkverbond, omdat wij nu door de
gerechtigheid van een ander in de hemel komen, wanneer wij Hem maar in het geloof
aannemen. Terwijl wij, als wij onder het verbond der werken gebleven waren, zelf de
zaligheid hadden moeten verdienen en de wet volkomen hadden moeten onderhouden.
Maar als het gaat om de weg van de heiligmaking, die is dezelfde gebleven. Evenals
onder het werkverbond zijn we ook nu verschuldigd God lief te hebben boven alles.24
Elders spreekt hij over de verzachting van het genadeverbond. Met die verzachting bedoelt hij dan dat God de wil tot gehoorzaamheid aanziet voor de daad, en alles
wat aan die gehoorzaamheid ontbreekt, genadig vergeeft en bedekt omwille van
Christus die het hoofd en de grondslag van het genadeverbond is. Die verzachting was
er niet onder het werkverbond, omdat daar niet de minste vergeving of bedekking
plaats vond.25
Het genadeverbond wordt onderscheiden in een oud en een nieuw verbond.
Regelmatig wijst Saldenus erop dat het hier in wezen om één en hetzelfde verbond
gaat, en dat slechts de uiterlijke tekenen veranderd zijn. Vooral in de diskussie met De
Labadie keert deze grondstelling telkens terug. Wat verder ook de eeuwen door
hetzelfde is gebleven, is het onderscheid tussen uitwendige en inwendige bondgenoten.26 Hier speelt de wedergeboorte een beslissende rol, terwijl ook op de achtergrond
de verkiezing staat. Wij zijn echter, zolang er niet een duidelijke reden van het
tegendeel is, gehouden aan het oordeel der liefde, zodat wij niet anders mogen
oordelen dan dat allen die in het verbond zijn opgenomen ook ware en geestelijke
bondgenoten zijn.27
Wanneer wij het bovenstaande overzien, kunnen wij stellen dat Saldenus de
nodige aandacht besteedt aan het verbond zonder er een aparte en uitvoerige beschouwing aan te wijden. Hij staat hier in de lijn van Voetius die als praktisch theoloog
eveneens het verbond kent en veronderstelt zonder het een integrale plaats in zijn
theologie te geven.28
2.4. Roeping
Bijzondere aandacht geeft Saldenus aan de roeping van de zondaar tot de zaligheid.
Dat deze roeping bij hem zoveel aandacht krijgt wordt duidelijk uit zijn boek Kort en
Klaar Bericht, waarin dit onderdeel van de heilsorde uitvoerig ter sprake komt. Vooral
het polemische element ontbreekt op dit punt bepaald niet. Allerlei verschillen met de
24. De Wech des Levens, p. 281, 282.
25. Toetsteen, p. 236-241.
26. Sytigramma, p. 20, 21.
27. Den God-vrughtighen Boer, p. 78.
28. H. Witsius is de eerste die het verbond integreert in zijn Voetiaanse theologie. Hij probeert een
middenweg te vinden tussen Voetianisme en Coccejanisme. Vgl. W.J. van Asselt, a.w., p. 141.
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hele en halve Pelagianen, de Wederdopers en de Remonstranten worden hier onder
woorden gebracht. Saldenus vindt het noodzakelijk dat in deze aangelegen zaak geen
misverstanden bestaan in de kerk.
Als het gaat over het woord roeping zegt hij dat dit burgerlijk en geestelijk kan
worden verstaan. Saldenus wil het hier over de geestelijke roeping hebben die of
gewoon is (ordinair), of buitengewoon (extra-ordinair). Onder dit laatste hebben wij de
roeping te verstaan waardoor personen tot een geestelijk of kerkelijk ambt onmiddellijk door God worden afgezonderd. Zo wordt Paulus een geroepen apostel genoemd.
Als het gaat om de gewone roeping geeft Saldenus de volgende omschrijving. Het is de
roeping waardoor iemand in het bijzonder tot dit of dat geestelijk ambt door middel
van mensen wordt verordineerd. Zo worden in de regel herders of leraars en ouderlingen geroepen. En zo worden in het algemeen alle uitverkorenen in de tijd, door de
bediening van Gods Woord en de krachtige werking van Zijn Geest, tot het koninkrijk
van Jezus Christus genodigd en krachtig overgebracht.29
Wat ons hier opvalt is dat voor Saldenus in deze roeping Woord en Geest
samengaan. De Geest werkt niet los van het Woord en omgekeerd. De werking van de
Geest is voor hem een krachtige werking. In deze omschrijving van de roeping komt
dit woord "krachtig" zelfs tweemaal voor. De zondaar wordt krachtdadig overgebracht
als God hem roept door Zijn Woord en Geest. Er is blijkbaar niets in de mens waardoor
hij hier zou meewerken. Geen wonder dat er direkt de vraag op volgt wie de voornaamste oorzaak van deze roeping is. Met een verwijzing naar 2 Tim. 1:9 antwoordt
Saldenus dat dit God Zelf is. De leraars roepen de mensen ook tot God, maar zij doen
dit enkel als dienaars en als uiterlijke werktuigen.
Als het erom gaat wat voor mensen geroepen worden zegt Saldenus duidelijk dat
dit niet alle mensen zijn, maar alleen de uitverkorenen.30 Op dit punt stelt hij zich
duidelijk teweer tegen de hele en halve Pelagianen. Zij leren, zegt Saldenus, dat er een
algemene roeping is, en dat God alle mensen hoofd voor hoofd tot de zaligheid roept en
nodigt, en dat Hij alle mensen die algemene genade geeft dat zij, wanneer zij de
prediking maar horen, tot God kunnen komen. Saldenus wijst dit universele karakter
van de roeping af met een beroep op Matt. 7:21, Joh. 12:39 en 2 Thess. 3:2. Verder
brengt hij naar voren dat ook de ervaring leert dat duizenden mensen de openbaring
van Gods Woord niet krijgen, wat toch het enige middel van de goddelijke roeping is.31
Wanneer de tegenstanders vanuit 1 Tim. 2:4 en Titus 2:11 naar voren brengen dat
God wil dat alle mensen zalig worden, voert Saldenus aan dat hier onder de wil van
God niet zijn besluit, maar zijn gebod moet worden verstaan waardoor Hij verlangt dat
ieder de middelen tot zijn zaligheid gebruiken zal, maar niet verklaart dat ieder die ook
tot zijn zaligheid gebruiken kan.32 God nodigt ook niet alle mensen zonder onderscheid
tot de zaligheid. Volgens Saldenus staat dat nergens in de Schrift. God sluit in zijn
nodiging wel niemand uitdrukkelijk uit, maar Hij heeft niet de bedoeling ieder tot zich
te nodigen. Het bekende verwijt dat God zo zou veinzen door wel te roepen en het niet
te menen, wijst hij van de hand. God veinst in zijn nodiging allerminst. Wat Hij in zijn
nodiging beoogt en voor heeft, dat meent Hij altijd. Maar wat God er mee voorheeft is
29.
30.
31.
32.

Kort en Klaar Bericht, p. 6, 7.
A.w., p. 7.
A.w.,p. 24.
A.w., p. 25.
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niet altijd hetzelfde. Die Hij nodigt met de bedoeling dat zij tot Hem mogen komen, die
komen ook zeker altijd. Die Hij nodigt om hen door het nodigen te beproeven, die
beproeft Hij zeker ook altijd. Die Hij nodigt om hen te overtuigen, die overtuigt Hij
ook altijd door die nodiging.33
In deze polemiek merken wij een logische en konsekwente wijze van redeneren.
Het uitgangspunt is dat alleen de uitverkorenen worden geroepen. Vanuit deze dogmatische vooronderstelling worden ook allerlei Schriftplaatsen benaderd.34 De vraag
kan worden gesteld in hoeverre bij Saldenus de verkiezing de roeping insnoert. De
opmerking dat God niet de bedoeling heeft om een ieder tot zich te nodigen maakt in
ieder geval duidelijk hoe centraal de rol van de verkiezing voor Saldenus is in de
theologische reflexie. De beperking van het heil tot de uitverkorenen heeft konsekwenties in de verkondiging.
Behalve het punt van de algemene roeping stelt Saldenus ook de voorbereiding
tot deze roeping als verschilpunt met de hele en halve Pelagianen aan de orde.35 Zij
leren, evenals de Remonstranten en de Wederdopers, dat de mens uit zichzelf enige
voorbereiding en geschiktheid tot de zaligmakende roeping heeft. Saldenus wijst dit
af. Hij verklaart dat het rechtzinnige gevoelen hierover is dat alle mensen van nature
dood zijn in zonden en misdaden, en bijgevolg even onbekwaam tot het geestelijk
leven.36 Daarvoor wijst hij op Schriftplaatsen als Efeze 2:1-3, Gen. 6:5 en Jer. 13:23.
Ook de verslagenheid van de Joden op de pinksterdag acht hij geen natuurlijke
voorbereiding tot hun bekering, maar een werk van de Geest en een stuk van hun
bekering. Er is als het gaat om de bekering geen geschiktheid in de mens.
Sterke nadruk legt Saldenus op de plaats van het Woord van God in deze roeping.
Zowel het gepredikte Woord als het geschreven Woord acht hij het middel dat God als
regel gebruikt. Hij maakt hier onderscheid tussen de wet en het evangelie die beide in
deze goddelijke roeping een plaats hebben.37
Als het gaat om de noodzaak van de bediening van het Woord in deze roeping,
wijst hij het gevoelen van de Geestdrijvers en de Kwakers af. Zij voeren aan dat onder
het N.T. de roeping ook buiten het Woord om zou gaan, rechtstreeks door de Geest.
Saldenus wijst op Rom. 10:14 en 1 Kor. 1:21b om de noodzaak van de prediking te
onderstrepen. Ook al is er onder het N.T. een overvloediger manier om door de Heilige
Geest geleerd te worden dan onder het O.T., toch mogen wij de inwendige verlichting
van de Heilige Geest niet scheiden van het onderwijs van het Woord. De uitwendige
roeping brengt echter niemand tot de gemeenschap met Christus tenzij ze gepaard gaat
met de inwendige roeping.38 Saldenus verwijst hiervoor naar 1 Cor. 3:6,7. Op de vraag
of er wel een roeping is die alleen uitwendig is, antwoordt hij bevestigend. Verwezen
33. A.w., p. 26.
34. De wijze waarop Saldenus hier en ook elders Schriftplaatsen aanhaalt als bewijsplaatsen voor de leer
die wordt uiteengezet roept de nodige vragen op. Meermalen staat de geciteerde tekst in geen enkele relatie
met de leeruitspraak die ze moet onderstrepen. De regel die de uitleg van de tekst bepaalt is veelal het
dogmatisch gegeven. Wij zouden kunnen zeggen dat het zwaartepunt verlegd is van de exegese naar de
dogmatiek. Hierin staat Saldenus niet alleen. De vraag hoe de Nadere Reformatie op dit punt met de Schrift
is omgegaan, verdient nadere bestudering.
35. Saldenus verklaart niet wie hij hiermee bedoelt. Comrie vult later deze term in, wanneer hij zich verzet
tegen de Saumurse theologie, vgl. C. Graafland, a.w., p. 240, 241.
36. Kort en Klaar Bericht, p. 29.
37. 4.w.,p. 10.
38. Aw.,p.9, 10.
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wordt dan naar Judas, Simon de tovenaar en anderen die geroepen zijn. Hij voegt er aan
toe dat er zo nog dagelijks duizenden worden geroepen.
Wanneer het gaat om de vraag of de waarachtige zaligmakende roeping wel
herroepen kan worden, verzet Saldenus zich tegen het remonstrantse gevoelen op dit
punt. Zij gaven op deze vraag een bevestigend antwoord en verwezen daarbij naar
Hebr. 6:4. Saldenus brengt daar tegenin dat daar niet van waarlijk en krachtig geroepenen wordt gesproken, maar van geveinsden, die een voorbijgaande smaak hebben in
de dingen van het eeuwige leven. Zij hadden het goede Woord Gods niet anders
gesmaakt dan de koks de spijze dikwijls smaken en proeven als zij die maar op de tong
nemen en of weer uitspuwen of in ieder geval geen voedsel daaruit trekken.39
Dit werkje wordt afgesloten met een excurs over de praktijk van de roeping.
Saldenus vraagt daar wat nu tot de rechte praktijk van deze goddelijke roeping hoort.
Hij geeft dan vier antwoorden, a. Dat wij op die roepende stem van God letten en
daarnaar horen en luisteren, b. Dat wij de roepende God volgen, c. Dat wij de roepende
God gehoorzamen, niet om Hem maar te genieten maar ook om Hem te dienen, d. Dat
wij niet rusten voordat wij van de goddelijke roeping verzekerd zijn.40
Verder noemt Saldenus ook nog de "beweegredenen" voor de mens om zo de
goddelijke roeping te beantwoorden. Hij vat die in vijf punten samen. a. Omdat wij
buiten deze roeping ten uiterste ellendig zijn, vijanden van God en dienaren van de
duivel, aan handen en voeten gebonden, b. Omdat het de God van de hemel is Die roept
en Die ons niet nodig heeft. c. Omdat wij tot de heerlijkste dingen geroepen worden, d.
Omdat God zo'n ernst gebruikt in dat roepen. Hij zoekt ons, terwijl wij Hem niet
zoeken (Jes. 65:1). Hij roept ons al nodigende (Matth. 11:28). Hij roept ons al
zuchtende (Deut. 32:29). Hij roept ons al biddende (2 Kor.5:21). Hij roept ons al
schreiende (Luk. 19:41). Hij roept ons met de grootste vriendelijkheid (Hooglied
5:1,2). Hij wordt nooit moe van ons te roepen (Matth. 23:37). Hij roept ons met hart,
met mond en daad, door zijn Woord, door zijn Geest, door zijn weldaden, door zijn
oordelen, door voorbeelden van anderen en waardoor al niet. De hele wereld moet
Hem ten dienste staan in deze roeping, e. Omdat Hij zo in het bijzonder ons "uitkipt"
om ons te roepen, ja zo krachtig te roepen, terwijl Hij er zovelen in hun wegen laat
wandelen (Matth. 22:14). En waarom toch ons, waarom niet zovele heidenen, zovele
Turken, zovele Joden en duizenden anderen die Hij nu voorbij gaat? Daarom, wee ons
als wij zo'n voorrecht niet op de juiste wijze waargenomen hebben.
Wanneer wij dit gedeelte over de praktijk van de roeping overzien, dan merken
wij dat de betekenis van de roeping met nadruk wordt onderstreept. Vooral de vijf
motieven die Saldenus onder de beweegredenen noemt, bedoelen de ernst van de
roeping van Godswege en het dringende ervan aan te geven. Het voorrecht van deze
roeping en de verantwoordelijkheid die dit alles meebrengt worden duidelijk verwoord.
Wij signaleren hier een spanningsrelatie tot de theologische reflexie die hieraan
voorafgaat. Daar trof ons een voortdurend afwijzen van het universele karakter van de
roeping. God nodigt niet alle mensen tot de zaligheid. Hij sluit in zijn nodiging wel
niemand uitdrukkelijk uit, maar het is niet zijn bedoeling ieder tot Zich te nodigen. In
39.
40.

A.w., p. 34.
A.w., p. 38, 39.
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dit verband wordt door Saldenus de onderscheiding gemaakt van de roeping die
uitwendig en inwendig is.41 De theologische reflexie over de roeping wordt voor
Saldenus sterk bepaald door zijn uitgangspunt, en dat is zijn predestinatieleer. De
uitverkiezing is het allesbeheersende principe dat aan alle andere noties van de
geloofsleer voorafgaat. Deze plaats van de verkiezing is tenslotte ook bepalend voor de
nodiging. De beloften van de zaligheid kunnen daarom niet werkelijk en voluit
universeel zijn. Het appèl tot geloof in Christus kan zo niet voluit klinken, hooguit de
oproep om de middelen te gebruiken.
De plaats van de verkiezing is bij Saldenus een andere dan bij Calvijn. Deze heeft
de verkiezing een plaats gegeven aan het einde van de pneumatologie. Zij volgt na de
christologie en de pneumatologie. Calvijn wil de predestinatieleer voluit trinitarisch
behandelen, in de kontekst van het werk van de Vader, van Jezus Christus en van de
Heilige Geest. Het verkiezend handelen van God komt zo op uit de heilsgeschiedenis,
uit Gods daden in Jezus Christus en de zending van de Geest. Daardoor voltrekt de
predestinatie zich in het konkrete gebeuren van de prediking van het Evangelie en de
vergadering van de kerk. Daarom komen eerst de christologie en de pneumatologie aan
de orde en dan pas de verkiezing.42
Bij Saldenus staat de verkiezing zelflos van Christus. Ze is veelmeer een abstrakt
gebeuren. Bij hem wordt Christus genoemd als het gaat om de vraag hoe de verkiezing
in de tijd gerealiseerd moet worden. Ook Calvijn kent het spreken over een eeuwige
verkiezing. Maar veelmeer als een spreken achteraf. Wat wij zien is dat de aangeboden
beloften niet door ieder aanvaard worden. Vandaaruit klimt Calvijn op tot het eeuwige
besluit van God.43 Voor Saldenus is dit spreken over de verkiezing veelmeer een
spreken vooraf. In dat kader is de spanning tussen de universele roeping van het
Evangelie en de partikuliere verkiezing van God in de theologische reflexie opgeheven.
Vooral in de polemiek met de tegenstanders komt dit alles uit. Daarin staat de
predestinatieleer duidelijk op de voorgrond. De polemiek eist een expliciete weergave
van de verkiezing en een "wetenschappelijke" aanpak; zij is duidelijk een vormende
faktor geweest. Opmerkelijk is dat in de praktische verwerkelijking echter veelmeer de
betrouwbaarheid en het weimenende van de roeping van Godswege wordt onderstreept. Wij zien dan dat het predestinatiaanse aspekt meer op de achtergrond blijft.44
2.5. Wedergeboorte
Een centraal begrip in het theologisch denken van Saldenus is de wedergeboorte.
Regelmatig spreekt hij erover, zij het onder verschillende benamingen en in een vaak
wisselende kontekst. De wedergeboorte is een wezenlijk gebeuren in een zondaar. Er
41. Voor deze onderscheiding zie: J. van Genderen, "Roeping en verkiezing", in Woord en Kerk, A'dam
1969, p. 113-115.
42. Vgl. C. Graafland, a.w., p. 12,13; Graafland wijst tevens op een andere kant in Calvijns denken, waarbij
de predestinatieleer van het begin af aan het heersende motief is en de doelstelling, waar alles om begonnen
is, a.w.,p. 14, 15.
43. Vgl, Institutie, III, XXIV, 8-17.
44. Een dergelijk verschijnsel signaleert C. Graafland ook bij Beza. In de polemische geschriften van Beza
komt de predestinatie op een andere wijze aan de orde dan in de stichtelijke lektuur. C. Graafland, a.w., p. 51.
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vindt een inplanting en instorting van het geestelijk leven plaats door de Heilige Geest.
Saldenus spreekt ook wel van goede hoedanigheden en gesteldheden als van kennis,
verlangen, geloof, liefde en gehoorzaamheid die in ons geplant zijn. Dit inwendige
beginsel omvat de wedergeborene in zijn hele bestaan: het verstand, de wil en de
hartstochten.45
Op die eerste levendmaking volgt dan de roering en werking van dat geestelijk
leven zelf. Regelmatig merkt Saldenus op dat het van belang is het onderscheid tussen
beide goed in acht te nemen. Het eerste duidt hij aan met de eerste bekering, ook wel
met de eerste genade. Dan gaat het dus over het hebben van die geestelijke macht.46 Het
andere is de tweede genade. Hieronder verstaat hij de opwekkende kracht Gods
waardoor alles wat in de eerste genade is meegedeeld, ook werkzaam kan zijn. De
tweede genade omvat dus de roering en werking van dat geestelijk leven. De eerste
genade realiseert zich in de wedergeboorte, terwijl de tweede genade uitkomt in de
daadwerkelijke bekering. Ze uit zich in een afkeer van de zonde, en in een lust en
kracht om God uitwendig en inwendig te dienen naar zijn Woord.47
Deze onderscheiding van eerste en tweede genade is niet nieuw. Ook Voetius
maakte deze onderscheiding, in navolging van Perkins.48 Bij de laatste komen we ook
de aanduiding eerste en tweede bekering tegen. Voor Perkins is de eerste of "tijdelijke"
bekering die waarmee een mens door God tot God wordt bekeerd. In de tweede of
dadelijke bekering bekeert een mens zich op grond van de eerste bekering zelf.49
Duidelijk is dat de genade voor Saldenus iets substantieels is. Een uitverkoren
zondaar ontvangt een bovennatuurlijk vermogen dat men kan beschouwen als het zaad
en de wortel van het geloof, van de hoop en de liefde. Saldenus spreekt meermalen
over een zaadje dat in het hart moet zijn, over het hebben ontvangen van een redelijke
portie van die eerste genade.50 Hij zegt dat de verachtste bedelaar die het minste
"droppeltje" daar maar van heeft, ons daarom aangenamer moet zijn dan alle rijke,
geleerde en vriendelijke mensen die ervan verstoken zijn.51
Nu hebben wij door de wedergeboorte wel een macht ontvangen om God te
dienen, dat wil echter nog niet zeggen dat wij die macht ook altijd in het werk kunnen
stellen. Daartoe moet ze van de Heere aangeblazen en opgewekt worden. Saldenus
gebruikt het beeld van een boom in de winter die inwendig wel sap heeft en kracht om
vrucht te dragen, maar waarbij dit laatste niet mogelijk is zonder de bijkomende
warmte van het seizoen of van de zon.52 Toegepast op de wedergeborerie betekent dit
dat het nodig is dat God meewerkt door de tweede genade. Er is dus duidelijk een
onderscheid tussen het hebben van die geestelijke macht en het naar behoren kunnen
beoefenen en uitvoeren van die macht.53 Het eigenlijke van de wedergeboorte ligt dan
45. DeWech des Levens, p. 106.
46. A.w.,p. 35.
47. Chr. Kinderschool, p. 52.
48. G. Voetius, Selectarum Disputationum theologicarum, II, p. 509; Voetius spreekt daar van "gratia
prima" en "gratia secunda". Betreffende Perkins, zie C. Graafland, De zekerheid van het geloof, p. 30.
49. Vgl. W.J. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, Rotterdam 1987,
p. 342.
50. Een Christen vallende en opstaende, p. 126.
51. De Wech des Levens, p. 442.
52. Chr. Kinderschool, p. 61.
53. Toetsteen, p. 379.
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ook niet in de geestelijke gevoeligheid en in de uitwerking, maar in de vastheid van de
''hebbelijkheden". Daarom hoeven Gods kinderen hun wedergeboorte niet in twijfel te
trekken als die gevoeligheden ophouden. Het inwendig beginsel blijft.
Op dit punt ligt voor Saldenus ook het onderscheid met de niet-wedergeborenen.
Deze laatsten worden ook wel bewogen om goede dingen te doen, maar dan wel door
motieven van buitenaf, zoals voordeel of de eer van mensen. De wedergeborenen
worden ertoe bewogen door een innerlijke liefde tot het goede. Saldenus illustreert dit
met het beeld van een pijl en een vliegende vogel. Ze worden beide bewogen. Maar de
één door een oorzaak van buiten, namelijk de hand van de schutter en de kracht van de
boog, en de ander door een inwendige kracht.54
Een belangrijke vraag is wanneer nu de wedergeboorte plaats vindt. Is dat al heel
jong of op latere leeftijd? Voetius, Saldenus' leermeester, was van mening dat alle
uitverkorenen die uit gelovige ouders in het verbond geboren worden, ook in hun
jeugd, voor de doop worden wedergeboren. Hij neemt tegelijk de mogelijkheid aan dat
het zaad der wedergeboorte, in de eerste levensdagen in het hart gezaaid, lange tijd
werkeloos onder de aarde verborgen blijft.55 Opmerkelijk is dat wij dit laatste precies
zo bij Saldenus tegenkomen. Hij zegt ergens dat, ook al zien wij vooralsnog geen
bekering, deze daarna misschien nog tevoorschijn zal komen, omdat een genade-zaad
zeer lang verborgen kan liggen, dat daarna nog opschiet.56 Tegelijk neemt Saldenus
ook enige afstand van zijn leermeester. Hij merkt op dat het zeker wel gebeurt dat
vrome ouders ook godzalige kinderen hebben voortgebracht.Ook ontkent hij niet dat
sommigen met de genade worden geboren, zelfs van hun kindsheid af. Maar Saldenus
acht dat dit zeer zelden gebeurt. En dat men daar zeker niet mee moet zondigen of op
steunen.57
Als het gaat om de vraag tijd en dag van de bekering te noemen, wil hij dat liever
in het midden laten. Saldenus verklaart dat hij zich op dit punt distantieert van
bepaalde voorgangers in de Engelse kerk die zeggen dat de mens de preciese tijd zou
moeten kunnen weten.58 Hij acht dit onbarmhartig. Hij wil graag onderscheid maken
tussen de tijd dat God zich eerst aan een mens bekend maakt en de tijd dat een mens die
genade werkzaam in zich voelt. Het eerste doet God langzamerhand en bij trappen,
zodat het niet altijd nauwkeurig bepaald kan worden. Maar men moet wel de tijd weten
te noemen voordat God met zijn genade in het hart was, en de tijd dat ze vruchtbaar en
werkzaam is geworden. Tegelijk maant hij in deze zaak tot voorzichtigheid.59 Het gaat
Saldenus dus om de werkingen van de Geest der genade in het hart. Daar dienen wij
weet van te hebben.
Wij zien dat de hierboven aangegeven onderscheiding van eerste en tweede
genade, van levendmaking en roering of werking van dat geestelijk leven steeds
54. De Wech des Levens, p. 108, 109.
55. H. Bavinck, Roeping en Wedergeboorte, Kampen 1903, p. 87; vgl. ook W. van 't Spijker, "Gisbertus
Voetius (1589-1676)", in De Nadere Reformatie, p. 62, 63.
56. Den Apostolischen Zegen, p. 133.
57. Geesteliken Honingraat, p. 190, 191.
58. Saldenus noemt geen namen. Hij denkt waarschijnlijk aan de Dissenters die de tijd en de plaats van de
bekering eisen, vgl. K.L. Sprunger, Dutch Puritanism, A History ofEnglish and Scottish Churches of the
Netherlands in the Sixteenth andSeventeenth Centuries, (Studies in the History of Christian Thought, XXXI),
Leiden 1982.
59. Geesteliken Honingraat, p. 192.
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terugkeert. Dit theologische uitgangspunt werkt sterk door in de praktijk. Kenmerkend
is wat Saldenus bijvoorbeeld naar voren brengt wanneer een wedergeborene zegt
nauwelijks goed te kunnen doen. Zo iemand mag toch moed vatten en vertrouwen dat
hij niet geheel geestelijk dood is, indien hij van binnen nog enige geestelijke drijvingen
en roeringen kan vernemen. Dit is dan het laatste anker waaraan het schip van onze ziel
in de stormen van de aanvechtingen moet worden vastgehouden.60
Wanneer wij het geheel van de wedergeboorte overzien, merken wij hoe sterk de
aandacht gericht is op het begin van het nieuwe leven. De realiteit en de beleving van
de wedergeboorte gaat bij Saldenus een eigen aandacht opeisen. Deze tendens heeft
alles te maken met de strijd met de Remonstranten waarbij het zowel om de verkiezing
als om de wedergeboorte ging.61 Het gaat Saldenus om het absolute vooraf van God ten
opzichte van de mens tegenover de dwaling van de Remonstranten die ten diepste de
mens de voorrang geven.
Wij zagen dat de onderscheiding van eerste en tweede bekering, van eerste en
tweede genade al door Perkins werd gemaakt. Mogelijk is Saldenus door hem beïnvloed. In ieder geval is de genade voor Saldenus een "groeizame dispositie". Uit deze
kiem, die bij de wedergeboorte in een mens gelegd wordt, komt dan het geloof op. Er
is dus een afstand tussen de wedergeboorte en het geloof, en daarmee van Christus zelf
en van zijn Woord. In de orde van het heil gaat de wedergeboorte voorop. Daarna"
volgen het geloof en de rechtvaardiging.
2.6. Geloof
Een korte en duidelijke definitie van wat Saldenus onder het geloof verstaat is moeilijk
te geven. Zelf omschrijft hij het als een werking van de Heilige Geest in de mens
waardoor hij Jezus Christus alleen zich tot zaligheid toe-eigent, erop vertrouwende dat
alles wat hij doet door Hem bij God aangenaam is en zo gezegend en beloond zal
worden.62 Saldenus voegt eraan toe dat hij hier het geloof niet zozeer in de eerste daad
als wel in de tweede daad bedoelt.63 Dus niet zozeer wanneer het geloof op zichzelf
beschouwd wordt, maar ook voorzover als het werkt in de mens en zijn kracht oefent.
Hieruit blijkt dat deze omschrijving alles met het voorafgaande heeft te maken.
Door de wedergeboorte heeft er een instorting van geestelijk leven plaats gevonden,
een "groeizame dispositie". Uit deze "hebbelijkheid" komen dan verschillende geloofsdaden op. Allereerst is er de daad van het verstand waardoor een zondaar met een
goddelijke toestemming voor vast en waar houdt dat de Heere Jezus de enige en
volkomen Zaligmaker is. Dan is er ook de daad van de wil waardoor hij zich geheel en
al op die erkende Zaligmaker verlaat en neerwerpt. Deze daden zijn in Gods kinderen
altijd aan elkaar vast.64
Voor Saldenus is er dus, als het gaat om de zetel van het geloof, geen verschil in
rangorde tussen het verstand en de wil. Hoewel hij het verstand het eerst noemt, ziet hij
toch het geloof als een zaak van beide.
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Ook spreekt hij wel over tweeërlei toestemming die nodig is. Er is een algemene
toestemming waardoor wij voor waarachtig houden dat God lankmoedig en genadig is,
dat Christus voor de zondaren geleden heeft enz. En er is een bijzondere toestemming
waardoor wij geloven dat God genadig voor ons is, dat zijn beloften voor ons zijn, ons
raken, dat Christus voor ons, voor mij gestorven is.65
De wezenlijke geloofsdaad is de aanneming van Christus tot rechtvaardiging. Dat
gebeurt wanneer iemand zijn gehele ziel op Christus neerwerpt en de hoop van zijn
zaligheid alleen op Hem bouwt. Daarin ligt voor Saldenus de pit en de kern van dat
zaligmakend vertrouwen. Christus met al zijn verdiensten is het eerste en meest
bijzondere waarmee de kracht van het geloof werkt en bezig is.66 Daarom wordt het
geloof meermalen omschreven als een grijpen van Jezus met al zijn verdiensten en
beloften in het Woord gedaan.67 Uit die daad van de aanneming vloeit dan weer voort
de vrede en de rust. In het eerste geval zegt de ziel: Heere, ik houd U voor mijn Vader,
Heere Jezus, ik houd U voor mijn Zaligmaker. In het tweede geval is er het antwoord
van God en van Christus waardoor zij tot de ziel zeggen: Ik ben uw God, Ik ben uw
Zaligmaker. De eerste daad is van ons uit tot God en in God, de laatste daad komt van
God tot en in ons. In het eerste bestaat de kracht van het geloof, terwijl het tweede er
een gevolg en een zoete vrucht van is.68
Wat ons opvalt is de aandacht voor de diverse fasen van het geloof. Er is een
volgorde, het ene ontwikkelt zich uit het andere. Uit de geloofsgeschiktheid (de
hebbelijkheid) komen de verschillende daden van het geloof op. De kern van het
geloof is het aannemen van Christus en al zijn weldaden. De reflexieve geloofsdaad die
hierop volgt is daar weer een vrucht van.
Wet en evangelie
Een belangrijke vraag voor Saldenus is hoe wij dit geloof verkrijgen. Het staat voor
hem vast dat niet allen het ware geloof hebben die daarvan roemen. Er zijn bepaalde
"beweegredenen" die tot Christus drijven.
Als eerste noemt hij de last van onze zonde en ellende, en het gevoel van ons
onvermogen onszelf daaruit te verlossen.69 In dit verband spreekt hij meer dan eens van
de heilige wanhoop. Deze laatste hoort bij de eigenschappen die aan het geloof
voorafgaan.70 Deze wanhoop wordt gewerkt door de wet, waardoor wij overtuigd
worden en ook voelen dat wij niet anders dan de eeuwige dood hebben verdiend en zo
tot Christus worden uitgedreven.71 Dit laatste zegt Saldenus er uitdrukkelijk bij, omdat
daar tegelijk het verschil ligt met de wanhoop die in de goddelozen is, die niet van God
komt maar van de duivel.
Het is duidelijk dat hier de betekenis van de wet en het evangelie aan de orde
komt. Wij hebben bij de roeping al even gewezen op het onderscheid dat Saldenus
maakt tussen wet en evangelie.
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Dit onderscheid is voor hem een zeer aangelegen punt. Christus nodigt alleen
diegenen die met een hartelijke verlegenheid en bekommernis over hun ziel zijn
aangedaan.72 In dit verband citeert hij Matth. 11:28: "Komt herwaarts tot Mij allen die
vermoeid en belast zijt". Door de leer van de wet gaat God dit alles in de ziel
verwekken. En uit die belast- en beladenheid kan een mens er zeker toe besluiten dat
hij werkelijk geroepen is.73 De Geest is het die het zwaard van de wet in het hart van de
zondaar indrukt tot een heilige vernedering.
Na op deze wijze over de werking van de wet te hebben gesproken, noemt
Saldenus de werking van het evangelie. Deze is voor hem drieërlei: 1. ze openbaart
Christus, de enige uitwerker van de zaligheid, aan de zondaar; 2. ze vermaant de
zondaar om tot die Christus zijn toevlucht te nemen; 3. ze prijst de zondaar het
gehoorzamen van die roeping door velerlei goddelijke beloften en aansporingen aan.74
De wet heeft voor Saldenus een eigen funktie. Ze is werkzaam als een voorbereiding
op de kennis van Christus. Het evangelie is er alleen voor degenen die door de wet
"belast en beladen" zijn gemaakt. Het doel van de wet is tot Christus te drijven. In dat
»verband zegt Saldenus: "Geen mens krijgt het leven als met pijn, zo ook niet het geloof
waardoor wij voor Christus leven; niets drijft de zeelieden meer naar de haven dan de
buien en stormwinden; zo zijn de vloeken en de verschrikkingen van het goddelijke
Woord ook bijzonder geschikt om de zielen naar de armen van Christus te jagen om
Hem door het geloof te vatten en van Hem omvat te worden".75
In dit spreken over wet en evangelie signaleren wij een beïnvloeding door
Amesius. Deze geeft ook bijzondere aandacht aan de heilige wanhoop, die een zondaar
doormaakt voordat hij tot Christus komt.76 De heilige wanhoop behoort volgens
Amesius tot de eigenschappen die aan het geloof voorafgaan. Ook Perkins, die sterke
nadruk legt op de volgorde wet en evangelie, tilt zwaar aan de diepgang en de
intensiteit van de werkingen van de wet.77 In de tekening van wet en evangelie is bij
Saldenus een duidelijke lijn op te merken waarbij de kennis van de zonde tot voorwaarde wordt gemaakt voor het komen tot Christus.
De Heilige Geest
Een grote rol in de geloofstoeëigening speelt voor Saldenus de Heilige Geest. In het
bovenstaande is dit hier en daar al naar voren gekomen. Omdat het evangelie op een
"zedelijke en aanradende" wijze te werk gaat, moet er nog iets anders zijn dat
krachtiger werkt dan het uiterlijke evangelie. Dat is de Geest. Zelf geeft Saldenus een
duidelijke ordening aan in het werk van de Geest. De Heilige Geest doet zes dingen om

72. Chr. Kinderschool, p. 66.
73. Kort en Klaar Bericht, p. 14.
74. A.w.,p. 15-18.
75. De Wech des Levens, p. 213, 214.
76. Der Durchgang durch die heilige Verzweiflung begegnet schon in den Thesen de traductione hominis
peccatoris ad vitam 1617 (Thes. 24, ed. 1658, S. 81). Vgl. W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus,
Leipzigl911,S. 104.
77. W.J. op 't Hof, a.w., p. 347,348. Wij zien bij de Engelse Puriteinen een uitvoerige behandeling van de
z.g. overtuiging van zonde. Ze behoort niet tot het eigenlijke heil, maar zij leidt er wel naar toe, en zij kan niet
worden gemist, C. Graafland, "Ursinus, Woelderink en Miskotte over Zondag 2 van de Heidelbergse
Catechismus",inr^ö/./?^/.,XXIII(1980),p. 10,11; zie ookW.H.Ve\ema,Wet en Evangelie, Kampen 1987,
p. 153, 154.
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de zondaar tot Christus te brengen. 1. Hij verlicht het verstand om een zondaar wat tot
zijn zaligheid nodig is recht te doen zien en te leren kennen. 2. Hij spreekt en getuigt in
het hart van de mens dat er bij Christus zo'n alomvattende genade ook voor hem is.
Terwijl het evangelie in het algemeen spreekt zegt de Geest: Christus is in de wereld
gekomen om u zalig te maken. 3. Hij overtuigt de zondaar dat hij noodzakelijk tot
Christus moet gaan. Terwijl het evangelie alleen raadt dat het in zijn belang is dat hij
dat doet, overreedt de Geest zo krachtig, dat hij dat doen moet. 4. Hij geeft de zondaar
kracht en bekwaamheid om tot God te kunnen gaan. 5. Hij trekt de ziel met kracht uit
zichzelf zodat zij door allerlei hindernissen heenbreekt en tot Christus overgaat. 6. Hij
leidt en stuurt de ziel nog voortdurend nadat Hij die tot zich getrokken heeft.78
Saldenus maakt een duidelijk onderscheid tussen de uiterlijke voorstelling van
het evangelie en de toepassing daarvan in het mensenhart. De evangelieverkondiging
is voor hem slechts een uiterlijk gebeuren. Het evangelie spreekt in het algemeen en
onbepaald, het raadt alleen aan. Er moet nog iets anders zijn dan het uiterlijke
evangelie. Het heeft er veel van weg dat het eigenlijke geschiedt in het werk van de
Geest, dat niet gelijktijdig maar naast en na de verkondiging van het evangelie plaats
vindt. Wij zien dat de weg van de geloofstoeëigening een lange weg is. De "toeleidende weg" krijgt alle aandacht.
Voor Saldenus werkt de Heilige Geest in de* wedergeboren mens voortdurend
door. Hij spreekt in dat verband over een gedurige roeping.79 Ook het verstand wordt
door de Heilige Geest wedergeboren zodat het op een nuttige wijze bruikbaar is in het
verstaan van de Heilige Schrift. Het verstand, door de Geest verlicht, moet geen
voorrang hebben voor het geloof, maar het kan wel op een nuttige wijze onderdanig
zijn. Saldenus maakt de vergelijking van een wijngaardenier die eerst de grond
uitgraaft voordat hij de wijnstok plant, en daarna de grond weer op zijn plaats
terugbrengt. Zo moet het verstand weggeschoven worden totdat het geloof in de harten
is ingevoegd. Maar wanneer het ingeplant zal zijn, wordt het verstand terecht erbij
uitgenodigd, opdat dit het geloof zou toelichten en bevestigen.80
Uitgaande van de wedergeboorte maakt Saldenus dus onderscheid tussen de
nieuwe wedergeboren mens en het wedergeboren verstand. Het verstand gaat zo
duidelijk hulpdiensten verrichten, verlicht door de Geest.81
De Geest werkt een nauwe band tussen Christus en de gelovige. Hij legt een
'Vaste knoop van vriendschap ende minne", die veel hechter is dan die tussen een bruid
78. Kort en Klaar Bericht, p. 18-23. Een andere opsomming van het werk van de Geest geeft Saldenus in
zijn Otia Theologica. Daar noemt hij de volgende werkzaamheden.
a. Dat Hij alle waarheden die noodzakelijk zijn tot zaligheid, zoals ze in het Woord van God geopenbaard zijn,
voor ons doorzichtig uitspreidt en bekend maakt.
b. Dat Hij onze harten volledig overtuigt van de waarheid van de goddelijke uitspraken zodat we deze
nauwkeurig weten en niet langer ontkennen.
c. Dat Hij al die moeilijkheden uit onze geest verwijdert die de goddelijke waarheden en de instemming
daarmee in de weg kunnen staan.
d. Dat Hij de waarheden van God aan onze harten bijzonder toepast, laat doordringen, meedeelt.
e. Dat Hij ons in die waarheden die al in ons hart ontvangen zijn, ook genadig te hulp komt om ze in de praktijk
der godzaligheid toe te passen, vgl. Otia Theologica, p. 723-725.
79. Kort en Klaar Bericht, p. 22.
80. Otia Theologica, p. 720.
81. Een zelfde aandacht voor het wedergeboren verstand vinden wij ook bij Voetius, vgl. C. Graafland, De
zekerheid van het geloof, p. 155.
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en haar bruidegom. De Geest, die woning maakt in de harten van de gelovigen, werkt
een vertrouwelijke omgang met God. Saldenus spreekt van een "onderlinghe soete
ende familiare handelinge van onse Ziele met Godt / ende van Godt met onse Ziele / als
twee grote Karen ende Vrienden", die zeer lang met elkaar hebben verkeerd. In dit
verband verwijst hij naar Wessel Gansfort.82
De inwonende Geest geeft eveneens troost en zekerheid in de harten van de
gelovigen. In dit verband spreekt Saldenus meerdere malen van de verzegeling van de
Geest.83 Deze troost die de Heilige Geest brengt in het hart is tot verkwikking van onze
ziel. Met die verzegeling bedoelt hij dat de Heere onmiddellijk door Zijn Geest de
vertroosting op een gevoelige wijze doet ondervinden. Het is alsof er een zachte en
kalme stilte in de ziel komt; de gelovigen gevoelen op een bijzondere wijze de
"zoetigheid" van Gods liefde.84 Uit de wijze waarop Saldenus deze verzegeling beschrijft krijgen wij meer de indruk dat ze voor hem een mystieke Godservaring is, dan
een gelovig rust vinden in het Woord.85 Bij die verzegelende troost moeten de gelovigen echter niet blijven staan. De Heere laat hen ook vruchtbaar worden. Dat is het
uiteindelijke doel van deze vertroosting, dat de gelovigen heilig zouden zijn, en Hem
zouden verheerlijken in hun levenswandel.
De zekerheid van het geloof
Saldenus weet ook dat er, hoewel alle gelovigen deel hebben gekregen aan dezelfde
Geest, toch verschillende trappen en maten zijn in het deel hebben aan de werkingen
van de Geest. In dat verband merkt hij op dat er klein geloof is en sterk geloof, geloof
van aankleving (adhaerentie) en van "klaarblijkelijkheid" (evidentie).86 Maar waar het
oprechte geloof altijd aan te kennen is, dat zijn de vruchten. Die vruchten zijn voor
Saldenus tweeërlei: in het hart en in het leven. De laatste zijn allerlei goede werken die
er in het leven zijn. De vruchten in het hart zijn allerlei inwendige genaden, de
blijdschap in de Heilige Geest, vrede der consciëntie, de heilige verzekering in de ziel
te weten dat Christus de mijne is.87
Uit deze vruchten kunnen de gelovigen ook opmaken dat hun geloof echt is, om
zo verzekerd te zijn van hun deel hebben aan Christus. Uit deze onfeilbare kenmerken
kan een mens dan oordelen over zijn geestelijke staat. Wij hebben hier te maken met de
syllogismus practicus en de syllogismus mysticus.88 Saldenus heeft hieraan de nodige
82. De Wech des Levens, p. 389. In de marge citeert hij Wessel Gansfort, "Coram Deo loqui convivere est
et convivare" (Tractatus de oratione, cum luculentissima Dominicae orationis explanatione, lib. 1, cap. 6).
83. Vgl. J. de Boer, De verzegeling met de Heilige Geest volgens de opvatting van de Nadere Reformatie,
Rotterdam 1968.
84. Geesteliken Honingraat, p. 51,159. M. van Campen merkt op dat waar voor Calvijn de verzegeling alles
te maken had met de zekerheid van het beloftegeloof, in de Nadere Reformatie deze vooral betrokken wordt
op de zekerheid van het gevoel. Vgl. M. van Campen, Leven uit Gods Beloften, een centraal thema bij
Johannes Calvijn, Kampen 1988, p. 149.
85. Vgl. C. Graafland, " 'Waarheid in het Binnenste', Geloofszekerheid bij Calvijn en de Nadere
Reformatie", in Een vaste Burcht voorde Kerk der eeuwen, opstellen opgedragen aan drs. K. Exalto, Kampen
1989, p. 73.
86. Toetsteen, p. 274.
87. Chr. Kinderschool, p. 79, 80.
88. Vgl. J. van Genderen, Het praktisch syllogisme, de sluitrede des geloofs, Alphen a.d. Rijn 1954; C.
Graafland, "Van syllogismus practicus naar syllogismus mysticus", in Wegen en gestalten in het Gereformeerd Protestantisme, A'dam 1976, p. 105-122; A.A. van Ruler, Theologisch werk, III, Nijkerk 1979, p. 79.
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aandacht besteed opdat zo de ware gelovigen, die om de zekerheid van hun kindschap
worstelen, tot klaarheid zouden komen, en om zo tegelijk de schijngelovigen te
ontmaskeren. Daarom is er de voortdurende oproep tot zelfonderzoek. "Wie zal dan
die enigszins zijn ziel liefheeft, deze niet eens gaan omrooien om te zien of er een
oprecht vonkje van deze genade in hem te vinden is?".89
Als het gaat om de verzekering van het geloof weet Saldenus dat deze niet altijd
even levendig is. Deze verzekering is als een vonkje vuur dat uitgaat als het niet
voortdurend wordt aangeblazen.90 Daartoe is het nodig dat wij ons aan het gebruik van
Gods instellingen houden: het gebed, het horen, het lezen en overdenken van Gods
Woord. Om die verzekering te bewaren is het ook nodig de genaden en de gaven die
God gegeven heeft dikwijls te overdenken en aan het hart te brengen.91 De zekerheid is
immers te vinden in het Woord en in de genade die de Heere door dat Woord in de ziel
teweegbrengt.92 Tenslotte is de verzekering dat Christus de onze is ook weer niet het
geloof zelf. Het ware geloof kan bij tijden ook zonder die verzekering zijn omdat het
geloof eigenlijk is mijn spreken tot Christus: ik neem U aan, terwijl de verzekering
daarentegen is het spreken van Christus tot ons: zoon of dochter, Ik neem u aan.93 Dit
laatste is voor Saldenus het wei-wezen van het geloof, iets dat erbij gegeven wordt.94
Zolang de gelovigen hier op aarde zijn, zullen de twijfelingen blijven. Saldenus
raadt dan die twijfelingen te zien als een kruis door God gezonden, daar verder tegen te
worstelen, en Gods wijze beschikking daarin met geduld op zich te nemen. Het houdt
ons in een heilige nederigheid, terwijl wij zo worden aangespoord in gehoorzaamheid
aan Christus te volharden om zo, waar mogelijk, die uitgedoofde zekerheid weer terug
te krijgen.95
Alles overziende komen wij onder de indruk van de verregaande wijze waarop
Saldenus het geloof analyseert. Hier hangt nauw mee samen zijn visie op de genade en
de daaruit voortkomende werkingen. De omschrijving van het geloof is sterk procesmatig, waarbij er meerdere geloofsdaden zijn die elkaar opvolgen. In deze procesmatige omschrijving van het geloof is er een nauwe aansluiting bij Amesius wiens naam
wij bij Saldenus ook meermalen tegenkomen. De onderscheiding tussen het geloven in
Christus en het geloven dat Christus daadwerkelijk voor mij gestorven is, komen wij
precies zo bij Amesius tegen, evenals de hiermee samenhangende onderscheiding van
wezen en welwezen van het geloof.96
Al eerder wezen wij op de puriteinse beïnvloeding inzake de heilige wanhoop die
bij Saldenus een grote plaats inneemt als het gaat om de werking van de wet. De
zekerheid van het geloof is in sterke mate ervaringszekerheid. Aan de éne kant ligt de
zekerheid in het Woord en in de belofte, aan de andere kant in de inwendige genade in
het hart. Hierin betoont Saldenus zich een theoloog op, zo niet over, de grens van
Reformatie en Piëtisme. Met deze tweesporigheid is het probleem gegeven dat in heel
89.
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zijn theologie doorwerkt. Vooral in de pastorale uitwerking zullen wij dit telkens weer
tegenkomen.
2.7. Rechtvaardiging
Over de rechtvaardiging spreekt Saldenus direkt na het geloof. Hij noemt deze dan ook
de eerste vrucht van het geloof. Ze is een genadige daad van God waardoor Hij aan de
zondaar de verdiensten van zijn Zoon Jezus Christus uit genade schenkt en hem,
vanwege deze verdiensten, al zijn zonden vergeeft, en het recht geeft tot het eeuwige
leven.97 Dit schenken van Christus' verdiensten heeft het karakter van een toerekening.
Saldenus noemt het ook wel het toerekenen van Christus' gerechtigheid, zodat wij in
het oordeel van God kunnen bestaan. Van onze zijde is alleen het ware geloof nodig.
Maar dit geloof verdient de zaligheid op geen enkele manier. Het neemt de door
Christus verdiende zaligheid slechts aan. Dit geloof moet volgens Saldenus niet
aangemerkt worden als een goed werk, maar als een instrument.
Als het gaat om de rechtvaardiging kunnen onze goede werken niets toebrengen.
Het zou zelfs schadelijk zijn als wij nog enigszins door de werken gerechtvaardigd
wilden worden. De goede werken doen niet mee als het gaat om het recht op het
eeuwige leven. Ze zijn alleen van belang om onze dankbaarheid aan God daardoor te
tonen, onze naaste te stichten, en ons van ons geloof te verzekeren.98
Voor Saldenus is de grond van de rechtvaardiging alleen de gerechtigheid van
Christus. Deze wordt de zondaar door het geloof toegerekend, waarbij het geloof niet
meer is dan een instrument. Over deze rechtvaardiging die in de tijd plaats vindt,
spreekt hij ook wel als een rechtvaardiging in de vierschaar van de consciëntie."
Naast deze rechtvaardiging in de vierschaar van de consciëntie acht Saldenus het
ook mogelijk te spreken over een gerechtvaardigd zijn in de vierschaar van God. Dit
laatste gaat aan het aannemen van Christus vooraf. Hij geeft er de volgende omschrijving van: "Dat God mij, voordat ik Christus nog aanneem, door zijn onverdiende
genade, de verdienste van zijn Zoon wil schenken en mij aan zijn zijde, om Zijnszelfs
wil, al mijn zonden kwijtschelden, en dan vervolgens de wortel en genade des geloofs
wel meedelen kan; maar dat ik evenwel in mijn hart niet voelen of merken kan dat ik
zijn vergeving of genade deelachtig ben, tenzij dan dat ik mij ook dadelijk van ganser
harte op Christus' allesomvattende verdiensten neerwerp".100
Wij hebben deze woorden met opzet uitvoerig weergegeven omdat het op dit punt
duidelijk wordt hoezeer de nadruk valt op de eeuwigheid als het gaat om de rechtvaardiging van een zondaar. Ook al wordt de vergeving in Christus nog niet opgemerkt, ja voordat een zondaar zich op de verdiensten van Christus neerwerpt, is hij
toch al gerechtvaardigd.
Dit spreken over de rechtvaardiging in de vierschaar van God heeft alles te maken
met de verkiezing. Dat wordt ons duidelijk uit wat Saldenus op een andere plaats zegt.
97. Chr. Kinderschool, p. 41.
98. A.w., p. 44.
99. Van deze aanduiding geeft Saldenus verder geen uitdrukkelijke beschrijving, in tegenstelling tot
Comrie, die hier het bevindelijk element nader invult; vgl. C. Graafland, "Alexander Comrie (1706-1774)"
in De Nadere Reformatie, p. 337-339.
100. Chr. Kinderschool, p. 76, 77.
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In zijn werk over de roeping geeft hij op de vraag of God de mens als Hij hem roept al
belast en beladen vindt, het volgende antwoord. God vindt de mens: a. van eeuwigheid
tot de zaligheid uitverkoren; b. in zichzelf dood in zonden en misdaden; c. in de
vierschaar van God om Christus' wil gerechtvaardigd.101 En even verder merkt Saldenus op dat de rechtvaardiging in orde van de natuur voor de roeping gaat. Het volle
gewicht wordt hier gelegd op het eeuwige souvereine besluit van God. Voordat de
zondaar door het geloof zich Christus eigen maakt, reeds voordat hij door het evangelie
geroepen wordt, is hij al gerechtvaardigd in de vierschaar van God, om Christus' wil.
Om dit alles te staven verwijst Saldenus naar de kleine kinderen van de gelovigen
die sterven voordat ze tot hun verstand gekomen zijn. Ook verwijst hij naar alle
uitverkorenen vóór hun wedergeboorte, van wie het immers zeker is dat zij zich
Christus niet met de daad kunnen toeëigenen (want dan waren zij niet meer onwedergeborenen) terwijl zij evenwel door Christus voor de zijnen al zijn verkregen.102
Saldenus beroept zich hier op Essenius en Voetius.103 Deze laatste spreekt over een
werk van Gods zijde alleen in die rechtvaardiging. Ook spreekt hij over een rechtvaardiging die een vrucht is van het geloof, in ons gewerkt, ontvangen en toegepast.104
Saldenus gaat hierin een duidelijk spoor. Hoewel hij sterk denkt vanuit de verkiezing
krijgt in zijn denken ook de rechtvaardiging een plaats. Zeer waarschijnlijk zal bij
Saldenus ook hier op de achtergrond meespelen de vrees voor het remonstrantse
zuurdesem. Op geen enkele wijze wil hij ruimte geven aan een leer waarin de
volkomenheid van Gods vrije genade overschaduwd wordt door enige menselijke
inbreng.
Zo valt voor Saldenus wat betreft de rechtvaardiging de beslissing in de eeuwigheid, in de vierschaar van God. Wat dan in de tijd plaats vindt is de bekendmaking
en de ontvouwing ervan. Dat gebeurt wanneer de wortel van het geloof wordt
meegedeeld, en deze weer uitgroeit tot een bewust ervaren geloof. Duidelijk wordt dat
de leer van de rechtvaardiging voor Saldenus heel nauw met de leer van de verkiezing
is verbonden. De vraag kan zelfs gesteld worden in hoeverre deze beide voor hem
samenvallen. Vanuit dit sterke denken vanuit de eeuwigheid is het begrijpelijk dat de
belangstelling voor het evangelie waarin de vrijspraak wordt afgekondigd, niet meer in
het middelpunt staat.105
Dit denken over de rechtvaardiging vanuit de eeuwigheid is dankbaar opgenomen
door Comrie. In zijn Brief over de Rechtvaerdigmakinge beroept deze zich voor zijn
leer van de rechtvaardiging van eeuwigheid op Saldenus.106

101. Kort en Klaar Bericht, p. 13.
102. Toetsteen, p. 249, 250.
103. G. Voetius, Selectarum disputationum theologicarum, II, p. 406,407.
104. G. Voetius, Catechesatie over den Heidelbergschen catechismus, naar Poudroyen's editie van 1662,
opnieuw uitgegeven door dr. A. Kuyper, Rotterdam 1891, p. 584, 585. Voetius' spreken over de rechtvaardiging is minder gesystematiseerd. Saldenus gaat een stap verder dan zijn leermeester.
105. H. Bavinck wijst erop dat bij Calvijn de spanning tussen eeuwigheid en tijd wat betreft de rechtvaardiging meer in evenwicht is gebleven dan bij sommige gereformeerde theologen uit de na-reformatorische tijd. Waar bij Calvijn de prediking van het evangelie en de gelovige beantwoording daarvan, nog alle
plaats ontvangen, is in later tijd het eeuwigheidsdenken veel dominanter geworden. Vgl. H. Bavinck,
Gereformeerde Dogmatiek, IV, 4e dr. 1930, p. 183-186.
106. A. Comrie, Brief over de Rechtvaerdigmakinge des Zondaars, A'dam 1761, p. 34.

56

2.8. Heiliging
In de theologie van Saldenus vormt de heiliging een belangrijk thema. Met nadruk
wordt gesteld dat het met de rechtvaardiging niet is afgelopen. Het gaat er ook om
Christus aan te nemen tot heiliging. Saldenus omschrijft dit als volgt: het is Hem zo
aannemen dat wij door zijn lijden en gehoorzaamheid niet alleen zalig en getroost,
maar ook heiliger en in ons leven "gebetert" zoeken te worden.107 Wij hebben al eerder
opgemerkt dat volgens Saldenus de troost niet het uiteindelijke doel is van het werk
van de Geest, maar de heiliging. Wanneer wij alleen in Christus geloofden tot
rechtvaardiging en vertroosting zou het enkel eigenliefde zijn. Het is juist het lijden
van Christus dat ons oproept tot het kruisigen en doden van het vlees, en het betrachten
van allerlei goede werken. Dit laatste keert bij Saldenus in allerlei toonaarden terug.
Door de geloofsvereniging met Christus hebben wij enige macht ontvangen Hem te
dienen. Tegelijk ervaren de wedergeborenen nog zo vaak hun geestelijke onmacht,
omdat ze die macht niet altijd in het werk kunnen stellen als deze niet door de Heere
aangeblazen en opgewekt wordt.108
Het is de Geest die hierin werkzaam is. De Heilige Geest neemt onze natuurlijke
matheid en traagheid weg, en is voortdurend bezig onze "hebbelijke" genade aan te
wakkeren, om ons zo naar het daadwerkelijk doen te leiden.109
Dit dienen van God heeft voor Saldenus een duidelijke norm. Deze norm kan
nooit zijn de "loop en zwier" van de wereld, maar alleen de wet van God. Deze wet
heeft een dubbele funktie. Ze is noodzakelijk om onze ellende te leren kennen en tot
Christus te drijven, terwijl zij ook wil dienen als een regel van onze godzaligheid. Het
gaat om de verloochening van de eigen wil, het opnemen van ons kruis en het navolgen
van Christus.
Deze zelfverloochening is ondraaglijk voor de goddelozen, maar gemakkelijk
voor de wedergeborenen, omdat dezen de dingen die ze tevoren lief hadden, nu haten
en omgekeerd. Soms kan ook de godzaligen deze zelfverloochening moeilijk vallen,
en wel als zij de angst der wedergeboorte nog niet te boven zijn of als de bewegingen
van het vlees zeer krachtig in hen zijn en God hen met zijn versterkende genade
daartegen niet te hulp komt.110
Om onze eigen wil te verloochenen en ons te richten naar Gods wil, zijn volgens
Saldenus negen dingen nodig: wacht houden over onze ziel, op de rechte wijze bidden
en danken, het oefenen van het geloof, de hoop en de liefde, groeien in de genade,
geestelijke ervaring opdoen, en ook christelijk trachten te sterven.
Wat betreft het waken over onze ziel, daaronder verstaat Saldenus het voortdurend letten op alles wat onze zaligheid kan hinderen, en omzien naar alles wat dit kan
bevorderen. Het belangrijkste wapen is hier het Woord van God, dat we dikwijls
moeten horen, lezen en overdenken.111 Saldenus acht een voortdurend onderzoek van
eigen doen en laten van het grootste belang. Het gaat vooral om die zonden waar onze
107.
108.
109.
726.
110.
111.

Chr. Kinderschool, p. 78.
A.w., p. 85, 86.
Habitualem denique nostram gratiam excitando et efficaciter in actum deducendo, Otia Theologica, p.
Chr. Kinderschool, p. 102.
A.w.,p. 103-105.
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natuur het meest toegenegen is, of waar ons beroep en het gezelschap waarin we
verkeren de meeste aanleiding toe geven.112
Als het gaat om het toenemen in de genade, wijst Saldenus op diverse dingen die
dat toenemen kunnen verhinderen. Dit kan zijn dat men meent dat men al heilig genoeg
is, dat men zich te gemakkelijk stoot aan de smaad die men vanwege de godzaligheid
moet lijden, al te zeer toegeeft aan wereldse zorgen, in de uitvoering van de godzaligheid op zichzelf gaat steunen, tenslotte ook slordigheid en dodigheid in het
beoefenen van de heilige plichten.
Als middelen om in een heilig leven toe te nemen worden dan genoemd: onze
zonden de oorlog aanzeggen, de mindere genade die we reeds hebben ijverig in het
werk stellen zodat we nuttig zijn voor anderen, de sacramenten die God heeft ingesteld
nauwgezet betrachten, en tenslotte het opdoen van geestelijke ervaring.113 Deze geestelijke ervaring houdt in dat wij niet alleen door studie of onderwijs enige geestelijke
dingen weten, maar dat wij die zelf ook bevonden hebben zoals wij die weten. Ze laat
ons zien dat er bijna niets in de wereld gebeurt of men vindt er iets van in de Heilige
Schrift, zodat wij leren ons minder te stoten aan dingen die ons anders wonderlijk
voorkomen. Een vrucht van deze geestelijke ervaring is ook dat ze ons in het geloven
van de goddelijke beloften veel vaster en onverzettelijker maakt. Wij hebben dan
namelijk twee dingen die ons geloof kunnen helpen: Gods beloften en onze eigen
bevinding.'14
Er zijn voor Saldenus trappen in de heiliging. De één komt tot een hoger trap van
heiligheid dan de ander.115 Ook spreekt Saldenus over een groeien in de heiliging naar
boven en naar beneden. Het eerste is er als men in het dragen van duidelijke vruchten
en in het beoefenen van werken van geloof en liefde overvloediger wordt. Van het
ander is sprake wanneer men krachtiger dan voorheen leed heeft over eigen gebreken
en zich voor God steeds sterker vernedert.116
De heiliging is in dit leven niet volmaakt. Wel ten aanzien van de delen, zodat
alles wat aan de mensas (zijn verstand, wil en hartstochten) in de bekering deelt, maar
niet ten aanzien van de trappen. Een oprecht christen zal wel naar die volmaaktheid van
de trappen staan. Hierin kan de omgang met de allergodzaligsten nuttig zijn, en dan
niet met flauwe maar met ijverige christenen. In het gezelschap van preciese christenen
zien we wat ons nog ontbreekt, terwijl zij al tot zo'n hoge trap van heiliging zijn
gekomen.117
Het gaat tenslotte voor Saldenus om het vaste voornemen van het hart. Velen
staan niet vast in hun schoenen, maar worden als weerhanen door allerlei winden heen
en weer gedreven. Een oprecht christen is onverzettelijk in de godzaligheid, terwijl het
hem in alles om de eer van God gaat. Hoezeer we ook in de godzaligheid mogen
toenemen, de volmaaktheid is in het toekomende leven.
Uit het bovenstaande blijkt dat de heiliging voor Saldenus een aangelegen zaak is.
112. A.w., p. 118. Op 't Hof noemt het naarstig wacht houden over het leven onderde puriteinse motieven,
die in de werken van W. Teellinck steeds terugkeren, a.w., p. 591.
113. A.w.,p. 173-180.
114. A.w.,p. 191.
115. Geesteliken Honingraat, p. 204.
116. Het Geestelijk Avondmaal (1683), p. 114.
117. De Wech des Levens, p. 301, 302.
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Hij spreekt er veel uitvoeriger over dan over de rechtvaardiging. Ze is voor hem
allereerst een persoonlijke, innerlijke heiliging. Het vaste voornemen en de zelfverloochening zijn steeds terugkerende gegevens. Het is een misvatting als men met A.
Ritschl in dit laatste een terugkeer tot middeleeuwse, rooms-katholieke religiositeit
ziet.118 Voor Saldenus ligt de zaligheid van de gelovigen in een heilige levenswandel
voor het aangezicht van God. In deze heilige wandel is groei mogelijk. Saldenus is
ervan overtuigd dat waar de volmaaktheid van Christus ons geschonken en toegerekend wordt, wij Hem ook op het allervolmaakste trachten te dienen om al zijn geboden
na te komen. Treffend merkt hij enkele malen op dat een doen-niet in de kerk, een
deug-niet is in de hemel.119 Het is de Geest die de betrachting van de volmaaktheid
uitwerkt in de gelovigen. Dat dit ook in de konkrete verbanden van het leven zijn
uitwerking dient te krijgen, zullen wij in hoofdstuk 6 zien.
2.9. Verheerlijking
De orde des heils loopt uit op de verheerlijking. De genieting van de eeuwige
heerlijkheid geeft de Heere nu al aan de zijnen in dit tegenwoordige leven als de
geestelijke vreugde genoten wordt. Maar de volle maat daarvan heeft hij tot de tijd van
onze ontbinding en opstanding weggelegd.120
De weg tot de verheerlijking is de dood. Naar die dood mogen wij naar de mening
van Saldenus niet op een natuurlijke wijze verlangen, maar wel op een geestelijke
wijze, namelijk voorzover zij voor ons een totale verlossing van de zonde en een
overgang tot de eeuwige heerlijkheid is. Na de dood gaan de zielen van de vromen naar
de hemel. De vromen zullen op de jongste dag opstaan met hetzelfde lichaam dat ze
hier hebben gehad. Dan zal Christus oordelen. De goddelozen zullen om hun kwade
werken verdoemd worden, terwijl de godzaligen ook naar hun werken geoordeeld
worden. Hun goede werken zullen tekenen zijn van de oprechtheid van hun geloof
waarmee zij Christus aangenomen hebben, om wiens wil zij vrijgesproken zullen
worden.
De goddelozen worden in het oordeel verwezen naar de hel. De hel is niet dat men
als de dieren sterft zonder ooit pijn of vreugde te voelen, maar het zal een gevoelige
pijn zijn die duurt tot in alle eeuwigheid.121
De godzaligen worden gewezen naar het eeuwige leven. Wat dit laatste is, acht
Saldenus niet te begrijpen noch uit te drukken. In het eeuwige leven zullen wij God niet
met lichamelijke ogen zien, maar wij zullen Hem daar altijd en volmaakt verheerlijken, en eeuwig in de volkomen genieting van Hem vrolijk zijn. Het psalmwoord gaat
dan in vervulling: "Verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht, lieflijkheden zijn in
uw rechterhand eeuwiglijk". (Ps. 16:11).
De maat van de heerlijkheid in de hemel is volgens Saldenus niet voor ieder
gelijk. Zij zal voor de gelovigen groter zijn, afhankelijk van de maat waarin zij zich op
aarde Christus hebben toegeëigend, en als gevolg daarvan ook vruchten hebben
118.
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A. Ritschl, Geschichte des Pietismus, I, "Der Pietismus in der reformierten Kirche", Bonn 1880, S. 152De Wech des Levens, p. 279.
A.w.,p.506.
Chr. Kinderschool, p. 49.
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gedragen. In de beschrijving van de verheerlijking is Saldenus kort. Wel geeft hij nog
aan wat we doen moeten om christelijk te sterven. In het hoofdstuk over de eschatologie komt dit gegeven uitvoerig aan de orde.
2.10. Samenvatting
Als wij het geheel samenvatten komen wij tot de volgende aspekten die op de
voorgrond treden.
1. Saldenus heeft sterk heilsordelijk gedacht. God houdt een bepaalde orde als
Hij de godzaligheid uitwerkt. Hij gaat een weg met de zondaar; deze weg wordt door
Saldenus heilsordelijk ingevuld.
De verkiezing van Godswege is voor Saldenus fundamenteel en beslissend. Het
sterke aksent op de eeuwigheid werkt door in de andere komponenten van het heil
zoals de roeping en de rechtvaardiging. De polemiek met de Remonstranten en de hele
en halve Pelagianen is sterk medebepalend.
2. Een centraal begrip in de theologische doordenking is de wedergeboorte. Deze
wordt gezien als een substantieel gebeuren, een instorting van het geestelijk leven
vanwaaruit allerlei andere werkingen opkomen. De omschrijving van het geloof is
sterk procesmatig, waarbij de verschillende fasen van het geloof uitvoerige aandacht
krijgen. De theologische doordenking en de praktische beleving zijn heel nauw op
elkaar betrokken.
3. Het onderscheid tussen wet en evangelie is voor Saldenus een zeer aangelegen
punt. De wet heeft een eigen funktie als een voorbereiding op de kennis van Christus.
Door de leer van de wet maakt God de zondaar belast en beladen. De verkondiging van
het evangelie is een uiterlijk gebeuren. Er moet iets anders zijn dat krachtiger werkt.
Dat is de Geest. Omdat het Woord niet zelf de Geest in zich heeft, moet de werking van
de Geest er uitdrukkelijk bij komen. Dit grondprincipe wordt weliswaar van tijd tot tijd
doorbroken, maar geeft toch duidelijk de dominerende lijn aan.
4. De heiliging komt veel uitvoeriger en gedetailleerder aan de orde dan de
rechtvaardiging. Het gaat om de zelfverloochening, het vaste voornemen, het leven tot
eer van God. De heiliging is het uiteindelijke doel van het werk van de Geest.
5. Bij het aanvoeren van bewijsplaatsen worden meer dan eens Schriftplaatsen
aangehaald die weinig of geen betrekking hebben op de leer die wordt uiteengezet. De
exegese is onderworpen aan dogmatische vooronderstellingen.
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HOOFDSTUK 3

Saldenus als homileet

3.1. De homiletiek van 1677
Kontakten met Hoombeeck
Evenals de reformatoren hebben ook de "oude schrijvers" het belang van de prediking
duidelijk gezien. Zij waren zich er goed van bewust dat door dit middel het volk werd
bereikt, zodat de onkunde kon worden tegengegaan en misstanden konden worden
bestreden. Juist door de prediking is de Nadere Reformatie van zo grote betekenis
geworden.1 Wat het homiletisch materiaal betreft, was men in ons land, vooral in de
begintijd, afhankelijk van wat in Duitsland was verschenen. De werken van A.
Hyperius, B. Keckermann en A. Scultetus hebben voor de prediking hier een grote
betekenis gehad.2 Het was A. Hyperius die als eerste een systematisch opgebouwde en
reformatorisch geaarde homiletiek publiceerde.3
De eerste volledige homiletiek die in ons land verscheen, was van J. Hoombeeck.
Dit werk werd in 1645 uitgegeven onder de titel Tractatus de ratione concionandi.4
Hoombeeck was in 1643 bij Voetius gepromoveerd tot doctor in de theologie, en direkt
daarna benoemd tot hoogleraar in Utrecht. Hij heeft daar gedoceerd tot hij in 1653 naar
Leiden vertrok. Hoombeeck heeft een duidelijke plaats ingenomen in de kring van de
Nadere Reformatie. Men heeft hem getypeerd als een vertegenwoordiger van de
klassieke fase van de Nadere Reformatie.5 Hij was een man die opkwam voor de
handhaving van de gereformeerd-orthodoxe leer, terwijl hij ook een duidelijke waardering had voor de "praxis pietatis". In grote eensgezindheid heeft Hoombeeck
gedurende zijn Utrechtse jaren met zijn kollega Voetius samengewerkt. Juist in deze
jaren heeft Saldenus in Utrecht gestudeerd. Er moet een nauw kontakt geweest zijn met
Hoombeeck. Zijn bewondering voor deze leermeester heeft hij dan ook meer dan eens
onder woorden gebracht.6 De liefde en zorg voor de prediking is hem door deze
hoogleraar bijgebracht.

1.
Vgl. E.E. Stoeffler, The Rise of Evangelical Pietism, Leiden 1971, p. 3, 4.
2.
Vgi. T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, Amsterdam 1975 (reprint), p. 107-116.
3.
Deze homiletiek verscheen in 1553 onder de titel De formandis concionibus sacris seu de interpretatione sacrae scripturae populari; Hyperius gaf zelf in 1562 een tweede, sterk vermeerderde druk uit; vgl.
P. Biesterveld, Andreas Hyperius, voornamelijk als homileet, Kampen 1895.
4.
Deze uitgave is later opgenomen in het verzamelwerk Vetera et nova, 1672, onder de titel: De ratione
concionandi', vgl. T. Brienen, De Prediking van de Nadere Reformatie, Amsterdam 1974, p. 169.
5.
Vgl. J.W. Hofmeyer, Johannes Hoombeeck as polemikus, Kampen 1976, p. 34.
6.
Saldenus noemt hem een zeer oordeelkundig theoloog, als geen ander ervaren in de predikkunde.
Concionator Sacer, cap. VIII par. 3. Opmerkelijk is ook dat Saldenus zijn Leven uyt de Doodt in 1669 heeft
opgedragen aan Anna Bernaert, weduwe van Joh. Hoombeeck. De goede verstandhouding blijkt verder ook
duidelijk uit een verzameling en uitgave van geschriften van Hoombeeck na diens dood. Samen met zijn
kollega P. de Witte heeft Saldenus Miscellanea sacra uitgegeven. Een tweede uitgave verscheen in 1676; vgl.
J.W. Hofmeyer, a.w., p. 226; vgl. ook H. Heppe, Geschichte des Pietismus, Leiden 1879, S. 155.
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De eerste aanzet
In 1677 geeft Saldenus zijn homiletiek uit onder de titel Concionator Sacer.1 Het is een
werk waaraan duidelijk een stuk praktijkervaring ten grondslag ligt, en dat ook met het
oog op de praktijk is uitgegeven. Het was niet het eerste dat Saldenus op dit terrein
publiceerde. Al in 1655 gaf hij onder pseudoniem een boekje in zakformaat van
zevenentwintig bladzijden uit. Deze kleine homiletiek is blijkbaar spoedig vergeten.
Nergens wordt zij genoemd. J. Hartog heeft dit werkje gevonden in de bibliotheek van
zijn Utrechtse kollega Tideman. Hij vindt dat dit boekje het dubbel waard is uit de
vergetelheid opgedolven te worden, allereerst omdat het een van de oudste homiletische geschriften is en kort na dat van Hoornbeeck verscheen, maar ook omdat het kort
en krachtig een gezonde methode aanbeveelt.8 De titel waaronder dit werk verscheen,
was: Concionator sive Succincta Methodus conciones, imprimis practice formandi et
habendi. Voor Hartog was het aanvankelijk onmogelijk erachter te komen wie de
schrijver was. Hij zegt tenminste dat hij het hele land heeft afgelopen, maar tevergeefs.
Jaren later, na heel veel speurwerk, is het hem duidelijk geworden dat dit boekje van
Saldenus was.9
Wij zouden dit werkje kunnen typeren als een eerste aanzet, die het raamwerk
vormt voor de homiletiek die in 1677 verschijnt. Zo heeft Saldenus zich er zelf ook
over uitgelaten in het voorwoord van zijn homiletiek. Hij had dit werkje gepubliceerd
als een korte schets, argeloos en anoniem uitgegeven, en opgedragen aan Joh. Leusden. Deze had het met een lachend gezicht aanvaard, en het ook bij zijn studenten
aanbevolen.10 Omdat zowel de opzet als de inhoud in grote lijnen niet afwijken van de
uitgave van 1677, willen wij er hier niet verder op ingaan. Wel achten wij het
opmerkelijk dat Saldenus reeds na zes jaar preekervaring deze beknopte homiletiek
deed verschijnen. Dit zou op liefde en zorg voor de prediking kunnen wijzen.
Opdracht en voorrede
In 1676 is in Franeker de approbatie verleend voor zijn Concionator sacer. De theologen N. Arnoldus, H. Witsius en Joh. a Marck verklaren getroffen te zijn door de
helderheid van uitdrukken en door de nauwgezetheid van opbouw zonder enige
opgesmuktheid. Zij aarzelen niet dit werk, dat voor de praktijk is samengesteld, aan de
studenten aan te bevelen.
De opdracht, die Saldenus schreef in mei 1677, is gericht aan Petr. van Mastricht,
Joh. Leusden en Ger. de Vries, allen verbonden aan de Utrechtse Academie. Saldenus
is ervan overtuigd dat zij in hun onderwijs zoeken naar de middelen die de praktische
vroomheid bevorderen. Met Van Mastricht weet hij zich eensgeestes; met dankbaarheid heeft hij in zijn geschriften het streven opgemerkt, zowel de praktijk als de
methode van godsvrucht te willen verbreiden. Met Leusden blijkt al jaren een vriend7.
De volledige titel is: Guiljelmi Saldeni Ultrajectini, Concionator Sacer, sive de Concionandi Ratione
(imprimis Practica) artis directiones, Haga Comitis apud Guiljelmum Eycmans, anno 1677.
8.
J. Hartog, "Een weinig bekende homiletiek", in Godgeleerde bijdragen, tweede stuk, Leiden 1870, p.
100,101.
9.
J. Hartog, Geschiedenis van depredikkunde, Utrecht 1877, p. 84. "Het boekje is maar 27 bladzijden
groot, maar heeft mij veel hoofdbrekens gekost, eer ik het thuis kon brengen. Eindelijk is mij gebleken dat
deze schets was van den lateren Haagschen predikant G. Salden, die haar, na tweeëntwintig jaren, in 1677,
uitgewerkt in het licht gaf als Guilielmi Saldeni, Ecclesiastis Hagiensis Concionator Sacer".
10. Concionator sacer, praefatio, A 3. Saldenus spreekt van een "brevem Ideam". Joh. Leusden was een
beroemd geleerde in de oosterse talen, met name in het Hebreeuws. Hij doceerde sinds 1650 in Utrecht.
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schapsrelatie te bestaan, terwijl Saldenus met De Vries schriftelijke kontakten onderhield.11 Van deze laatste is ook de aansporing uitgegaan om tot publikatie over te gaan,
tot nut van de akademie.
In de voorrede merkt Saldenus op dat hij niet de eerste is die over dit onderwerp
schrijft. Hij noemt allereerst het werk van de Waalse homileet L. Wolzogen, dat enkele
jaren eerder uitkwam.12 Zonder overigens de naam van Wolzogen zelf te noemen,
vindt hij het een bezwaar dat dit werk overladen is met homiletische voorschriften die
de studenten eerder afschrikken dan aanmoedigen. Met veel waardering worden de
namen genoemd van Sohnius, Keckermann, Scultetus, Perkins, Teellinck, Streso, Joh.
Martinus, O. Bowles en Hoornbeeck.13 Het werk van Bowles De Pastore Euangelico
typeert hij als nooit genoeg aan te prijzen.
Wanneer wij deze namen overzien, blijkt een oriëntatie op de gereformeerde
homileten uit Duitsland, maar ook een affiniteit met de Engelse schrijvers (Perkins en
Bowles). Saldenus wil aan het vele dat door hen is gezegd, zijn eigen gedachten
toevoegen, en tegelijk de vrijheid houden om soms op een bescheiden wijze van hen af
te wijken. Zijn bedoeling is vooral wat door anderen breder en uitvoeriger naar voren
is gebracht, kort en duidelijk te zeggen, om op deze wijze de helpende hand te bieden
aan allen die met de prediking een begin maken.
Als het gaat om de vraag welke methode van preken gevolgd moet worden, wil
Saldenus zich niet op een bepaalde methode vastleggen. Hij maakt hier onderscheid
tussen een meer "duidelijke" manier van preken, en die welke meer "verborgen" en
"bedekt" is.14 Met de eerste methode bedoelt hij de "Engelse preekwijze". De preek
werd dan opgebouwd volgens een duidelijke indeling, n.1. met leringen, gebruiken,
beweegredenen, middelen, kentekenen enz. Sommigen prezen deze methode vanwege
de helderheid en overzichtelijkheid, terwijl anderen er geen goed woord voor over
hadden.15 Deze manier van preken vond vooral onder de Voetiaanse voorgangers
navolging; de Coccejanen stonden daar kritisch tegenover en gingen zich nogal eens te
buiten aan uitweidingen in hun tekstbehandeling. Aan de strijd die hierover in de kerk
wordt gevoerd, wil Saldenus niet meedoen. Hij verklaart liever als een herder op te
willen treden dan als een rechter, liever de broeders te troosten dan te scheuren. Voor
Saldenus is het beslissend dat de Schrift niet een bepaalde methode voorschrijft. Zij
zegt ons wel wat men moet prediken, maar niet hoe. Zijn advies is dat elke dienaar voor
zichzelf een methode kiest die uit zijn hart opkomt, geleerd door eigen ondervinding of
door die van een ander.
11. Amicissimum Litterarum commercium, a.w., A 3.
12. L. Wolzogen, Orator sacer sive de ratione concionandi artis, Amsterdam 1671.
13. Zij worden getypeerd als "de zeer voortreffelijke lichten onder de theologen", Concionator sacer, A
6.
14. Methodo, an explanatiore, an vero cryptica et tectiore. Hij spreekt in dit verband ook van een "methodus
occultior" a.w., praefatio.
15. Saldenus spreekt zich hierover uit in de opdracht van zijn' t Leven uyt de Doodt (uitgave 1671). Hij zegt
daar: "Ik en weet niet, wat wonderlijke geest ons Neerland tegenwoordig door kruypt: waar door vele die gene
voor de beste en geleertste schrijvers schijnen te keuren, die 't bedekst weten te schryven, en dog wel toesien,
dat 'et maar fraey, en op gesmukt zy". Hij is des te meer bevestigd in zijn oude, duidelijke en onderscheiden
manier van schrijven, omdat zo de vorm en de inhoud meer tot hun recht komen "En of men dat de naam van
Engelsch dan geeft, als of ment daarom als de pest haten most, daar stoot ik my weynig aan". Saldenus noemt
dan de namen van A. Heidanus ("de wel-sprekenste Predikant in Neerlandt"), G. Laetus {Voorbeeld van
eenige Predikatien over Hand. 27) en W. Teellinck (Noodwendigh Vertoogh, p. 130-132). Zij zouden al de
Engelse preekwijze hebben aanbevolen.

63

Van groot belang is volgens Saldenus dat de manier van preken afgestemd wordt
op de gemeente. Als een bepaalde wijze van preken daar vruchtbaar is gebleken, moet
men zich daar bij houden. Daarbij is het noodzakelijk zich af te vragen of deze of gene ,
methode overeenkomt met de aard van de tekst die wordt behandeld. Het staat hier vast
"dat de voet niet aangepast moet worden aan de laars, maar de laars aan de voet".
Uiteindelijk heeft God aan zijn dienaren ook verschillende gaven gegeven. De voorkeur van Saldenus zelf gaat uit naar de meer "duidelijke" methode. Wanneer anderen
liever gebruik maken van de meer "verborgen" methode, wil hij dat ten volle respecteren. In deze geldt de broederlijke vrijheid. Ergens anders zegt hij: "Daar men in de
spijse selfs, die de Zielen voeden en sterken moet, over een komt, behoorde men
immers over de sauce en manier van opdissing geen verschil te voeden".16
Wat betreft de titel van zijn werk, met opzet koos hij deze aanduiding. De dienaar
van het Woord is allereerst prediker (concionator) en niet redenaar (orator). Bij deze
laatste aanduiding gaat het vooral om het sierlijke en welsprekende. De bedoeling van
de prediking is echter de zielen te stichten; onder dit laatste verstaat Saldenus de
opbouw in het geloof.17 Dit voorwoord wordt afgesloten met een aanhaling van
Bernard uit een preek over het Hooglied: "Ik hoor liever die leraar die niet uit is op
bijval voor zichzelf, maar mij tot droefheid beweegt.18
De inhoud
Wij willen nu overgaan tot een weergave van de homiletiek zelf. Deze weergave zal
tamelijk uitvoerig zijn. Dat wij hiervoor kiezen, heeft zijn redenen. Allereerst omdat de
homiletische lektuur uit deze periode zeer schaars is. S. v.d. Linde heeft erop gewezen
dat wij om veel meer historisch-homiletisch materiaal verlegen zijn om de eigenheid
van de Nadere Reformatie in haar prediking te benaderen en te grijpen.19 In deze lacune
is deze homiletiek een welkome aanvulling. Wij moeten daarbij bedenken dat dit werk
zeer zeldzaam is geworden, en daardoor ontoegankelijk, en nooit uit het Latijn werd
vertaald. Verder verdient dit werk alle aandacht, omdat wij hier een duidelijk voorbeeld hebben van de homiletiek zoals die zich in ons land in de tweede helft van de
zeventiende eeuw onder de Gereformeerden heeft ontwikkeld. Na Hoornbeeck is de
homiletiek van Saldenus de eerste die wat betreft de principiële opzet en de praktische
uitwerking een totaalbeeld geeft.20 Bovendien is dit werk ook daarom van zoveel
belang, omdat het geschreven is door iemand die midden in de kerk stond, en al
achtentwintig jaar als predikant werkzaam was. Wij kunnen zeker stellen dat wij hier
de neerslag hebben van een stuk praktijk. Het behoeft dan ook niet te verbazen dat
latere homileten verwijzen naar dit werk21 en dat ook over de grenzen de naam van

16. Vgl. Toetsteen van eens Christens Oordeel (uitgave 1728), voorrede.
17. Aedificatio animarum, Concionator sacer, praefatio.
18. Bernard in Cantic. Serm. 59. "Illius Doctoris libenter audio vocem, qui non sibi plausum, sed mihi
planctum nnoveat".
19. S. v.d. Linde, "De prediking van de Nadere Reformatie", in TheoL Ref., XIX (1976), p. 9.
20. In 1651 verscheen van Joh. Martinus Praxeospopulariter concionandi rudimenta. Dit werk is meer een
verzameling van praktische adviezen.
21. D. Knibbe verwijst in zijn Manducatio ad Oratoriam sacram, Marburg 1700, naar Saldenus. Hij noemt
hem samen met Hoornbeeck, Martinus, Scultetus, Perkins, Bucanus, Walaeus, en Lannoy, a.w., praefatio 2.

64

Saldenus als homileet bekend was.22
Saldenus geeft allereerst een duidelijke definitie van wat de preek is. Het is de
heilige behandeling van Gods Woord door een duidelijke uitleg en een grondige
toepassing.23 Dan volgt de indeling. Hij wil op drie dingen letten, nl. door wie de preek
moet worden gehouden, op welke wijze ze moet worden opgebouwd, en op welke
wijze ze moet worden gehouden.
3.1.1. De prediker
De prediker moet altijd iemand zijn van het mannelijk geslacht. Dit tegen de geestdrijvers en sommige nieuwlichters, die voor iedereen, ook voor vrouwen, de kansel
hebben geopend.
Het is ook nodig dat de prediker voldoende kennis heeft van de talen, de
wijsbegeerte, de theologie en van andere zaken. Als een behoorlijke toerusting ontbreekt, zal de prediker genoodzaakt zijn zich met andermans veren te tooien, en zijn
preken meer te halen uit ascetische werken dan uit eigen binnenste.
Hij moet van een uiterst beproefd leven zijn, niet alleen in negatieve, maar ook in
positieve zin.
Verder is het van belang dat hij tenminste in enige geestelijke ervaring is
onderlegd.24 Op die wijze zal hij vanuit een innerlijk gevoel zijn leer meer aanprijzen
en werkzamer maken in de harten van de hoorders.25 Saldenus wijst hier op de woorden
van Voetius die niet alleen het lezen en onderzoeken van het boek der Schrift aanbeval,
maar ook het boek van het eigen geweten.
De prediker moet ook bij de gemeente geliefd en bemind zijn. Zo zal hij de harten
winnen en met vrucht werkzaam zijn.
Ook het wettig geroepen zijn acht Saldenus van het grootste belang. Een apart
probleem is de vraag hoe te handelen met de kandidaten, die hun studie hebben
afgerond en hier en daar in de kerk voorgaan. Zij worden geacht niet te spreken met dat
gezag en die vrijheid waarmee geroepen dienaren spreken. Voorzichtigheid is hier
geboden. De kontrole op de wettige roeping ontbreekt maar al te vaak. En de vernieuwers, die uit zijn op de vrijheid om te leren, grijpen dit aan als een hulpmiddel voor
hun wanorde, om zo te proberen ons met onze eigen praktijk te gronde te richten.26
Saldenus heeft er geen enkel bezwaar tegen dat de kandidaten hun preekoefeningen
houden in besloten kring, voor predikanten of synodeleden, zoals bij de Zeeuwen
gebruik is. Degenen die voorgaan in het openbaar, dienen op zijn minst het voorbereidend (praeparatoir) examen te hebben doorlopen. Al is er dan niet sprake van een

22. Benthem schrijft: "Salden ist ein besserer Didacticus, und hat nüszlichere Anmerkungen". Zie H.L.
Benthem Hollandischer Kirch- und Schulenstaat, Frankfurt 1698, p. 271.
23. Concio est illa sacra Verbi Divini tractatio per eiusdem perspicuam Explicationem et solidam
Applicationem, Concionator sacer, cap. I, par. II.
24. Aliquali saltem spirituali experientia instructus, a.w., cap. I, par. VIII.
25. Heel duidelijk zegt Saldenus dit in zijn Chr. Kinderschool, (1669). Vr. "Wie houd gy dan voor de
gevoeligste en alder-vrughtbaarste Leeraars / die soo maar veelderhande Godtlijke dingen verstaan en weten
/ of die de selve ook in haar selven ghevoelt en bevonden hebben? Antw. Diese ook in haar selven bevonden
hebben", a.w., p. 190.
26. Contagiosissimi Novatores Coddistae et Borelistae.., Concionator sacer, cap. I, par. 10.
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kerkelijke roeping, dan is er toch wel iets als een kerkelijke zending.27
Saldenus heeft oog voor de noodzaak van de praktische vorming van de toekomstige predikanten. Tegelijk pleit hij voor de wettige en ordelijke roeping; hij wil de
prediking graag zien als een ambtelijke bezigheid.
3.1.2. De tekstkeus en de opbouw van de preek
Als het gaat over de preek is er allereerst de tekstkeus, en de behandeling van de tekst.
De tekst moet gekozen worden uit het Woord van God, en wel uit het hele Woord van
God, zowel uit de wet als uit het evangelie, uit het Oude Testament en uit het Nieuwe
Testament. Er moet geen binding zijn aan een voorgeschreven pericopenstelsel. Zo
wordt de Schrift niet alleen verminkt maar ook voor een groot deel onbekend bij het
volk.28
Bij de keuze van de tekst is het goed rekening te houden met de situatie van de
gemeente en van de tijd. Ook moet uit de catechismus gepreekt worden als de orde van
de kerk dat vraagt. Altijd moet aan het voorlezen van een zondagsafdeling van de
catechismus, het voorlezen van een tekst voorafgaan. Zo gaan wij de laster tegen van
degenen die de orthodoxen verwijten dat de catechismus bij hen met gelijke eerbied
behandeld wordt als de Heilige Schrift zelf.29
Men moet voorzichtig zijn om de tekst te kiezen uit de stof die louter de moraal
aangaat. Een voortdurend inscherpen van de praktische vroomheid is goed, maar dat
betekent niet dat wij ons moeten laten verleiden het inscherpen van de theologische
waarheden te veronachtzamen. De echte praktijk der godzaligheid moet voortvloeien
uit de Schrift zelf. Theorie en praktijk moeten als een eenheid samengaan. Louter
theorie werkt verachting in de hand.
Het is volgens Saldenus van belang de verscheidenheid van de teksten in acht te
nemen; een historische of een vrij lange tekst moet anders uitgewerkt worden dan een
dogmatische, en een praktische of korte tekst weer anders. Elke tekst vraagt om een
eigen uitwerking.
Het verband moet duidelijk de eigenlijke scopus van de tekst die behandeld
wordt, aangeven. Helderheid is vereist, zodat voor ieder het logisch verband met het
voorafgaande en met wat volgt, duidelijk is.
De preek dient naar de mening van Saldenus opgebouwd te zijn uit de volgende
onderdelen: de inleiding, de uitleg en de toepassing?® Hij wil het slot (epilogus) niet
als een apart onderdeel zien.
3.1.2.1. Inleiding
Saldenus wijst erop dat de inleiding dient te worden genomen uit een onderwerp dat
zich nauw aansluit bij wat in de preek behandeld moet worden, of uit een spreekwoord
of uit een uitdrukkelijke Schriftplaats of uit een herhaling van de dingen die eerder

27. Si non pro vocatione saltem pro missione quali quali Ecclesiastica habendum esse, a.w., cap. I, par. 10.
28. Voor de afkeer van het pericopenstelsel, en het pleiten voor de vrije tekstkeuze, zie T. Hoekstra, a.w.,
blz. 244, 246.
29. Propter Libertinorum, Remonstrantium aliorumque Anti-formulariorum rancidas columnias, Concionator sacer, cap. II, par. 6.
30. Partes Concionis sunt Exordium, Explicatio, Applicatio, a.w., cap. II, par. XIV.

66

behandeld zijn. Zij dient bij voorkeur kort te zijn zodat het gehoor niet na de inleiding
al uitgeput is. Laat de inleiding opgesteld worden nadat alle andere delen van de preek
ontwikkeld zijn en niet vooraf. Anders kan het gebeuren dat de stof die eerst voor de
inleiding bestemd was, in de opbouw van de preek zelf weer terugkomt. Zij moet ook
niet te algemeen zijn, maar werkelijk betrekking hebben op de voorliggende tekst. De
inleiding moet zeker niet geïmproviseerd worden. Anders is het gevaar groot dat wij
deze halen uit allerlei aktuele zaken. Er dient met zorg tevoren over te worden
nagedacht. Een inleiding is immers als een blikvanger voor de preek.31 Als de hoorder
erdoor meegenomen wordt, zal hij er zonder twijfel smaak in krijgen om ook het
vervolg te ontvangen. Geschilpunten horen in de inleiding niet thuis.

3.1.2.2. De uitleg van de tekst
De uitleg van de tekst bestaat uit drie delen: de algemene voorstelling van de inhoud,
de verdeling, en de uitwerking van de afzonderlijke delen.32
Saldenus wil graag dat eerst de algemene inhoud van de tekst wordt aangegeven.
Jn dit kader kan worden gezegd of het hier gaat om een vermaning dan wel een
vertroosting, een belofte, of een dreiging. Dan volgt de indeling van de tekst. Deze
moet corresponderen met de geledingen van de tekst zelf, anders ontstaat er een
onderscheid tussen de stof die wordt behandeld en de tekst. De tekst zelf moet dus de"
verdeling aanreiken, in geen geval mag men een verminkte indeling toelaten waarbij
de hele materie van de tekst niet aan de orde komt.
Er is sprake van een hoofdverdeling en een verdere onderverdeling. Meestal geeft
men de voorkeur aan een hoofdverdeling in tweeën. Dit moet ook weer geen wet zijn.
Als de stof daarom vraagt, mag het ook best een indeling in drieën of vieren zijn. De
nadere onderverdeling moet niet te gedetailleerd worden, zodat het er alles van weg
heeft dat de tekst in stukjes gesneden wordt. Dat zal het verstand en het geheugen van
de hoorders eerder bezwaren dan helpen!
De uitwerking van de afzonderlijke delen omvat de woorden en de zaken. De
uitleg van de woorden moet volgens Saldenus steunen op een nauwkeurige studie van
de grondtekst. Ook al is het niet nodig dat men dit voor de hoorders uiteenzet, het is
zaak dat de prediker zelf er grondig kennis van neemt wat de woorden in de oorspronkelijke taal betekenen. De woorden zelf en ook de kontekst moeten alle aandacht
krijgen. Saldenus acht dit van belang mede met het oog op de dwaalleraren die onder
het voorwendsel van een eigen uitleg, hun eigen gedachten in de tekst indragen.
Als de betekenis van bepaalde woorden enigszins duister is, is het goed te letten
op het verband van de tekst zelf, of op andere meer doorzichtige teksten. Wij hoeven
ons niet altijd vast te leggen op de logische volgorde van de woorden. Soms verdient
het aanbeveling het midden van de tekst eerst te behandelen, en de eerste woorden het
laatst. De natuurlijke orde is echter vaak duidelijker voor de kennisoverdracht dan de
logische orde.
Men wachte zich voor het bijeenbrengen van allerlei synoniemen en gelijkluidende uitdrukkingen, die in de regel meer verduisteren dan verhelderen. Ook heeft het
31. Frontispicii enim instar est concioni Exordium, a.w., cap. III, par. VIL
32. Textus Explicatie* tria habet: Generalem argumenti eius Propositionem, eiusdem Partitionem, singularum partium Enodationem, a.w., cap. IV, par. 1.

67

geen zin uitvoerig te vertellen wat woorden die men in de tekst tegenkomt, elders
betekenen.
De uitleg van de zaken heeft tot doel de natuur en de eigenschappen van de zaken
die door de woorden zijn aangeduid, voor ogen te stellen. Als b.v. in de tekst sprake is
van geloof, moet daar niet alleen uitgelegd worden wat het woord "geloof betekent,
maar ook wat het geloof zelf is: wie er de bewerker van is, welk voorwerp het heeft, de
eigen aard ervan. Deze uitleg moet vooral praktisch zijn. Het gaat er niet om wat de
zaak in zichzelf is, maar wat zij in de praktijk is, in het leven van een christen.33 Laat de
uitleg ook helder zijn, vooral kort en bondig. Anders worden meer dingen ingelegd dan
uitgelegd.
Geheel ten onrechte worden preken die voor het grootste deel bestaan uit een
uitvoerige en plechtstatige verklaring, nu eens historisch, dan filologisch, dan weer
filosofisch, hoog aangeslagen. Terwijl intussen de preken die de betekenis van de
woorden en zaken kort uiteenzetten en zich meer toeleggen op de noodzakelijke
praktijk, als niet wetenschappelijk, en al te zeer op populaire eenvoud gericht, verachtelijk aan de kant worden geschoven.
Saldenus waarschuwt tegen een etaleren van geleerdheid op de kansel. Er zijn er
die zich niet schamen de verklaring van hun tekst uit te breiden door aanhalingen uit de
Hebreeuwse, Griekse en Latijnse literatuur. Die ervan alles bijhalen uit de "pneumatische" geschriften, of uit algemeen wijsgerige, ja zelfs uit de "stinkende poelen" van
de scholastieken. Zou dan aan deze mensen meer eer moeten worden gegeven dan aan
hen die alles betrekken op de praktijk, en de sporen van godsvrucht en heiligheid die zij
in de tekst tegenkomen, tot onderwijs van het leven inprenten, terwijl ze al die
woordenpraal achterwege laten?
Ook moet naar zijn mening nadrukkelijk worden afgezien van het ophalen van
verschillende twijfelachtige moeilijkheden. Het is niet nodig dat de gewetens in
overbodige twijfelachtige zaken worden ingewikkeld.
Laat men vooral niet uitbundig zwaaien met diverse uitleggingen van anderen.
Men moet goed zien wat bij de School past, en wat bij de Kerk. Het is niet van belang
dat het eenvoudige volk weet wat deze of gene over de betekenis van een tekst
geschreven heeft, het moet er alleen maar zelf van doordrongen worden wat de
bedoeling van de sprekende God zelf in die tekst is.
Tenslotte pleit Saldenus ervoor dat aan de uitleg van de woorden en zaken, een
parafrase, die de bedoeling van de tekst beknopt weergeeft, wordt toegevoegd. Zo
worden alle dingen die als het ware van elkaar gescheiden zijn, weer samengebracht.
Deze parafrase kan de stof aanreiken voor de "formele" bewijzen om zo de afgehandelde uitleg op een goede wijze te verbinden aan de beginnende toepassing.34 Of deze
bewijzen pas aan de orde moeten komen als de hele tekst is uitgelegd, of al eerder, na
elk onderdeel van de tekst, is iets dat aan het oordeel van de prediker moet worden
overgelaten.

33. V.G. acturus aliquis de amore, non tam explicet, quidnam ille sit in naturalibus, etc. quam quid sit in
Spiritualibus, animaque Deo vere sacrata, a.w., cap. VI, par. II.
34. Potest documenti formalis materiam subministrare, adeoque finitam explicationem cum inchoanda
Applicatione haud inconcinne connectere, a.w., cap. VI, par. VII.
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3.1.2.3.De toepassing
Op de uitleg van woorden en zaken volgt de toepassing. Zij is niets anders dan het
richten van de uitgelegde woorden en zaken op de stichting van de hoorders.35 Deze
toepassing is meer "thetisch" en algemeen, of meer "hypothetisch" en speciaal. Bij het
thetische moeten de bewijzen (documenta) gerekend worden, terwijl de gebruiken
(usus) onder het hypothetische deel vallen.36 Er wordt door Saldenus duidelijk onderscheid gemaakt tussen de bewijzen en de gebruiken. De eerste zijn axioma's of
algemene thesen, die door de woorden van de tekst voor de dag zijn gebracht, of
daaruit voortvloeien en als gevolgtrekkingen daaruit zijn afgeleid. De laatste richten
zich meer op de praktijk. Zij vormen een specialer deel van de toepassing. Als de
leringen in het algemeen voorschrijven wat geloofd en gedaan moet worden, zeggen de
gebruiken wat door de gelovige, ieder op een persoonlijke wijze, geloofd en gedaan
moet worden. Opmerkelijk is dat Saldenus zowel de bewijzen als de gebruiken bij de
toepassing rekent. Daarin onderscheidt hij zich van zijn leermeester Hoornbeeck voor
wie alleen de gebruiken onder de toepassing vallen.
De bewijzen
Deze moeten naar de mening van Saldenus de bedoeling van de tekst uitmaken, en ook
tot de centrale betekenis van de tekst behoren. Het is beter één bewijs uit te werken
namelijk dat, hetwelk de Heilige Geest daar vooral schijnt te onderwijzen. Tegelijk
moeten wij er erg in hebben dat de Heilige Geest ook bepaalde andere bedoelingen in
de tekst aangeeft die onze aandacht moeten hebben. Wanneer b.v. de tekst is Rom. 9
vs. 5: van wie zijn de vaders, en uit wie de Christus is, zoveel het vlees aangaat, enz.,
dan is het duidelijk dat Paulus' voornaamste bedoeling daar is om de bijzondere
voorrechten van de Joden op een bijzondere wijze aan te geven. Wie zal echter
beweren dat het bij de behandeling van deze tekst niet tegelijk geoorloofd is ook juist
de waarheden over de ware natuur van Christus, zowel de goddelijke als de menselijke,
zo opvallend door deze tekst voorgesteld, openlijk te behandelen en uit te werken?
Laten het geen argumenten zijn die dienstbaar zijn aan het eigenlijke doel van de
apostel, het kan niet ontkend worden dat de apostel genoemde waarheden evenzeer
leert, en als regel voor het geloof wil voorschrijven.
De "formele" en duidelijke bewijzen moet men in orde van behandeling gewoonlijk voor laten gaan boven die welke minder direkt uit de tekst zijn afgeleid, of door een
gevolgtrekking uit de tekst zijn gehaald. Het is duidelijk dat eerstgenoemde allereerst
in de voorliggende tekst door de Heilige Geest bedoeld zijn, en de laatstgenoemde in
de tweede plaats.
Het verdient aanbeveling om de stelling ook met één of ander woord aan te
kondigen.37 Op deze wijze is het duidelijk dat de overgang van de uitleg naar de
toepassing heeft plaatsgevonden. Wij kunnen dit het beste zo aangeven: nu wij deze
stelling gebruiken, worden wij onderwezen, leren wij, konkluderen wij dat de leer, de
35. Applicatio, quae nihil aliud est, quam enodatorum verborum rerumque Accomodatio ad Auditorum
aedificationem, a.w., cap. VII, par. 1.
36. Wij kozen voor de vertaling "gebruiken", omdat dit woord door Saldenus zelf wordt gebezigd; vgl.
Geesteliken Honingraat, p. 114.
37. Propositio efferatur, vel Documenti, vel Observationis vel Conclusionis, vel qualicunque alio;
Concionator sacer, cap. VII, par. VII.
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waarneming, de konklusie is, enz. Saldenus zegt nauwelijks te kunnen begrijpen hoe
ook deze bagatel voorheen geleid heeft tot partijvorming onder de orthodoxen, en hoe
mensen die de leringen naar voren schoven, verdacht werden gemaakt. De Schrift zelf,
en ook de kerkvaders gaan ons echter op dit punt voor door evenzo woorden als "leer"
en "conclusie" en "wij besluiten" te gebruiken. Wanneer wij dezelfde uitdrukkingen
gebruiken, zijn wij vrij van iedere beschuldiging van vernieuwing.
De bewijzen zijn tweeërlei namelijk theoretisch en praktisch. De eerste zeggen
vooral wat waar is, en de laatste wat onze plicht is. Daaruit volgt ook een tweevoudige
bewijsvoering, namelijk dat het zo is, en waarom het zo is.
Het is goed om Schriftplaatsen erbij te vermelden. Zo worden de naar voren
gebrachte leringen bevestigd, en zo wordt ook een verder onderzoek van deze plaatsen
aan de hoorders aanbevolen. Saldenus pleit ervoor de betreffende hoofdstukken en ook
de verzen erbij te noemen, zonder dat dit weer al te uitvoerig gebeurt. De aangehaalde
teksten moeten bepaald niet droog en alleen maar zakelijk naar voren worden gebracht.
Uit elk van hen moet de bewijskracht duidelijk naar voren komen, waardoor zij ook dat
bewijzen wat aan te tonen was. Immers veel teksten aandragen en opstapelen en deze
ternauwernood verklaren, blijkt eerder een vertoning van hem die spreekt dan een
bevestiging van de dingen die worden gezegd. De leerstellingen moeten vooral en
allereerst uit de tekst zelf die men onder handen heeft, overtuigend worden aangetoond. De overige teksten die men aanhaalt, zijn bijkomstig.
Wij dienen uiterst spaarzamelijk gebruik te maken van de redeneringen van onze
menselijke geest, opdat de hoorders daardoor de woorden van God niet gaan geringschatten.38 Saldenus bedoelt hier het redeneren om het redeneren zonder direkt verband
met het Woord. Hij wil niet ontkennen dat verstandelijke redeneringen vaak van de
grootste waarde zijn om de zielen te overtuigen. Uiteindelijk zijn echter het voorwerp
van het geloof en van de gehoorzaamheid aan God niets anders dan de wil en de
openbaring van God. En daarom moet allereerst iets geloofd en gedaan worden, omdat
God het gezegd heeft, en niet omdat het door de geest van de mens voor waar en
rechtvaardig wordt gehouden. Alles wat de menselijke rede ook voorschrijft om te
geloven en te doen fundeert het geloof en de gehoorzaamheid tenslotte op een
menselijk en niet op een goddelijk fundament.
Dat betekent niet dat Saldenus alle menselijke redeneringen uit de preek geweerd
zou willen zien. De preek kan erdoor worden verhelderd en verrijkt.39 Zij zijn alleen
minder geschikt om ze te gebruiken voor bewijsvoering van de leringen. Wel moeten
zij erbij gehaald worden om de gebruiken te behandelen, en dan wel allereerst die van
aanraden en aansporen, om ze daar onder de motieven van overreding en ontrading een
plaats te geven. Een voorbeeld: als de lering zegt dat wij God moeten liefhebben, is dat
een goddelijk bevel. "Wanneer nu het verstand deze plicht die God in Zijn Woord
geopenbaard heeft, als de meest billijke aan mij voorschrijft en erkent, word ik des te
krachtiger tot deze plicht gedrongen!". Er komt weliswaar geen nieuw bewijs, maar
toch een nieuw motief uit voort.40

38. Exulent vero hinc, quin parcissime saltem adhibeantur, humanae nostrae mentis ratiocinia.., a.w., cap.
VIII, par. IX.
39. Absit tarnen, ut ratiocinationes omnes humanas universim concione eliminatas velim, quasi iis illustrari
et amplificari ea non posset, a.w., cap. VIII, par. IX.
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Ook de tekst zelf kan een duidelijk bewijs van een zekere lering bevatten, of ons
er een aan de hand doen waardoor de geloofswaarheden bevestigd kunnen worden.
Christus gebruikte deze bewijsvoeringen ook zelf. Dan hoeven wij ze toch niet weg te
laten. Wat rechtstreeks uit de Schrift met bewijsvoeringen kan worden afgeleid heeft
ook de nodige waarde.
Saldenus wil duidelijk stellen dat wat hij hier bedoelt met verstandelijke overwegingen heel wat anders is dan een stuk filosofie op de preekstoel brengen. Het is bij
Jan en alleman bekend dat in deze verdorven tijd door velen wordt toegestaan dat de
preekstoel wordt veranderd in een spreekgestoelte van de filosofen.41 De filosofie, die
tot nu toe dienstbaar was aan de theologie, is in haar meesteresse veranderd. En daarom
is het aan deze wijze van preken te wijten dat de hele praktijk der vroomheid in niets
anders dan een zuiver heidense ethiek verandert. Er zijn er zelfs die zich niet schamen
deze filosofie die zij voor heidens verklaren, zonder blikken of blozen een uitlegster
van de Heilige Schrift te noemen.
Tenslotte zegt Saldenus nog iets over voorbeelden. De voorbeelden van mensen
kunnen worden aangehaald. Zij verplichten echter alleen voorzover zij in overeenstemming zijn met de goddelijke wet, en goedgekeurd zijn door afzonderlijke vermelding in de Schrift. Hij waarschuwt ervoor dat wij ons nooit moeten uitputten in
onzekere en speelse verhaaltjes. Verder is het goed zeer terughoudend te zijn met het
citeren van uitspraken van heidenen, ook al hebben zij heel wat overeenkomsten met
theologen of antieke vaderen. Het is beter deze nooit aan te halen, of zij moeten iets
zeggen dat zeer treffend is en nadrukkelijk uitgaat boven andere gezegden. Het volk,
dat zo onervaren is, moet leren onderscheid te maken tussen Paulus, Augustinus en
Plutarchus.
Men moet ook niet te strak en te uitvoerig aan de bewijsvoering van de leringen
vasthouden. Het is zaak hier te streven naar kortheid en bondigheid. Wij maken de
goddelijke waarheid alleen maar verdacht bij het volk als wij menen dat deze zo'n
uitgebreide bewijsvoering nodig heeft.
De gebruiken
Hiermee komen wij bij een specialer deel van de toepassing. Als het gaat over de
gebruiken, maakt Saldenus onderscheid tussen de meer theoretische kant van de
praktijk en de uitgesproken praktische kant van de praktijk.42 In het eerste geval gaat
het meer om het geloof en de dingen die geloofd moeten worden; in het tweede geval
om de zeden en de dingen die gedaan moeten worden. De gebruiken moeten soepel en
op geen enkele manier gedwongen, en vooral overtuigend uit de bewijzen naar voren
worden gebracht. Zij moeten niet minder helder en voldoende duidelijk worden
voorgesteld. Wij moeten er rekening mee houden dat het grootste deel van de gemeente eenvoudig en ongeletterd is. Er zijn voorgangers die hardnekkig vasthouden
aan hun gekunstelde en opgesmukte woorden, en zo de indruk wekken het opzettelijk
duister te maken. Zij moeten maar eens de proef op de som nemen en zien wat er in het
40. Licet non nova formalis ratio, novum tarnen resultat motivum...a.w., cap. VIII, par. IX.
41. Etiam pro concione, perdito hoc saeculo plus justo a pluribus, Cathedram concionatoriam in rostrum
Philosophicum fere commutantibus, tribui, lippis et tonsoribus notum est, a.w., cap. VIII, par. IX.
42. Distingui illi iterum possunt in Theoretico-practicos et Practico-practicos, illi fidem proprius spectant
et res credendas, hi mores et res faciendas, a.w., cap. IX, par. II.
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geheugen van hun hoorders is blijven hangen als zij de preken repeteren in de daarvoor
belegde openbare catechisaties.43 Men kan hen met recht redenaars inplaats van predikers noemen.
Tegenover degenen die zich openlijk uitspreken voor de meer verborgen methode,
noemt Saldenus in dit kader, in zijn pleidooi voor helderheid, de naam van Perkins, die
naar zijn mening alom als de uitvinder en propagandist van de meer onderscheiden
methode gehouden wordt. Hij zegt dat deze door zijn scherp verstand onder de Engelsen heeft uitgeblonken, en zich voor de hele kerk zeer verdienstelijk heeft gemaakt.
Saldenus pleit er tenslotte voor niet teveel gebruiken tegelijk uit de afzonderlijke
bewijzen te willen halen. Dat bevordert de duidelijkheid niet. Op die dingen moet
vooral zeer uitgebreid worden aangedrongen die heel direkt uit de bewezen leer
voortvloeien, terwijl de andere dingen verschoven moeten worden naar een andere
gelegenheid.
De theoretische gebruiken
Gebruiken van meer theoretische aard zijn er slechts twee: de onderwijzende en de
weerleggende. Door de eerste worden de hoorders uit de bewezen leer tegen de valse
leer van anderen, of tegen de lasteringen van de tegenstanders toegerust. Door de
tweede worden de dwalingen van de ketters en de valse leer ontdekt en weerlegd. Bij
dit weerleggen moet de kontroverse altijd juist en zuiver worden gesteld. Men moet de
geschilpunten halen uit de geschriften van de ketters zelf, en niet uit de citaten van
anderen. Het is niet juist de meer recente en subtiele tegenstellingen, die tot nu toe aan
het volk onbekend waren, naar voren te brengen. Het gaat erom op de zaken die voor
de hand liggen en aktueel zijn een kort en bondig antwoord te geven. Vooral door de
zaak tot in het absurde door te trekken en door de tegenstanders eenvoudig zichzelf te
laten tegenspreken. Dit laatste is bij Saldenus een opmerkelijke apologetische trek.
Dat Saldenus in kerkelijke zaken een irenische instelling heeft, blijkt uit zijn raad
om nooit interne onenigheden tussen de orthodoxen (als er geen dringende noodzaak
toe is) op de preekstoel naar voren te brengen. Zo worden immers de geesten van de
hoorders door ijver voor partijen uit elkaar gescheurd. Verwarrende partijschappen in
kerkelijke zaken worden dan onder de broeders zelf aangewakkerd. Zaken die zelfs
door de scherpste geesten nauwelijks tot een beslissing gebracht en binnen de proporties gehouden kunnen worden, worden zo onderworpen aan de rechtbank en het
oordeel van onkundigen. Wij hebben ons in te spannen de kerk bijeen te vergaderen en
de vrede te bewaren.
De praktische gebruiken
De gebruiken die uitgesproken praktisch van aard zijn, zijn talrijker. Voornaamste
zijn: berisping, aansporing, onderwijzing, vertroosting, en zelfonderzoek.44
Berisping
Hierdoor worden de mensen vanuit de vastgestelde leer terechtgewezen vanwege
43. Cum habitae istoc modo conciones repetendae, vel Catechizationes instituendae ex iis sunt, a.w., cap.
IX, par. IV.
44. Numerosiores vero sunt usus practico-practici, quos inter eminent Correptionis, Adhortationis,
Instructionis, Consolationis et Explorationis, a.w., cap. XI, par. I.
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begane zonden of vanwege het niet of slecht volbrengen van een plicht. De zonden
moeten duidelijk en gespecificeerd voor ogen worden gesteld. De hoorders moeten
ervan overtuigd worden dat zij vanwege die zonden zonder onderscheid schuldig zijn,
en dat zij in het bijzonder door de dienaar aangewezen worden. Een preek die de
dingen in het algemeen behandelt zal volgens Saldenus de allerslechtste nog wel
kunnen verdragen. Wat immers tot iedereen gezegd wordt, wordt tot niemand gezegd.
De zonden die bestraft worden, moeten ook vaststaan en duidelijk zijn. Anders zal
degene die berispt alle gezag verliezen. Het gaat hier niet alleen om mensen die zich
aan grove zonden hebben overgegeven; ook allen die minder direkt en niet zo openlijk
erbij betrokken zijn, moeten worden aangesproken. De wet, die het voornaamste
middel van de berisping is, is immers geestelijk, en verbiedt niet alleen de grovere
daden van de zondaren maar ook de meer verfijnde bewegingen en neigingen van het
hart tot het kwaad. Het gaat ook om de inwendige roerselen van het hart.45 Wij kunnen
ons beter tien keer meer druk maken met de inwendige zonden die te bestraffen zijn,
dan met de uitwendige, omdat als de wortel afgesneden en uitgerukt is, ook het
aangroeien van de bladeren moet ophouden of verslappen.
Het aanwijzen van de zonden moet gebeuren zonder aanzien des persoons. Wij
hebben niemand te sparen. Ook niet de zonden van hen die in het publieke leven of in
de kerk leiding geven.46
Tegelijk adviseert Saldenus hier met de nodige voorzichtigheid te werk te gaan,
vooral als de hogergeplaatsten bestraft moeten worden. Wij dienen er erg in te hebben,
dat hun naam niet blootgesteld wordt aan de minachting van het volk, en dat niet
zodanige handelingen en besluiten van hen worden opgerakeld die het Woord van God
nergens als verkeerd aanduidt, of die duidelijk het algemeen belang raken, en aan hun
eigen oordeel en rechtspraak zijn toevertrouwd. Er moet terdege onderscheid worden
gemaakt tussen de persoonlijke zonden van de bestuurders (die zij met alle mensen
gemeen hebben), en de fouten van hun bestuur. Maar zelfs als de daden van de
bestuurders die op het persoonlijke vlak liggen, worden aangepakt zal het tot nut van
de dienaar en van de regeerders zijn als hun berisping met de juiste maat zal gebeuren.
Laat het gebeuren met beschaafde en menselijke vrijmoedigheid. In geen geval moet
de woede en het geschreeuw van het volk tegen hun hoofden worden opgeroepen en
aangewakkerd. Laat het zo gebeuren dat de massa het nauwelijks merkt, terwijl zij zelf
duidelijk genoeg aanvoelen dat de pijlen van de berisping naar hen geslingerd zijn.
Naar de mening van Saldenus moet de bestraffing altijd met zachtheid gepaard
gaan, zodat de zondaren voelen dat de prediker geleid wordt door liefde tot hen, en hun
bekering op het oog heeft. Al teveel terechtwijzingen moeten in de preek niet naar
voren worden gebracht, anders gaan de hoorders er aan wennen. Het moet gebeuren op
de wijze van een geneesmiddel, en niet als voedingsmiddel. De hoorder moet zien dat
het uit de bedoeling van de tekst voortvloeit.
Tenslotte moet aan de zielen die werkelijk gewond zijn door de angel van de
berisping kort enige leniging worden gegeven om het gevaar van wanhoop te voorko-

45. Intima cordis perretralia, a.w., cap. XI, par. VI.
46. Absit enim, ut vel ulla specie pharisaismum redoleret, si quandoque etiam in purpuratorum, imo
ipsorum Ecclesiae Antistitum vitia declametur, a.w., cap. XI, par. VIII.
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men. Opdat zo de bliksem van de wet enigszins wordt getemperd door de genade van
het evangelie.47
Aansporing of opwekking
Hierdoor worden de mensen tot de plicht die in algemene trekken in de lering is
aangegeven, aangespoord. Onder de plichten die uit de tekst opkomen moet vooral
worden aangedrongen op die welke het innerlijk van de mens betreffen. Wij moeten
niet allereerst de uitwendige delen van de dienst van God inprenten. Het gevaar is
groot dat wij alleen maar huichelaars kweken als wij de hoorders met de grootste ijver
tot de uiterlijke plichten van de godsvrucht aanzetten, en intussen de geestelijke en
innerlijke verbetering van hen achterwege laten. Motieven van verschillende aard
moeten worden aangehaald, waardoor de hoorders kunnen worden aangespoord om
hun plichten te vervullen.
Heel goed moet volgens Saldenus bij dit gebruik het onderscheid tussen de
hoorders in acht worden genomen. Als zij tot nu toe niet wedergeboren zijn en nog
bekeerd moeten worden, dan moeten meer de motieven van de wet naar voren worden
gebracht, waardoor hun ellendige staat buiten Christus, ja zelfs hun onvermijdelijk
verderf, hun grondig bekend wordt, en zij door de schrik des Heeren bewogen worden
tot het geloof. Maar als zij al wedergeboren en bekeerd zijn, moeten meer de evangelische motieven naar voren gebracht worden, motieven die meer ontleend zijn aan de
weldaden van God.48
Tegelijk ligt hier voor Saldenus een spanningsveld. Hij merkt namelijk op dat in
een gewone samenkomst de bekeerden moeilijk van de onbekeerden zijn te onderscheiden. Daarom acht hij het beter meer rekening te houden met de vromen en de
bekeerden dan met de onbekeerden en de goddelozen. Het is dan ook beter niet zo
veelvuldig met de bliksem van de wet te slingeren omdat zo, terwijl wij denken dat de
harten van de onbekeerden op die manier beroerd worden, de harten van de bekeerden
en van hen die verslagen zijn, al te zeer in verwarring worden gebracht en geheel
ontmoedigd worden. Hoewel de prediking van de wet niet moet worden nagelaten, zijn
wij toch allereerst predikers van het evangelie. De prediking van het evangelie is
trouwens op zichzelf prediking van de wet voorzover zij namelijk vrees inboezemt
juist vanwege het evangelie.49
Ook het motief dat in de kerk door elkaar genomen meer huichelaars en onbekeerden zijn, en dat zij misschien vervallen in traagheid en een allergevaarlijkste zorgeloosheid, mag ons er niet toe brengen de evangelische motieven na te laten. Ook al is
het deel van de onbekeerden misschien groter in de zichtbare kerk, toch moet de preek
meer gericht zijn op het deel van de bekeerden, dat altijd beter en edeler is. Laat de
dienaar bij het gebruik van de evangelische motieven steeds helder en duidelijk van
tevoren zeggen voor wie van zijn hoorders hij deze dingen bedoelt.
In het kader van dit gebruik pleit Saldenus opnieuw voor het gebruik van de
47. Ne desperationis periculum sit, sed legis fulmina Euangelii gratia qualitercunque temperentur, a.w.,
cap. XI, par. XV.
48. Sic ut, si irregeniti et convertendi adhuc sint, adhibeantur magis legalia (...) si vero regeniti et jam modo
conversi, magis Euangelica, a.w., cap. XII, par. VI.
49. Est enim Euangelii predicatio propter se, Legis, quatenus nempe terrorem animabus incutit, non nisi
propter Euangelium, a.w., cap. XII, par. VIL
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menselijke rede. De goddelijke waarheid als zodanig hoeft door zoiets als de menselijke rede niet bevestigd te worden. Maar het is wel zo dat deze menselijke rede de mens,
die een redelijk wezen is en gewend is om zich door de rede te laten leiden, tot de
gehoorzaamheid aanzet.50 Voor Saldenus is de menselijke rede op geen enkele wijze
het beginsel waardoor of waaruit wij geloven. Zij mag echter wel dienares zijn, en
ingeschakeld worden om de waarheid van de Schrift bij de mens aannemelijk te
maken.
Saldenus merkt tenslotte op dat het raadzaam is zich zorgvuldig te onthouden van
een al te uitdrukkelijke nummering als men de motieven aangeeft. Hoewel het in het
belang van de hoorders is dat alle dingen zo onderscheidenlijk mogelijk worden
onderwezen, moet hier meer verhuld en verborgen te werk worden gegaan. Anders
wordt de gemeente door het uitspreken van nummers en het herhalen ervan moe, en het
vuur en de levendigheid in het spreken verdwijnt. Terwijl het er toch om gaat dat de
harten door de verschillende motieven worden bewogen.
Onderwijzing
Hierdoor worden de hoorders ingelicht over enige bijzondere plichten, afgeleid uit het
algemene bewijs over de oorzaken van de zonde, maar vooral ook over de middelen en
de manier om de deugd te betrachten. Als dus de algemene stelling is dat God alwetend
is, dan moet men bij wijze van onderwijs deze plichten daaruit afleiden, dat de zonden
voor Hem dus niet verborgen moeten worden, dat de meest verborgen schuilhoeken
van het hart gereinigd moeten worden, en dat elke geveinsdheid met wortel en tak moet
worden uitgeroeid.
Verder moet de preek zich zo duidelijk richten op de ondeugd, dat de hoorders
vanzelf aangespoord worden tot het kennen en onderzoeken van de oorzaken daarvan.
De bronnen en de oorzaken moeten ook duidelijk en oordeelkundig worden aangegeven. Tegelijk moeten ook de plichten van de godsvrucht en de middelen die geschikt
zijn om deze plichten te beoefenen, worden ingeprent. Uit liefde voor God en de
naaste, en uit ijver voor de goddelijke heerlijkheid moeten die middelen worden
uiteengezet. Het is zaak hier niet in het algemene te blijven steken, maar allerlei regels
en onderdelen die van belang zijn voor het christelijk leven, duidelijk te omschrijven.
Saldenus wil graag dat de gemeente zo geholpen wordt de algemene regels van de
Schrift toe te passen op de praktijk van het dagelijks leven. Uitglijden is hier mogelijk.
Men kan hier al te precies te werk gaan. Maar dat is een dwaling van leerlingen en niet
van leraren.51 Wij moeten niet al te gedetailleerd te werk gaan, zodat de hoorders van
het betrachten van de aanbevolen deugd alleen maar worden afgeschrikt. Saldenus
pleit voor "praecisitas" en waarschuwt tegelijk voor overdrevenheid op dit punt.
Tenslotte dienen wij er erg in te hebben, dat niet alle middelen gelijk zijn. Er zijn
ook middelmatige dingen die niet rechtstreeks afgeleid zijn uit het bevel van God Zelf.
Wij kunnen deze dingen bij het volk aanbevelen, maar ze nooit in de Naam des Heeren
50. Praeterquam quod et minus necessitatis habere videatur, veritatem vel voluntatem divinam, ratione
qualicunque humana confirmare, quam ea hominem, quippe animal rationale, adeoque ratione duci solitum,
ad illius veritatis et voluntatis obedientiam incitare et adigere, a.w., cap. XII, par. IX.
51. Neq; nego, aberrari hic a nonnullis posse, se ipsos forsan in ipsa praxi particularibus illis regulis
canonibusq; scrupulose nimis mancipantibus, at discentium illud parorama est, non docentium, a.w., cap.
XIII, par. VII.
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dwingend opleggen. Ook de middelen die dienstbaar kunnen zijn aan de godsvrucht en
de dienst van God kunnen bevorderen, maar niet vastgesteld zijn door enig bevel in de
Schrift, zijn vrij. Saldenus denkt hier aan het in acht nemen van een bepaalde orde in de
oefeningen van de vroomheid, zoals bij de gebeden, de samensprekingen en de heilige
samenkomsten van de vromen. Het is niet juist om dit alles verplichtend aan de
gewetens op te dringen. Zo zou een valstrik geworpen worden over de argeloze zielen,
en de christelijke vrijheid zou schade lijden. Ja zelfs moeten de meer eenvoudige
christenen dikwijls gewaarschuwd worden, opdat zij nooit in die dingen die zij
vrijwillig op zich genomen hebben, de eerste en de laatste grond van de vroomheid
zouden stellen, en intussen anderen, die zich niet met precies dezelfde ijver op die
dingen toeleggen, buiten de kring der vromen zouden zetten. Op deze manier geven
wij de vleselijke mensen wapens in handen om de meer nauwgezette vroomheid te
beschimpen en te bespotten. En dat allemaal omdat wij niet hebben leren onderscheiden tussen de dingen die in het christelijk leven voorgeschreven en de dingen die
aanbevolen zijn.52
Vertroosting
Hierdoor wordt de verslagenen moed ingesproken tegen het kwaad dat neerdrukt en
bedroefd maakt. Op deze plaats moet kort aangewezen worden dat sommigen aan dit
kwaad waartegen de vertroosting bedoeld is, inderdaad schuldig zijn. En hun klachten
hierover moeten uit de woorden van de Schrift of uit andere woorden die bekend zijn,
aan deze verslagenen duidelijk gemaakt worden. Dan moeten de woorden van de tekst
en de kern van het bewijs op de verslagenen worden toegepast en hen worden
ingeprent. Wanneer de tekst zelf en het verband niet voldoende materiaal opleveren,
dan moeten ook andere bronnen en gronden van troost uit verschillende andere teksten
worden aangevoerd. Saldenus adviseert dit te doen met een bijzonder medelijden: met
gevoelvolle woorden, met een klagelijke stem, met een wat droevig gelaat, ja zelfs met
één en andermaal herhaald zuchten en roepen tot God voor hen.
Hoewel Saldenus in een eerder stadium aanraadde meer rekening te houden met
de vromen en de bekeerden, is hij toch van mening dat de vertroostingen niet al te
royaal moeten worden voorgesteld. Teveel honing eten is immers niet goed. Nog
minder moeten de vertroostingen in het algemeen en zonder onderscheid worden
aangereikt, maar altijd met de nodige zorgvuldigheid, omdat ze immers alleen gebruikt
mogen worden door hen die in de juiste gesteldheid verkeren, en allerminst door
anderen. Anders zou aanleiding worden gegeven tot traagheid en geestelijke inbeelding aan de niet wedergeborenen. Het deel hebben aan de goddelijke vertroosting
(hoewel de vleselijke mensen zich listig daarmee strelen) geldt naar zijn mening alleen
de vromen, de waarlijk verbrijzelden, en op geen enkele manier geldt dit voor de
goddelozen en voor hen die tegenstreven, hoe terneergeslagen ze overigens ook zijn.53
Saldenus zegt te vrezen dat heel velen verstrikt blijven in de boeien van satan, en de
eeuwige afgrond van ellende tegemoet lopen, omdat men meer dan eens onbedacht52. Inter ea, quae in vita Christiana sub praecepto et sub consilio cadunt, haud satis distinguere didicerunt,
a.w., cap. XIII, par. X.
53. Communio enim divini solatii, utcunque sibi dolose homines carnales abblandiantur, est solorum
piorum, vere contritorum, nullo modo impiorum et refractariorum, licet alias afflictissimorum, a.w., cap. XIV,
par. VIII.
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zaam is te werk gegaan in dit gebruik van vertroosting. Dit gebeurt namelijk wanneer
het brood van de kinderen even rijkelijk aan de honden als aan de huisgenoten en de
zonen wordt aangereikt.
Alle terneergeslagen zielen moeten ook niet direkt door de vertroostingen worden
opgericht. Het hangt er sterk van af hoe zij zich in die zielsbenauwdheid gedragen: of
zij er onder zuchten en er ernstig tegen worstelen, of dat zij die hardnekkig bedekken,
ja zelfs verdedigen. In het laatste geval moeten zij eerder bestraft dan getroost worden.
Soms kan hierachter geestelijke hoogmoed schuilgaan, ook al verbergt zij zich onder
een nederige gestalte. Sommigen denken dat een klagend en zuchtend leven bijzonder
welgevallig is aan God, terwijl bij Hem juist niets zo gehaat is als wanneer Hij bemerkt
dat Zijn kinderen bijna nooit met een vrolijk gelaat voor Zijn aangezicht verschijnen.
Zelfonderzoek
Hierdoor wordt aan de hoorders het onderzoek naar de geestelijke staat in het algemeen, als ook naar het deelhebben aan deze of gene genade ernstig aanbevolen.54 De
geveinsden hebben hiervan altijd een afkeer gehad omdat zij wisten dat hierdoor het
masker van de geveinsdheid van hen werd afgerukt. Alle ware vromen waren er
dankbaar voor. Zij voelden dat zo uit het Woord van God in hun harten als het ware een
nieuwe fakkel werd aangestoken, waardoor zij veel zekerder ingeleid werden in een
diepere kennis van hun zeer bedriegelijk hart.
Saldenus pleit in dit verband voor het gebruik van bijbelse kenmerken. Op deze
wijze zullen degenen die lichamelijk en geestelijk verslagen zijn, en aan wie een of
andere troost was aangeboden, er ook vast van overtuigd worden dat deze troost ook
werkelijk voor hén is, en op hén betrekking heeft. Wel dienen wij hier met de nodige
voorzichtigheid te werk te gaan. Laten we ervoor zorgen dat deze kenmerken zeker en
onbedriegelijk zijn, en liever ontleend aan andere beproefde schrijvers dan dat ze
gevonden en uitgedacht zijn door hen die beginners op dit gebied zijn.55
Minder geoefenden hebben de neiging zeer veelvuldig de kenmerken aan te
dragen in de preek. Dit getuigt van een overdreven ijver en van angstvalligheid. Er zijn
ook allerlei verschijnselen die de genade begeleiden en er toevoegselen of uitwerkingen van zijn. Het is van belang het onderscheid tussen die uitwerkingen en toevoegselen, en de genade zelf in het oog te houden. De hoorders moeten, als ze soms enig
tekort in die uitwerkingen en begeleidende omstandigheden bij zichzelf bespeuren,
niet te gauw aan het wankelen raken. Als hier niet zeer omzichtig met de kleinmoedige
zielen wordt gehandeld, dan zouden zij in een afschuwelijke diepte van beproevingen
en geestelijke slingeringen worden gestort.
De genadegaven als zodanig kunnen in de gelovigen aanwezig zijn, ook als de
waarneming en het gevoel ervan ontbreken. Soms is het gevoel er in intensieve mate of
in een mindere mate, ja zelfs in een zeer geringe mate, hooguit bestaande uit een
verlangen naar de genade zelf. Als alleen maar het verlangen naar het verlangen, en dat

54. Explorationis usus est, quo Auditoribus examen turn status sui spiritualis in genere, turn participationis
hujus vel illius charismatos in specie serio commendatur, a.w., cap. XV, par. I.
55. Potiusque ex aliis probatis autoribus deprompta, quam ab ipsis iis, qui tyrones in hac palaestra
Semejotica adhuc sunt, inventa et excogitata, a.w., cap. XV, par. IV.
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op de rechte wijze aanwezig is, moet daarom ook ingeprent worden dat dan ook de
genade zelf aanwezig is.56
Ook de staat van de gelovigen die zoeken naar kenmerken, moet niet op één
manier worden bezien. Deze kan nu eens verward, dan weer rustig zijn. In het laatste
geval kunnen zij doorgaans meer kenmerken van genade in zich opmerken dan in het
eerste.
Verder moeten wij er oog voor hebben dat er in de genade kinderen, jongelingen,
en ook mannen of helden zijn. Er moet nauwlettend voor gewaakt worden dat niet allen
op dezelfde manier worden behandeld. Als wij de blijken van genade nemen die bij de
groten passen, is het niet juist om aan de hand daarvan de staat van de kinderen of de
jongelingen in de genade vast te stellen.
Saldenus waarschuwt ervoor de kenmerken te veel te gebruiken. Het gevaar is
dan groot dat de zielen door het voortdurend kijken naar die kenmerken er te zeer
afhankelijk van worden. Dat kan niet anders dan schadelijk zijn omdat het versterkt
worden van de ziel in het geloof niet gelegen is in het zich hechten aan de kenmerken,
als wel aan de zaak die ermee wordt aangeduid.57
Toch is om twee redenen het gebruik van kenmerken aan te bevelen. De eerste is
dat aan mensen die gedompeld zijn in een vleselijke gerustheid, en zich lichtvaardig
verblijden in hun gemeenschap met Christus, het verderfelijke gevaar voor hun harten
wordt aangewezen. De andere is dat zij die in het duister zitten of in de golven van de
beproeving zijn terechtgekomen, door het licht van deze kenmerken verzekerd worden
van hun gelukzalige staat voor Gods aangezicht.
Een gevaar is dat wij met de kenmerken ons in de meest verborgen schuilhoeken
van de theologische subtiliteiten begeven, die zelfs voor de meest geoefende geesten
vaak ondoordringbaar zijn. Hier moeten wij niet aan toegeven. Op dit punt past
bescheidenheid. Saldenus vreest dat anders de praktische theologie, met name de leer
van de kenmerken, zal overkomen wat in vroeger jaren ook de theoretische en de
apologetische theologie is overkomen. Deze zijn, tot grote schade van de kerken, door
smakeloze pietluttigheden van de Scholastieken ontaard in louter spitsvondigheid en
kunst van het twisten. De dienaren des Woords laden ook de verdenking op zich van
theologische praalhansen te zijn, als zij ook de meest ingewikkelde gewetensgevallen
zo gemakkelijk naar voren brengen.58 Uitdrukkelijk wijst Saldenus er tenslotte op dat
deze kenmerken voorgesteld moeten worden na de aanwending van de vertroosting.
Als deze laatste duidelijk en met gloed is bekend gemaakt, dan zal men zien dat deze
zorg direkt de zielen van de gelovigen drukt, of die vertroostingen nu ook voor hen
zijn. Vandaar dat zij er zeer naar verlangen om te weten om welke reden en op welke
manier zij daarover voor zichzelf zekerheid kunnen verkrijgen. Als dat verlangen er is,
zal het gebeuren dat het aanwijzen van genoemde kenmerken nog veel hartstochtelijker door hen wordt opgenomen, terwijl bovendien de kenmerken veel krachtiger en
dieper in hun harten worden ingeprent.

56. Desiderii desiderio adeoque et hoc tantum legitime si adsit, inculcandum, ipsam etiam gratiam adesse,
a.w., cap. XV, par. VIL
57. Mud enim non nisi noxium esse potest, cum firmi in fide animi non sit, tam signis, quam rei signatae
adhaerescere, a.w., cap. XV, par. VIII.
58. Ministrique odiosam Thrasonismi istius Theologici suspicionem vix evitent, a.w., cap. XV, par. VIII.
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3.1.3. De voordracht
Wat zeker ook van belang is, is de wijze waarop de preek moet worden gehouden. Wij
letten dan op wat gedaan moet worden vóór, tijdens en na de preek.
Voor de preek
Een goede voorbereiding door middel van ijverige studie vindt Saldenus zeer belangrijk. Voor de vuist weg spreken is ten sterkste af te keuren. Op die wijze worden op
de preekstoel steeds dezelfde dingen naar voren gebracht.
Als sommige "vernieuwers" beweren dat zij alle stof voor de preek verwachten
van de onmiddellijke invloeiing van de Heilige Geest, en pas die preken voor echte
geestelijke houden die zo door de Geest gedikteerd zijn, is dat een geest van hoogmoed. Dit is God verzoeken. Onze studie en inzet, en de verlichting van de Heilige
Geest gaan hier samen.
Een goede memorisatie acht Saldenus wenselijk, zij het niet woord voor woord,
hoewel dit laatste de woordenschat van de jongeren ten goede kan komen.
Ook acht Saldenus het wenselijk dat de dienaar de woorden die gezegd zullen
worden allereerst op zichzelf toepast, en zich afvraagt of hij bereid is die dingen die hij
anderen wil inprenten, ook zelf te doen en te geloven.
Hij moet ook in het openbaar en vooral persoonlijk Gods hulp afsmeken. Goed
gebeden hebben is immers goed gestudeerd hebben.
Tijdens de preek
Tijdens de preek moet volgens Saldenus allereerst aandacht geschonken worden aan
de spreektrant. Deze moet langzaam zijn, geartikuleerd, hartroerend en vooral sterk
bewogen. Laat de stem helder en klankvol zijn, aangepast aan het aantal kerkgangers.
Het verdient aanbeveling om rustig te beginnen en niet gezwollen. Naarmate de preek
vordert is het goed om op een hogere toon en met meer kracht te spreken, terwijl aan
het eind de stem zo krachtig moet zijn, alsof de dienaar de overwinning al heeft
behaald en hij door de preek de harten van de hoorders al in bezit heeft genomen.59
Laten wij terughoudend zijn in het gebruik van de welsprekendheid die redenaars
eigen is, terwijl het evenzeer aanbeveling verdient geen vreemde woorden te gebruiken. Onze zegswijze moet helder en verstaanbaar zijn. Laat het ook niet een aaneenschakeling zijn van woorden uit de Schrift. Wij dienen ermee te rekenen dat het
merendeel van de hoorders onervaren is, en het meest gediend is met een heldere
uitlegging en toepassing van de Schriften. Een hoogdravende en bombastische manier
van spreken zal tegenstaan, maar een eenvoudig woord zal indruk maken.
Platvloers taalgebruik dienen wij te vermijden, evenals schertsende opmerkingen. Ook moeten wij onze hoorders niet vermoeien door afstompende herhalingen. Op
die wijze wordt de preek alleen maar krachteloos gemaakt.
Saldenus pleit ervoor het monotone te vermijden. De stem moet worden aangepast aan de zaak die aan de orde is. Er zijn er die des te harder schreeuwen naarmate zij
zich minder hebben voorbereid. Zo denken zij het eenvoudige volk door die kunstgreep voor de gek te houden, en de armoe van wat zij te brengen hebben door
59. Circa finem e contra illam intendat et attollat, quasi jam parta victoria, et occupatis per concionem
auditorum animis, a.w., cap. XVI, par. X.
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stemverheffing te vergoeden.
De gebaren dienen natuurlijk, gewijd en eenvoudig te zijn; allerminst theatraal, of
deze of gene nabootsend. Het is ook beneden de waardigheid van de voorganger als hij
zijn lichaam teveel beweegt of als hij zonder noodzaak op de kansel slaat, vooral als hij
nog maar pas met preken begint. Laten de bewegingen aangepast zijn aan de zaak die
aan de orde is. Bij de toepassing moeten ze veelvuldiger zijn dan bij de uitleg en de
inleiding, waarbij zelfs helemaal geen gebaren passen.60
Na de preek
Na de preek blijven nog over de gebeden en de zegen. Wat betreft het zingen van de
psalmen, daarin moeten anderen voorgaan en niet de dienaren.
Het is goed de gebeden tevoren te overdenken, en deze niet voor de vuist weg uit
te spreken, 't Is beter dat allen die hierin minder geoefend zijn zich houden aan de
formulieren van de kerken, dan dat ze ongeordend voor het aangezicht van God en van
het volk alles eruit gooien. Wanneer iemand blijvend gebruik wil maken van de
formuliergebeden dan moet hij, zeker als hij een geordend leraar is, hierover worden
onderhouden. Wie een voorganger voor anderen wil zijn in het bidden, moet leren op
eigen wieken te drijven. De gebeden moeten samengaan met vooral gevoelvolle
gebaren die ook het gemoed in beweging brengen.61 Het verdient aanbeveling de ogen
te sluiten om niet afgeleid te worden door de gevoelens die bij de gemeente worden
losgemaakt. Laten de gebeden niet te lang zijn: de hoofdzaak van de preek en de
punten van wat aan de orde was, moeten hier kort worden herhaald. Eveneens moeten,
voorzover de tijd het toelaat, alle noden en rampen van hen die in ellende verkeren
worden opgedragen.
Saldenus waarschuwt ervoor de aanspreektitel van de goddelijke naam wel zestig
of misschien wel honderd keer te herhalen. Dit roept een walging op bij de bidders, en
zo wordt de heerlijke naam van God op een goddeloze wijze onteerd.
De zegen, die bij het heengaan wordt uitgesproken, moet zijn uit de woorden van
de Schrift, en niet met zelfgekozen bewoordingen. Laat die zegen ook op een duidelijke en verheven toon worden uitgesproken. Zo zal deze bede om vrede het hart van
het volk meer treffen, en ook worden aangenomen als een nieuw motief voor de
waarschuwingen en de dingen die moeten worden nagekomen.

3.1.4. Praktische adviezen
Na deze homiletische regels laat Saldenus nog enkele praktische noties volgen. Hij
wijst erop dat het van belang is in de preek kort en krachtig te zijn. Men vervalt anders
zo gauw in herhalingen, terwijl men ook het geheugen van de hoorders te zeer belast.
Als het kan moet de preek niet langer dan een uur duren. Saldenus haalt hier met
instemming een woord van Maresius aan: "Men moet de hoorders helpen uit de kerk
weg te gaan, niet vermoeid, maar verzadigd; het is geestelijk voedsel, en dit moet
uitgedeeld worden om honger te stillen, en niet om tot verachting te brengen".62
Uitweidingen waar de te behandelen stof niet om vraagt, moet men achterwege laten.
60. In Applicatione (Usibus praesertim Dehortationis et Adhortationis) frequentiores adhibeat, quam in
Explicatione et Exordio, cui nullos quidem convenire, constans et communis Oratorum opinio est, a.w., cap.
XVI, par. XXI.
61. Gestibus junctae sint maxime patheticis, affectusque cientibus, a.w., cap, XVII, par. III.
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Deze korte uren zijn voor de prediker veel te kostbaar, dan dat zij verloren zouden gaan
aan dat soort overdadige zaken.
Geen enkele preek moet al te strak gebonden worden aan de homiletische regels. De
regels moeten dienstbaar zijn aan de praktijk en de verstaanbaarheid ten goede komen.
Als dat laatste niet het geval is, doet men er goed aan de regels te veronachtzamen.
Wanneer in een gemeente meerdere predikanten werkzaam zijn, moet ieder zich
erop toeleggen die dingen te behandelen waarvoor hij speciaal gaven heeft gekregen.
Ieder heeft weer eigen talenten ontvangen die hij in de kerk vruchtbaar kan besteden.
Van belang is het ook anderen te horen preken, en vooral diegenen naar wie men
met levendiger aandacht luistert. Welke gebaren het meest sierlijk zijn en welke tonen
van de stem aangenamer zijn en de harten het meest roeren, dat leren wij beter door het
zien en met eigen oren horen, dan door allerlei regels. Voorgangers die door de
ervaring gerijpt zijn, hebben vaak iets waardoor zij direkt de harten inwinnen.
Tenslotte acht Saldenus het een vereiste voor ieder die in de prediking bezig is,
om de Heilige Schrift ijverig te lezen en te herlezen, en dat in een vaste orde en
^regelmaat.
Verder is het van belang de boeken op ascetisch en zedelijk gebied nauwkeurig te
lezen. Vooral de Engelse schrijvers zijn zeer aan te bevelen, omdat zij opvallen door
hun praktisch bezig zijn. Alle delen die betrekking hebben op de praktijk van de'
godsvrucht en heiligheid, hebben zij uit de Schrift naar voren gehaald om die tot
onderwijzing en verbetering van de zeden in te prenten. Het is de moeite waard de
meest belangrijke van deze onderwerpen zelf kort samen te vatten, en tot bepaalde
hoofdmomenten terug te brengen. De Engelsen stellen overigens veel zaken aan de
orde die ook door anderen duidelijk, en soms zelfs grondiger, zijn behandeld.
Opnieuw pleit Saldenus ervoor nauwkeurig te letten op de gesteldheid van de
gemeente tot welke men spreekt. Dat is immers het boek van de kerk dat wij niet
minder dan dat van de Heilige Schrift moeten behandelen en lezen. Wij moeten ons
afstemmen op de geest van de hoorders, in hun zeden, deugden, zonden, zwakheden en
verleidingen. Met het oog daarop moet de prediker vertrouwelijk met hen omgaan, en
de zieletoestand op de juiste wijze in ogenschouw nemen, om zo in het binnenste van
de mensen binnen te dringen.
Saldenus is van mening dat, wanneer ieder die zich wil bekwamen in de kunst van
het preken, deze grondregels in acht neemt, het voor hem volstrekt niet nodig zal zijn
om altijd slaafs met andermans kalf te ploegen, zoals dat bij velen het geval is. Het zal
hem veel gemakkelijker afgaan als hij, wat hij tot stichting wil inprenten, haalt uit zijn
eigen binnenste en uit de hoorn van overvloed, en dit met vrucht aan zijn hoorders
doorgeeft.

3.1.5. Samenvatting
Het geheel van deze homiletiek overziende, zouden wij op de volgende hoofdgedachten willen wijzen.
- Volgens Saldenus heeft de preek drie onderdelen, en wel de inleiding, de uitleg
en de toepassing. Het slot is voor hem geen zelfstandig deel van de preek. Hij pleit voor
62. Juvat redire e templo auditores non lassatos des satiatos; hic cibus spiritualis est prudenter distribuendus, ad famem sedandam, non temere ad fastidium ingerendus, a.w., cap. XVIII, par. II.
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een strakke opbouw en een heldere compositie.
- De toepassing krijgt grote aandacht. Binnen dit kader komen de bewijzen
(documenta) aan de orde en ook de gebruiken (usus). De bewijzen zijn stellingen die
uit de tekst voortkomen of als gevolgtrekkingen eruit af worden geleid. De gebruiken
richten zich meer op de praktijk; hieronder zijn die van berisping, aansporing, onderwijzing, vertroosting en zelfonderzoek.
- Grondige studie wordt aanbevolen, ook van de grondtalen en van de wijsbegeerte. Deze studie is een blijvende noodzaak. Het onvoorbereid en voor de vuist weg
spreken wordt ten sterkste afgekeurd. Tegelijk is voor iedere prediker enige geestelijke
ervaring van belang. Studie èn de verlichting van de Heilige Geest zijn voor Saldenus
beide onmisbaar.
- Duidelijk komt steeds naar voren een afkeer van sierlijke overdreven welsprekendheid. Tegen het etaleren van geleerdheid op de kansel wordt gewaarschuwd. De
bedoeling van de prediking is de zielen te stichten. Men moet het onderscheid tussen
de school en de kerk goed in het oog houden. Omdat het grootste deel van de
kerkgangers uit eenvoudigen bestaat, moet de prediker helder en verstaanbaar zijn.
- Een steeds terugkerend motief is de gerichtheid op de praktijk. Het gaat er niet
om wat de zaak in zichzelf is, maar wat het betekent in de praktijk, in het leven van een
christen. Deze gerichtheid op de praktijk omvat allereerst de innerlijke geloofsbeleving die in de prediking aan de orde moet komen. Maar zij heeft niet minder te maken
met de praktijk van de levensheiliging en het kerkelijk en maatschappelijk leven.
Opmerkelijk is in dit verband het spreken over en tot de overheid.
- Saldenus spreekt duidelijk zijn voorliefde uit voor de Engelse schrijvers. De
namen van Perkins en Bowles worden in dit verband genoemd. Naast het lezen van de
Schrift beveelt hij het lezen van de praktische geschriften van de Engelsen hartelijk
aan. Zij verstaan de kunst alles te betrekken op de praktijk, en de zaken van godsvrucht
en heiligheid die men in de Schrift tegenkomt door te geven en in te prenten. Ook voor
de Engelse preekwijze met z'n duidelijke onderscheidingen heeft Saldenus grote
waardering.
- Saldenus neemt tegenover de scholastiek een kritische houding aan. Zij is
meermalen ontaard in louter spitsvondigheid, en opgegaan in redetwisten. Saldenus is
wars van een overheersende rol van de filosofie in de theologie.63 De wijsbegeerte kan
nooit een uitlegster zijn van de Schrift. Tegelijk moet er ruimte zijn voor de rede. Door
verstandelijke redeneringen kan de preek verhelderd en verrijkt worden. De menselijke rede is echter nooit het beginsel waardoor of waaruit wij geloven.
- In verschillende kontroversiële zaken blijkt Saldenus' irenische opstelling.
Inzake de methode van preken spreekt hij zijn voorkeur uit voor de verklarende
methode. Tegelijk geeft hij degenen die kiezen voor een andere methode, de vrijheid.
Ook de waarschuwing om de onenigheden tussen de rechtzinnigen op de kansel niet
aan de orde te stellen omdat zo de partijzucht wordt aangewakkerd, moeten wij in dit
licht zien.
- De opzet van de homiletiek van Saldenus is in grote lijnen dezelfde als die van
63. Betreffende de kritische houding van de Nadere Reformatie tegenover de Scholastiek, zie C. Graafland,
"Gereformeerde scholastiek" VI, "De invloed van de scholastiek op de Nadere Reformatie (2)", in Theol. Ref.,
XXX (1987), p. 313-340.
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Hoornbeeck. Dat hoeft ons niet te verbazen omdat Saldenus een dankbare leerling van
Hoornbeeck is geweest en steeds met veel waardering over hem spreekt. Er is dan ook
een duidelijke beïnvloeding merkbaar. Toch zijn er ook duidelijke verschillen. Wij
willen de meest in het oog vallende hier noemen.
Verschillen met J. Hoornbeeck
Bij Hoornbeeck vallen de bewijzen onder de uitleg, terwijl deze bij Saldenus samen
met de gebruiken onder de toepassing worden behandeld. Het gebruik van het zelfonderzoek ontbreekt bij Hoornbeeck. Dit laatste heeft bij Saldenus juist een grote
plaats gekregen. Niet minder dan twaalf bladzijden van zijn homiletiek worden hieraan
gewijd. Hier krijgen ook de kenmerken een plaats. Opvallend is dat de behandeling
van de kenmerken bij Saldenus veel uitvoeriger gebeurt. Voor hem spelen pastorale
motieven hier een grote rol. Zij die lichamelijk en geestelijk verslagen zijn, worden op
deze wijze tot zekerheid gebracht, terwijl de geveinsden en allen die zich lichtvaardig
verblijden in hun gemeenschap met Christus, worden ontmaskerd.
Verder valt ons op dat het onderscheid tussen de hoorders van bekeerden en
onbekeerden, wedergeborenen en niet wedergeborenen bij Saldenus regelmatig terugkeert.
In dit verband zouden wij ook de tegenstelling wet en evangelie willen noemen.
De wet heeft een eigen plaats in de prediking. Bij degenen die nog niet bekeerd zijn
moet vooral de wet naar voren worden gebracht, waardoor zij hun ellendige staat
buiten Christus zien en tot verbrijzeling worden gebracht. Ook de opmerking dat de
vertroostingen van het evangelie niet zonder onderscheid moeten worden aangereikt
omdat deze alleen bestemd zijn voor de verslagenen, is in dit kader te verstaan. De
dienaar moet bij het gebruik van de evangelische motieven steeds duidelijk zeggen
voor wie van zijn hoorders hij deze dingen bedoelt.
Deze sterke onderscheiding onder de hoorders vinden wij niet in deze praktisch
uitgewerkte vorm bij Hoornbeeck. Op dit punt gaat Saldenus duidelijk verder. Het
pastoraal analyserende neemt bij hem een veel grotere plaats in, waarbij ook het
innerlijk leven veel meer aandacht krijgt.
Overeenkomsten met W. Perkins
Vooral met Perkins, die door Saldenus enkele malen met veel waardering wordt
genoemd, zijn er opvallende overeenkomsten. Een aantal van deze paralellen willen
wij hier noemen.
In zijn Prophetica, waarin hij handelt over de prediking, maakt Perkins duidelijk
onderscheid tussen de wet en het evangelie.64 De wet gaat in orde van leren voorop, het
evangelie volgt.65 De wet brengt tot verbrijzeling van het hart en tot verschrikking van
het geweten, maar zo gauw zich enige "prikkelingen" openbaren, moet men met het
evangelie troosten. Aan degenen die ten dele verootmoedigd zijn moet men de wet
voorstellen, maar wel voorzichtig en getemperd met het evangelie. Aan degenen die
geheel verootmoedigd zijn, zal men de vertroostingen van het evangelie verkondi64. Van dit werk, dat in 1592 in het Latijn uitkwam, verscheen in 1606 de eerste Nederlandse vertaling, (vgl.
WJ. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands 1598-1622, R'dam 1987, p. 307,308); wij
gebruikten de vertaling van H. Uylenbroek uit 1662.
65. W. Perkins, Konst van Propheteren, III, cap. VII; vgl. Saldenus, Concionator sacer, cap. XI, par. VI.
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gen.66 Allerlei wetenschappelijke uitdrukkingen moet men in de preek achterwege
laten. Het behoort tot de kunst om de kunst te verbergen.67 Ook vreemde woorden en
allerlei spitsvondigheden moeten volgens Perkins in de preek worden vermeden.
Persoonlijke godsvrucht en een heilig leven zijn voor een dienaar vereist. Een
inwendig gevoelen van datgene wat men voordraagt is een voorwaarde voor iedere
leraar.68
Het geluid van de stem moet matig zijn bij de lering, vuriger en opgewekter bij de
aansporing. Ook de gebaren van het lichaam moeten overeenkomen met dat wat men
naar voren brengt.69
Overeenkomsten met W. Teellinck
Verder signaleren wij ook duidelijk overeenkomsten met W. Teellinck. Deze gaf in
1626 onder de titel Maniere Om Predikatien te stellen een aantal regels over het maken
van preken.70
Teellinck geeft adviezen vooral over de opbouw van de preek. Na de inleiding en de
verklaring van de delen van de tekst en de parafrase van de tekstgegevens, volgen de
leringen. Uit de leringen komen dan de "nuttigheden" voort, die steeds drieërlei zijn,
namelijk een bestraffing, een vertroosting en een vermaning. Er is bij Teellinck een
brede aandacht voor de toepassing.
Ook bij hem vinden wij, evenals bij Perkins, een duidelijk onderscheid tussen wet
en evangelie. De dreigingen van de wet vallen onder de bestraffing, terwijl de beloften
van het evangelie vallen onder de vertroosting. Bij Saldenus vinden wij dezelfde lijn.
Voor Teellinck is de eenvoud en de duidelijke opbouw van de preek een eerste
vereiste. Het is dan ook niet toevallig dat Saldenus, als het gaat om de methode van
preken, en de eenvoud en helderheid die nodig zijn, verwijst naar wat Teellinck
hierover schrijft in zijn Noodwendigh Vertoogh.11
Wanneer wij alles overzien menen wij te kunnen zeggen dat de Engelse invloed
op Saldenus door de jaren heen sterker is geworden. Er is niet alleen sprake van een
verdere uitwerking ten opzichte van Hoornbeeck, maar er valt ook bij Saldenus zelf
een ontwikkeling te bespeuren. Een vergelijking van zijn homiletiek uit 1677 met de
schets die tweeëntwintig jaar eerder verscheen maakt dat duidelijk. Bij de laatste
komen wij bij het gebruik van de aansporing niets tegen van het onderscheid tussen de
hoorders en de konsekwenties die dat meebrengt.72
Ook van het onderscheid wet en evangelie, dat later zo'n grote rol speelt en zo
sterk doorwerkt, komt niets naar voren.

66. W. Perkins, a.w., III, cap. VII, par. IV; vgl. Saldenus, a.w., cap. XI, p. XV.
67. W. Perkins, a.w., III, cap. X; deze laatste uitdrukking komen wij precies zo tegen bij Saldenus; vgl. a.w.,
cap. IX, p. IV; idem cap. XVI, p. XV.
68. W. Perkins, a.w., III, cap. X; vgl. Saldenus, a.w., cap. I, par. VIII.
69. W. Perkins, a.w., III, cap. X; vgl. Saldenus, a.w., cap. XVI, par. VIII-XI.
70. Deze 22 artikelen of regels over De Maniere Om Predikatien te stellen, werden opgenomen achter de
2e druk van zijn Den Spieghel der Zedigheyt. Wij gebruikten de weergave van T. Brienen, "De 22 regels van
Willem Teellinck over het maken van preken", in DNR, VI (1982), p. 16-22.
71. Vgl. 't Leven uyt de Doodt, uitgave (1671), Opdragt, A 5; Saldenus verwijst naar de pagina's 130-132.
72. Vgl. Desiderii Nedlasii, Verbi Divini Administri Concionator, p. 23, 24.

84

Verder valt ons op dat in de schets van 1655 bij de toepassing het gebruik van het
zelfonderzoek geheel ontbreekt.
Wij konstateren dat het onderscheidelijk element in de prediking van Saldenus in
de loop van de jaren een sterker accent heeft gekregen.73
3.2. Saldenus' preken
3.2.1. Wat bewaard bleef
Wij willen nu zien hoe bovenstaande theoretische uiteenzetting bij Saldenus zelf
doorgewerkt heeft in de praktijk. Daartoe willen wij nu overgaan tot het bespreken van
de preken van Saldenus. In totaal zijn van hem vierentwintig preken bewaard gebleven
die een tijdsbestek omvatten van eenenveertig jaar. De eerste dateert uit de periode te
Kockengen en werd uitgegeven in begin 1654.74 Vervolgens zijn er twee preken uit
1664, uitgegeven ter gelegenheid van het afscheid van Enkhuizen en de intrede in
Delft.75 Eén uit 1674 uitgesproken na het overlijden van Ds. Goethals in Delft.76 Twee
uit 1677 gehouden bij het afscheid van Delft en de intree in Den Haag.77 De overige
achttien zijn gedurende de laatste periode van Saldenus' verblijf in Den Haag uitgesproken en zijn gebundeld en uitgegeven onder de titel Geesteliken Honingraat.1*
Deze preken zijn opgedragen aan Clara Ravens, de weduwe van Saldenus.
Deze laatste preken zijn opgeschreven door een gemeentelid die in de wijk van
Saldenus woonde en ook "de openbare en particuliere oefeningen" meemaakte die
onder zijn leiding werden gehouden.79 Wij worden hierover ingelicht in een voorwoord op de bundel Geesteliken Honingraat. Deze preken zijn zo opgeschreven "dat
wel meest de eygenste saeken, woorden en spreekwijsen, van sijn E. daer in behouden
sijn, gelijk die mede getuygen, die de eere en 't geluk hebben gehadt van sijn dienst
mede veel gesogt en genooten hebben, welke van den Heere begaeft en begenadigt sijn
van goede geheugenis en ervarenheyt in 't H. Woort, Godsdienst en verstant".80 Zelf
wilde Saldenus er nooit toe overgaan zijn preken uit te geven hoezeer er ook op
aangedrongen was.
De eerste zeventien preken uit de Haagse periode zijn gehouden in 1693, ten tijde

73. Brienen noemt als oorzaken van een steeds verdergaande klassifikatie van de hoorders vooral pastorale
motieven, en de relatie met de Puriteinen, vgl. T. Brienen, De prediking van de Nadere Reformatie, Amsterdam 1974, p. 201-205; 218-221.
74. Wee-klage der heyligen over de bitterheyd van Sions ellende, 2e dr., Utrecht 1665.
75. Eens Leeraers hoogste Wensch over zijn Gemeynte (afscheid van Enkhuyzen) en Pauli Nedricheyt in
't stuck van syn Predik-dienst (intrede te Delft), Utrecht 1665 (na Wee-klage).
76. De Regtvaardige Sprekende nog na zijn Doodt, Delft 1674.
77. Den Apostolischen Zegen en een Een Wijs Predikant, Rotterdam 1682.
78. Geesteliken Honingraat van eenen gesturve zijnde, Rotterdam 1695.
79. Het gaat hier om samenkomsten van gemeenteleden, in de vorm van open of gesloten gesprekskringen.
Hier kunnen de gelovigen in spontane dialoog hun geestelijke ervaringen met eikander delen. In deze
bijeenkomsten, die oefeningen werden genoemd, krijgt de geloofskennis als ervaringskennis een bijzonder
accent. Vgl. W. Verboom, De Catechese van de Reformatie en de Nadere Reformatie, A'dam 1986, p. 271,
272; vgl. ook M.J.A. de Vrijer, Ds. Bernardus Smytegelt en zijn gekrookte riet, Vianen 1968 (reprint), p. 118126.
80. Geesteliken Honingraat, voorrede.
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van de negenjarige oorlog.81 De laatste preek, over Job 13:15 werd uitgesproken op
dinsdagmorgen 26 januari 1694 in de Nieuwe Kerk, twaalf dagen voor zijn sterven.
Toen iemand hem voor deze preek bedankte, antwoordde Saldenus dat hij deze preek
kort hiervoor nog had "gerepeteerd onder particuliere Vrienden met seer veel genoegen en vrugt".82
In de voorrede wordt opgemerkt dat Saldenus altijd grote nadruk legde op de
toepassing en liever een al te vergezochte verklaring achterwege liet. Vaak had hij op
de kansel gezegd, wanneer hij wat duister leek verklaard had, dat hij nog wel meer
daarover kon zeggen, maar dat hij het noodzakelijker oordeelde de overige tijd "liever
tot gemoets onderrigting ende bewerkinge te besteden".
Wat betreft zijn prediking wordt Saldenus in deze voorrede vergeleken met
praktische Engelse schrijvers als Perkins, Baxter, Bolton, Dan. en Jer. Dijcke en
Amesius. Verder wordt hij in één adem genoemd met Theod. en Wilh. a Brakel, met
Abr. van de Velde, Joh. en Theod. Teellinck, Bogaert, Van Lodenstein, Wittewrongel
en De Lantman, predikanten die, evenals velen in Engeland, gericht waren op bekering
en opwekking.
De schrijver betreurt het dat heden ten dage veel predikanten hun tijd verdoen met
lange en gezochte verklaringen zodat degene die in de kerk komt en verlangt naar een
woord tot stichting en verbetering van het hart vaak moedeloos wordt, "dorder en
dodiger henen gaende, als hy in de kerk quam, wegens sulke lange en verdrietige
Handelingen en verklaringen". Wat dat betreft zouden veel leraren een voorbeeld
kunnen nemen aan de nu ontslapen Saldenus.
3.2.2. Tekstkeus
Van de nagelaten preken behandelen twaalf Oud Testamentische teksten en een zelfde
aantal Nieuw Testamentische.
De tekstkeus is meermalen naar aanleiding van bepaalde tijdsomstandigheden.
De preek van 1654 werd gehouden in de jaren van de Engelse oorlog, die voor ons land
een geweldige ekonomische malaise betekend.83 Drie preken uit 1693 zijn uitgesproken op boete-en bededagen, speciaal door de overheid uitgeschreven.84 Eén preek werd
gehouden na het avondmaal en is een nabetrachtingspreek.85 Verder zijn er vijf preken
die gehouden zijn in de lijdenstijd.86
Regelmatig komen wij opmerkingen tegen waaruit wij kunnen opmaken dat
Saldenus een voorkeur had voor vervolgprediking. Wanneer de tekst teveel stof gaf
81. Vgl. AGN, VIII, p. 310-314. In 1691 ging het Henegouwse Bergen verloren en in 1692 Namen. Beide
gebeurtenissen worden vermeld door Saldenus in een preek over Ps. 60: 11,12: "Over twee jaar verlooren
wy Bergen Henegouwen, over een jaar Naamen geen simpele steden/maar geheele landschappen", vgl.
Geesteliken Honingraat, p. 91.
82. A.w., p. 544.
83. Vgl. AGN, VII, p. 130.
84. Davids vast vertrouwen op den Heere ofte Davids Leydsman in een vaste Stad (twee preken over Ps.
60:11,12) en Gevloekte Zegeninge (over Maleachi 2:2, opgenomen in Geesteliken Honingraat).
85. De wercksame Vruchtbaarheyd der Kercke Christi (over Hooglied 1:12, eveneens in Geesteliken
Honingraat).
86. Jesu Hof-gang of Hof-strijd (over Matth. 26:26-28); Judas Kus (Matth. 26:47-50); De Val van Petrus
(Matth. 26:69-74); Het Heylsaamste gesigte der geloovigen ofte het sien op Jesus in sijn lijden (Joh. 1:29);
Mariaas Liefde-werck beschuldigt en verdedigt (Joh. 12:1-8). Ook deze preken zijn opgenomen in Geesteliken Honingraat.
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voor één keer, werd het overige bewaard voor een volgende dienst.87 Ook bepaalde
pastorale vragen brachten hem tot vervolgprediking waarin bepaalde themata aan de
orde kwamen.88

3.2.3. Twee preken
Alvorens over te gaan tot een weergave van karakteristieke noties in Saldenus'
prediking, willen wij hem eerst zelf aan het woord laten. Daartoe hebben wij een
tweetal preken uitgekozen uit de bundel Geesteliken Honingraat. Wij kozen deze twee
preken uit omdat zij kenmerkend zijn voor het geheel. Zowel het pastoraal persoonlijke element als het gericht zijn op het konkrete leven en de tijdsomstandigheden
komen hier uit.
3.2.3.1. Psalm 94:19
De eerste preek handelt over Ps. 94:19 "Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben Uw vertroostingen mijn ziel verkwikt".89
Na een korte weergave van het tekstverband wordt opgemerkt dat het hier om
twee zaken gaat, namelijk om Davids kwaal en om Gods remedie ten goede voor hem.
De "gedachten", waarover de tekst spreekt, zijn volgens Saldenus werkingen van
de ziel. Er zijn godzalige gedachten, droevige, zwaarmoedige gedachten, vrolijke en
verkwikkende, maar ook zondige gedachten. Zij komen voort uit de redelijke ziel.
Daarom zijn zij alleen bij de mens en niet bij de dieren. Het woord vermenigvuldigen
hangt samen met de groene takken die van veel bladeren voorzien zijn, zodat het
daaronder donker is. Zo is het ook met Gods kinderen als zij met verschillende
gedachten bezet zijn. Dan is het donker in de ziel "en daer door wert veroorzaakt dat zy
niet weten wat zy van haar denken zullen / door desselfs slingeringen / en dubbingen..." Zo was het bij David blijkens zijn klacht.
In het tweede deel van de tekst zien wij de remedie voor Davids kwaal. Saldenus
merkt op dat God de Heere uitwendig en inwendig troost. Uitwendig: 1. Als Hij
iemand van ziekte en zware pijnen verlost (Ps. 30). 2. Door zijn Woord dat Hij ons in
zijn gunst verleent (Ps. 85:9). 3. Door zijn dienaren, op bijzondere wijze zoals blijkt uit
Matth. 28 aan de vrouwen, maar ook op gewone wijze door de leraren die Hij in de kerk
heeft aangesteld (Jes. 40:1). 4. Door christenen onder elkaar, wanneer de een de ander
een hart onder de riem steekt. 5. Door de sacramenten, door welke zijn kinderen
verzekerd worden deel te hebben aan alle goederen van het verbond.
Als aan deze uiterlijke troostmiddelen niet nog iets werd toegevoegd zouden ze
David niet helpen. Er moest een inwendige werking bij komen. Tot die inwendige
goddelijke vertroosting behoort: 1. Dat de Heere ons zijn "indachtigmakende Geest"
geeft zodat dan als wij geheel in 't donker zijn "de Heere door dien zijnen geest te
binnen doet komen deze ofte gene gepastelijke expressien uyt zijn H. woort / die ons
87. In de preek over de val van Petrus zegt hij: "Hij ging terstont nae buyten / en weende bitterlijk, gelijk
dit nademiddag U verthoont sal werden". A.w., p. 334. Op een andere plaats: "dit is dan de reden waerom wij
onze begonnene materie van heeden over agt daegen hebben verlaeten / om U aendagt tot dezen weg van het
bittere lijden des Heeren Jesu te leyden". A.w., p. 354.
88. Vgl. a.w., p. 179; blijkbaar was deze bepaalde keuze voor de stof van de prediking al in Enkhuizen aan
de orde. In De Droevigste Staet, noemt Saldenus 29 pastorale themata en zegt dan dat hij er reeds 16 van heeft
verhandeld. (Zie Aenspraeck aen de Gemeynte tot Enckhuysen, p. 4).
89. A.w., p. 153-173. De titel is: Gods vertroostinge voor regt bekommerde.
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voor dezen / of in zijn huys of in onze huyzen voorgedragen zijn geworden".90 2. Dat
God zijn kinderen in hun omzwervende bewegingen en gedachten ondersteunt en hen
zijn hand reikt en "uytredt uyt dat Wargaren". 3. Hij troost hen ook inwendig in het hart
door de verzegeling. "Dat is dat de Heere onmiddellijk door zijnen Geest de vertroostingen in haar Siele doet ondervinden / datter als een kalmte en zagte stilte in haer
Siele komt".91 Wat de leraren van hun kant ook aandragen, het stuit af als de Heere zelf
met zijn vertroostend en verzegelend werk stilstaat. 4. Deze verzegelende troost is er
ook door de vruchten der heiligmaking, zodat het niet blijft bij die stilte van het
gemoed. Dat is het doel van deze vertroostingen, dat de gelovigen in hun hele wandel
God zouden verheerlijken. 5. Bij die verzegeling en heiligheid geeft de Heere licht in
het hart van zijn lieve kinderen waardoor zij de gunst des Heeren klaar ondervinden en
voelen.
Saldenus gaat dit alles overbrengen naar de hoorders om hier dan deze twee
leringen uit te trekken.
1) Dat het wel gebeurt dat degenen die de Heere vrezen, bezet kunnen worden met
velerlei omzwervingen en gedachten.
2) Dat de Heere diegenen die dit begeren en treurig zijn, daartegen wil troosten.
Wat betreft het eerste: vaak maakt satan hier gebruik van als de Heere zijn
kinderen overvallen laat worden met droevige, twijfelmoedige of wanhopige gedachten. Wij zien dit ook bij David (in Ps. 42:5), bij Asaf (in Ps. 77:4), bij Daniël (Dan.
4:19). "Wel ontset of beroert uw dan niet als u het selve mede overkomt / het zy dan dat
het is overje Siele / dat ge uw niets derft toe eygenen van de goederen des genaden
Verbonts / ge segt ja ik hoor wel datter een Hemel is maar sou die wel voor my zijn /
datter een Saligmaker is maar zou ik daar wel deel aan hebben (...) off dat het raekt het
lighaam / huys / kinderen / jae ook de Kerke /het Vaderlant etc".92
Velen zijn er die zich aan de kerk niets gelegen laten liggen. Zij zijn naar de
mening van Saldenus dan ook geen levende stenen die tot dat geestelijk gebouw
behoren. Maar allen wie de kerk op het hart ligt omdat zij erin zijn, zijn bezorgd over
het vaderland en de kerk. Zij hebben van die wanhopige gedachten waar satan gebruik
van maakt. De oorzaak hiervan kan zijn "de ongestalte des lighaams, dat die gene die
grof zwaer bloet hebben / daar veel meer noot van hebben als wel andere...". De
voornaamste oorzaak is het ongeloof waaraan men toegeeft. "Jae maer segje men kan
dat soo niet versetten / wat ik doe het blijft my al bij?". Hierop antwoordt Saldenus met
de vraag of men voor vaderland en kerk gebeden heeft. Een ander advies is zich bezig
te houden met geestelijke meditatie en het gezelschap van de vromen te zoeken. Het is
ook goed zich bezig te houden met z'n beroep en niet te veel zich af te zonderen. Zo
zullen wij delen in Gods vertroostingen. Deze zijn namelijk voor de treurende (Jes.
57:18). "Ziet daar op heeft het de gantsche hemelsche raat kamer van H. Goddelijke
Drie-eenigheyt toegeleyt om de treurigen te troosten".93

90.
91.
92.
93.

A.w.9 p. 158.
A.w.,p. 159.
A.w.,p. 163.
A.w.,p. 168.
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Dit dient dan tot het volgende onderwijs: 1. de plicht der leraren; 2. de dwaasheid
van de wereld; 3. de rijkdom van Gods kinderen.
De leraren moeten voorzichtig te werk gaan, en niet altijd troosten. Het moet met
verstand en onderscheid gebeuren zodat de goddeloze en zorgeloze wereld hier niet
toetast. Als men bij een zieke gehaald wordt, zegt men: U moet troosten, zonder
evenwel te weten of het wel een treurige is. "Arme menschen / wel weetje niet dat het
in den Leeraer zijn hant niet staat te troosten of niet te troosten? een Leeraar moet en
wet en Evangelium voordragen / de wet om hartneckige en halssterrige zondaren te
overtuygen / en wederom het Evangelium om de bedroefde / bekommerde / en
treurigen op te helpen en te troosten".94
Wanneer Saldenus het over de dwaasheid der wereld heeft, zegt hij dat zij
wanneer zij eens benauwd zijn of overtuigd door een ernstige preek, dan verstrooiing
zoeken, of met een glas wijn, of bij gezelschappen naar hun smaak "en kloppen zo de
conscientie op de mont...". "... U zegt dat u getroost wilt zijn, wel u bent niet in staat
getroost te worden, gij dronkaards en overspelers. Wijs mij uit de bijbel eens aan dat
mensen als u getroost mogen worden? Of gij trotse, hovaardige, wereldse mensen, wijs
mij aan dat we U mogen troosten? Evenzo gij gierigaards die zo op uw geld gesteld
bent, bewijs mij eens dat men een gierigaard moet troosten?".
Als derde zien wij hier de rijkdom van Gods kinderen, "...hier mag de werelt niet
aenkomen / zie hier waer door u ziel verquikt kan werden / hier is een volheyt / gy zijt
alleen voorwerpen van deze vertroostingen".95
Saldenus waarschuwt ervoor niet meer gesteld te zijn op deze troost dan op de
heiligheid. De troost is bedoeld tot verkwikking van de ziel, maar het heilig zijn is
bedoeld om God te verheerlijken. Wij moeten ook niet denken dat de Heere het gevoel
van zijn troost altijd geeft aan zijn kinderen. Het zijn delicatessen, zoals ouders die af
en toe maar aan hun kinderen geven om ze blij te maken. "God de Heere schuyft de
gordijne van zijn gevoelige genade wel weer toe na datze opgeschoven is geweest /
want anders blijven zij daar te veel aenhangen / en beginnen wel eens zorgeloos en
onoplettende te werden / hier toe moetje u dan wagten voor grove zonden want dat
strijt regt tegen deze troost aen / dan zetje de beul en moordenaar van Jesus in u herte
op den troon / en stooter Jesus zoo veel in u is af..."96 Het gevolg is dat Jezus zijn
scepter terughoudt, omdat wij Hem op dat moment niet als koning erkennen.
Tenslotte zijn er volgens Saldenus ook mensen die alle troost afwijzen hoe
duidelijk deze ook voor hen is bestemd. Wat men hen uit Gods Woord ook toedient, zij
zijn van mening dat het niet voor hen is bestemd, "...doet dat niet maar laat u geseggen / en neemt het dankelijk aan immers wilt gy niet uytgesloten zijn / wel sluyt u
zelven dan niet uyt".97

3.2.3.2. Maleachi 2:2
De tweede preek die wij nu samenvattend weergeven, is gehouden op een boetedag
door de overheid ingesteld. De tekst is Maleachi 2:2 "Indien gij het niet zult horen, en
94.
95.
96.
97.

A.w.,p. 170.
A.w.,p. 171.
A.w.,p. 172.
A.w.,pA73.
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indien gij het niet zult ter harte nemen, om mijn Naam eer te geven, zegt de Heere der
heirscharen, zo zal Ik de vloek onder u zenden en Ik zal uw zegeningen vervloeken; ja
Ik heb ook reeds elkeen derzelve vervloekt, omdat gij het niet ter harte neemt".98
In de korte inleiding wordt gesteld dat van alle oordelen en vloeken die de mens
overkomen de zonden alleen de oorzaken zijn. Vier dingen moeten we in de tekst
opmerken. 1 ui: wiens naam deze dreigementen worden voorgesteld; 2 de personen
aan wie dit wordt voorgedragen; 3 de reden en oorzaken van de oordelen; 4 de
dreigementen of vloeken zelf. Kort en duidelijk werkt Saldenus deze onderdelen van
de tekst uit, waarbij het tekstverband meespreekt en parallelle plaatsen worden genoemd.
Wat de tekst wil zeggen is dat al degenen die God niet vrezen en naar Hem niet
horen, het nog ter harte nemen om de Heere eer te geven, omdat anders al hun
zegeningen vervloekt zijn.
Zo is het, aldus Saldenus, met alle onbekeerden gesteld. Geen wonder dat al wat
de goddelozen bezitten en doen, in een vloek verandert. Zij zijn immers buiten de staat
der genade; God is hun een vijand. Wat zij hebben is niet in Gods gunst en evenmin als
een vrucht van de dood van Christus voor hen. Niet alleen de lichamelijke dingen, ook
de ceremoniële weldaden als naar de kerk gaan, avondmaal vieren, aalmoezen geven
en bidden, zijn hun tot een vloek. (Ps. 50, Jes. 1). Dat de Heere zijn zegeningen
verandert in een vloek, is een werkelijkheid als men let op alle goddelozen in het
algemeen en op ons lieve vaderland in het bijzonder.
Saldenus wijst erop dat de zegeningen op zich niet vervloekt zijn, voorzover de
Heere deze ons geeft. Het kwaad is in de mens en zo wordt de zegen van God door
toedoen van de zonde van de mens, veranderd in een vloek. Laten de goddelozen dan
rijk zijn, vreugde en weelde hebben, zijn ze daarmee gelukkig naar uw mening? "o
waarlijk neen! haar geluk in dezen / is 't grootste ongeluk / en gaan dus zo al slapende
/ en vrolijk zijnde na haar eeuwig verderf...".99
Als men let op het vaderland is het duidelijk dat de Heere zijn vloek en oordeel
daarover uitgiet. "Wat heeft de Heere in voorige dagen dit Lant niet opgeholpen als uyt
den drek / en Tyrannie des Pausdoms / hoe suy ver is het ligt des H. Evangeliums hier
op den kandelaar gestelt geworden (...) hoe hebben wy niet met weynig volk dikwils
groote dingen uytgevoert; soo dat van ons mogt gesegt worden als eertijts van Ephraim
/ als Ephraim sprak zoo beefde men".100 De Heere lijkt veranderd te zijn in een vijand
met deze droevige en drukkende oorlog die nu al zo lang heeft geduurd. Wij hebben
nog wel middelen om onze vijand tegen te gaan, wij hebben geallieerden, wapens, er is
nog geld in het land, maar wat heeft het te betekenen als in dit alles de vloek en niet de
zegen is.
Op de vraag waar de vloek dan in bestaat, omdat het uiterlijk toch nog goed gaat,
geeft Saldenus de volgende antwoorden.
Allereerst zendt de Heere de vloek over ons, als wij ons goed door onrechtvaardige wegen en middelen hebben verkregen (Jak. 5). "En daerom is iets dergelijkx

98. A.w., p. 225-245. De titel is Gevloekte Segeningen.
99. A.w., p. 235, 236.
100. A.w., p. 236, 237.
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onder U? ontlast u dog /en doet den ban weg / op dat den vloek ons niet overstroome /
en dat dat goet niet langer en brande op uwe ziele".101
Verder is de vloek op ons wanneer wij voor de vroegere zegeningen niet dankbaar
zijn en niet zien naar wat de Heere heeft gedaan, "...in desen ons gelijk maakende de
zwijnen die de aekkers nuttigen die neder vallen / maar niet eens opwaarts zien waar
die van daan komen".
In de derde plaats zijn wij terwijl de Heere ons zo zegent erger in plaats van beter
geworden. "Ja daer men noit van geweten heeft / selfs by de kleyne kinderen /
gruwelen / dootslagen / drinkereyen / overspeelen enz. gaan onder ons in zwang /
trotsigheden / opgeblasentheden / menigvuldig selfs tot droefheyt der vromen /
terginge van den God des Hemels / is 't wonder dat den vloek / ook in en onder ons
is?".102
Vervolgens noemt Saldenus het feit dat de zegeningen daarvoor worden gebruikt,
waar God ze niet voor heeft gegeven, "...daer geeft God kostelijkheden / en ciragten /
sijde stoffen / tot matig en eerlijk cieraat / ieder na zijn gelegentheyt / en daar komt een
wereltling / die misbruykt dat alles tot sijn oogmerk / om te pronken / en zig te toojen
/ en te moojen / en als een Hofpoppe / of Goddinne zig toe te stellen / zijnen madensak
die in korten zal verrotten / o gebruykt gy 't zoo / 't is alles mis".103 Het volk hoort niet
naar het Woord van God, de reformatie wordt nagelaten, de afgoderij heeft de vrije
hand gekregen.
Tenslotte gaat Saldenus in op de vraag of wij dan maar de moed op moeten
geven. Hij wijst er allereerst op dat het nodig is dat wij nederig worden, en dat dit ook
uit moet komen in kleding, huisraad en maaltijden.
Verder moeten wij afstand nemen van kwade personen en kwade zaken. Onder de
eersten worden genoemd de afgodendienaars en de atheïsten die er in menigte zijn.104
Dit is iets dat vooral de overheden aangaat. De kwade zaken zijn de grote en kleine
zonden die onder ons zijn. In de derde plaats is het naar zijn mening nodig de Heere
onze God te raadplegen en niets buiten of tegen zijn geopenbaarde wil te doen en vurig
aan te houden in het gebed. "Ziet hier toe dezen dag ook van de overigheyt ingestelt dat
wy vierig tot God zouden bidden / voor Vaderlant en kerke / en ieder voor zijn
particulier / dat juyst hier alleen niet inbestaat dat men voor eenen dag sijn hooft soude
laten hangen als een biese, maar dat men de knopen der Godloosheyt soude los maken
(Jes. 58:6) / hier toe wil de Heere dezen dag zegenen. Amen".105
3.2.4. Exegese
Wat ons bij het lezen van de bewaard gebleven preken opvalt, is de aandacht voor de
grondtekst. Parallelle woorden, die elders voorkomen en kunnen verhelderen, worden
genoemd. Niet minder valt op de aandacht voor het tekstverband. Nooit wordt de tekst
uit het geheel gelicht, maar zorgvuldig wordt ook de omgeving waarin deze staat
101. A.w.,p.239.
102. A.w.,p.240.
103. A.H>.,p.241,242.
104. Saldenus rekent onder hen zowel de theoretische twijfelaars in de lijn van Descartes, als ook de
praktische zondaren die leven alsof er geen God is. Voor Voetius' gedachten over het atheïsme verwijzen wij
naar Thomas Arthur Mc. Gahagam, Cartesianism in the Netherlands 1639-1676; the new science and the
Calvinist counter-Reformation, University of Pennsylvania, Ph. D., London 1976, p. 153-165.
105. A.w., p. 244, 245.
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nagegaan. De uitleg is sterk analytisch. Bij de verklaring wordt de tekst op de voet
gevolgd. Soms worden verschillende uitlegkundige mogelijkheden opgesomd en
wordt een keuze gemaakt. Namen van bekende mannen worden genoemd, bijvoorbeeld Augustinus, Bernard en Luther.106
Bepalend is voor Saldenus dat het hele Woord van God dezelfde auteur heeft en
daarom ook dezelfde waarde heeft. Dat betekent dat wij het ene deel van de Schrift niet
boven het andere mogen stellen. Het kan gebeuren, dat een bepaalde passage uit Gods
Woord iemand veel meer doet dan een andere. Maar dit komt "door Godts bisondere
bestieringe en invloeyinge", iets wat nooit mag leiden tot een gering achten van het
andere woord.107
Ook al is er wat het Oude Testament en Nieuwe Testament betreft onderscheid in
de bediening, in wezen is er geen onderscheid omdat de gelovigen ook onder het oude
verbond deel hebben gehad aan dezelfde genade die wij hebben ontvangen. Daarom
gaat het om een en hetzelfde heil, namelijk Christus en Zijn beloften. Dit doet Saldenus
zeggen: "Het O.T. daar sullen wy Jesum ook vinden / alwaer het eerste Evangelium
van God selve in 't paradijs al verkondigt is / en doorgaens in de Ceremoniën en andere
voorbeelden Jesus opgesloten en ingewonden is geweest / ja doorgaens door alle
propheten is het Evangelium in haere schriften te vinden / en daarom het oude en
nieuwe Testament te saamen neerstig te doorlesen en te ondersoeken / is een groot
middel om dit Lam Godts te zien...".108
Voor een ver doorgevoerde typologie, zoals bij Coccejus en de zijnen gevonden
werd, waarschuwt Saldenus. Het gaat hem te ver dat alle lammeren en geslachte dieren
van het O.T. voorbeelden zouden zijn geweest van de Zaligmaker. "Neen daer werden
al veel fouten ontrent begaen / dat men bij nae van alle dingen die doe in gebruyk
waeren / en een over een kominge met den Heere Jesum hebben / juyst voorbeelden
maeken wil". Hij vindt dat er duidelijke aanwijzingen moeten zijn, zoals van de
koperen slang die in Joh. 3 een voorbeeld is van de verhoging van Christus. Wij
moeten oppassen dat we "geen voorbeelden in onze hersenen en smeeden / van
zodaenige saeken die sulx in haer selven niet en syn...".109 Het gaat er Saldenus om de
Schrift zelf te laten spreken en de historische situatie waarin iets gezegd wordt in acht
te nemen en vooral eenvoudig en nauwkeurig te zijn in de exegese.
Het is de vraag of hij zich altijd aan dit uitgangspunt heeft gehouden. Duidelijk in
tegenspraak ermee, maar overigens geenszins uitzonderlijk vergeleken met anderen,
zijn de voorbeelden van allegorese die wij vinden in een preek over Hooglied 1: 12.110
106. Namen die genoemd worden zijn die van Augustinus (9x), Luther (6x), Bernard (4x), Ambrosius (3x);
verder één maal: Calvijn, Cicero, Erasmus, Hall, Perkins, M. Schotanus en Seneca; verder komen we
uitdrukkingen tegen als: een Engels godgeleerde zegt...of gelijk een oudvader zegt...
107. A.w.,p.375.
108. A.w., p. 390; in dit opzicht is er een duidelijke overeenkomst met Calvijn. Deze schrijft "Het verbond
met alle vaderen verschilt in wezen en zaak in het geheel niet van het verbond met ons, maar is geheel één en
hetzelfde. Alleen de bediening verschilt; vgl. Institutie, II, X, 2.
109. A.w., p. 357; W.J. van Asselt onderscheidt bij Coccejus een progressieve, naar voren gerichte typologie
(vanuit het verleden naar het heden) en een regressieve, naar achteren gerichte typologie (vanuit het heden
naar het verleden). Beide vormen van typologie zijn voor Coccejus instrument en middel om de Schrift te
actualiseren voor het heden. Vgl. W.J. van Asselt, Amicitia Dei, een onderzoek naar de structuur van de
theologie van Johannes Coccejus (1603-1669), Ede 1988, p. 54, 55.
110. Vgl. I. Boot, De allegorische uitlegging van het Hooglied voornamelijk in Nederland. Een onderzoek
naar de verhouding tussen Bernard van Clairvaux en de Nadere Reformatie, Woerden 1971.
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De tekst luidt: 'Terwijl de Koning aan zijn ronde tafel is, geeft mijn nardus zijn reuk".
De ronde tafel is dan de genade en alle geestelijke gaven die Christus uitzendt van zijn
troon, beneden in de harten van zijn kinderen. De tafel is rond, want alle gasten zitten
even hoog, er is geen lager en hoger tussen Gods kinderen. Zoals verder bij een ronde
tafel ieder evenzeer bij de spijze kan, zo zal ook voor Gods kinderen wat zij bezitten
geen einde hebben.111
Verder komen wij meermalen voorbeelden tegen van wat wij "analoge" exegese
zouden kunnen noemen. De tekst wordt direkt betrokken op analoge woorden en zaken
van de hoorders. In een preek over de strijd van Jezus in de hof van Gethsemané wordt
de lijn doorgetrokken naar allen die hun tuinen en hoven misbruiken om daar alle
soorten van zonde als dronkenschap en ontucht te bedrijven. "O die hoven sullen u nog
wel bang vallen / daar alle die zonden van u gepleegt zijn. Jesus was hier ook in een
Hof / maar op een geheel andere wijse / draegende aldaer den toorn Gods".112
In een preek over de kus van Judas, waarbij de vijanden lantaarnen en fakkels bij
zich hebben om Jezus te kunnen vangen, wordt opgemerkt dat wij ook veel licht
moeten meebrengen om onze zonden te kennen. "Doet ook soo ontrent u sonden /
soekt die te kennen pluyst se uyt / en vorst se na zoo veel als ge kunt (...) en om dat te
beter en sekerder te doen / zoo brengt ligt met u / en weetje wat voor ligt dat dat is; niet
anders als de wet en het Evangelium, dat is te samen opgevat sijnde een klaar / en
helderder ligt / als dat van lanteernen of fakkelen".113
3.2.5. Aanspraak van de gemeente
Wanneer wij de prediking van Saldenus nader karakteriseren, zouden wij allereerst
willen wijzen op de wijze waarop de gemeente aangesproken wordt. Regelmatig
komen wij woorden tegen als: Zeer geliefden in de Heere Jezus Christus, Geliefde
broeders en zusters in de Heere, Lieve broeders en zusters, Waarde broeders en zusters,
Christenen, mijn Christenen.
Ook al scheert Saldenus alle gemeenteleden niet over één kam, en al weet hij heel
goed dat de gemeente niet alleen uit kinderen van God bestaat, toch blijft deze
aanspraak voor hem van kracht. Hier achter ligt voor hem het verbond. Duidelijk
spreekt hij zich daarover uit bij zijn afscheid van Enkhuizen. "Omdat ghy Broeders en
Susters met malkanderen zijt; ghy en zijt gheen vremde / die gheen ghemeenschap met
malkanderen hebt / die malkanderen missen kunt; maer ghy zijt geinteresseert in een
verbond / kinderen van eenen Vader / huysgenooten van een huys / door een Geest tot
een lichaem ghedoopt".114 Ondanks het verval dat gesignaleerd wordt en de kritiek die
in de prediking doorklinkt, blijft Saldenus de gemeente in haar geheel zien als
gemeente des Heeren.
3.2.6.Uitleg en toepassing
Na een korte inleiding volgt de uitleg van de tekst. Uitleg en toepassing zijn duidelijk
gescheiden, waarbij opvalt dat de eerste aanmerkelijk korter is dan de laatste. Door
111.
112.
113.
114.

A.w., p. 204, 205.
A.H\,p. 268.
A.n>.,p.305.
Eens Leeraers hoogste Wensch, p. 112.
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verschillende opmerkingen, die in praktisch alle preken terugkeren, wordt het ons
duidelijk dat het Saldenus vooral gaat om de toepassing. Zo komen wij vaak een
uitdrukking tegen als: "Tot openingen dezer woorden sullen wij niet meer zeggen /
maar dit alles op ons harte gaen leggen". Saldenus is ervan overtuigd dat, wanneer de
toepassing ontbreekt, het gevaar levensgroot is dat de gemeente naar huis gaat zonder
dat het Woord haar geraakt heeft. Hij merkt op dat het onze plicht is niet in het
algemeen te preken, maar de woorden van onze Meester bij ieder thuis te brengen. "Als
dan oock de Leeraers of andere soo in 't hondert maar heen spreecken / sonder een
gepaste en klemmende toe-eygeninge / soo gebeurt'et oock dikwils / dat haere
toehoorders sondler ghevoel of beweginghe nae huys keeren".115
De toepassing komt steeds op uit de tekst en is daardoor afwisselend en breed.
Wat ons opvalt iis de sterke aandacht voor het persoonlijk geestelijke en pastorale,
terwijl ook het kcmkrete leven in al haar verscheidenheid naar voren komt. De blik was
niet alleen gericht op de innerlijke beleving van het geloof. Saldenus blijkt oog te
hebben gehad vo»or de vragen van de wereld om hem heen zodat ook het gezin, de
maatschappij en de politiek in het vizier komen. Een aantal karakteristieke noties die
regelmatig terugkeren, willen wij puntsgewijs naar voren brengen.

3.2.7.Karakteristieke noties
Zondaren tot Christus brengen
Meermalen maakt Saldenus duidelijk dat het hem er om gaat zondaren tot Christus te
brengen. Dat is het eigenlijke doel van de prediking. Wanneer hij zich voor 't eerst tot
de gemeente in Den Haag richt, spreekt hij zich duidelijk daarover uit: "Leest en merkt
hier dan / dat'et een voorname trap en soorte van wijsheyd in de Leeraren is / de zielen
der menschen uyt de wilde en woeste Zee des Werelds op te vangen, en tot de Heere
Jesus over te brengen".116 Dit gaat gepaard met de nodige inspanning en strijd. Het gaat
er om de ziel uit de kaken van de duivel en de hel te trekken en met Christus in de hemel
over te zetten.117 Dit is een last die zelfs voor de schouders van de engelen ontzaglijk
zwaar is.
Wet en evangelie
Wanneer wij de gemeente aanspreken is het belangrijk dat wij niet ieder op dezelfde
wijze benaderen. Er zijn hardnekkige en versteende mensen, met wie wij anders
moeten omgaan dan met hen die een teer en week gemoed hebben. Voor de eersten is
de donderstem van de wet erg nodig om hen door de schrik des Heeren te bewegen tot
het geloof.118 Wie zulke mensen zou willen strelen en vleien, zou ze eerder verharden
dan inwinnen. Maar bij hen die week zijn en reeds verbrijzeld heeft het lieflijk
Evangelie de beste ingang. Zij worden 't krachtigst door de liefde van Christus
getrokken.
Het is duidelijk dat de wet voor Saldenus een voorbereidende funktie heeft. De
115. De Droevigste Staet eens Christens, p. 35, 36.
116. Den Apostolischen Zegen, p. 101.
117. Pauli Nedrigheydt, p. 164.
118. In hoofdstuk 2.6. schreven wij al over de verhouding van wet en evangelie. Hier willen wij haar
toespitsen op de praktijk van de prediking.
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plant van het geloof kan niet geplant worden dan in zulke harten waar de wet eerst een
opening heeft gemaakt. Op deze wijze worden wij bewogen tot het geloof.
Volgens Saldenus is daarom een eerlijke en ontdekkende prediking nodig, ook al
is hij er zich van bewust dat deze bepaald niet altijd op prijs wordt gesteld. Zo lang als
het woord van de prediker als een "lied der minnen" is, en hij een mooie stem heeft,
gaat het goed. "Maar begint hij eens / na de nood vordert / te snijden en te branden /
haar vervuylde en stinkende etter-buylen aan te raken en door te vlymen / soo hoort
men terstond niet anders / als laster / smaad en veragting; ja selfs ook Gods Kinderen
kunnen hier somtijds toe vervoert worden".119
Caesuur
In dit verband zouden wij willen wijzen op het duidelijk onderscheid tussen Gods
kinderen aan de éne kant en de goddeloze en de wereldse mensen aan de andere kant.
Dit onderscheid keert in elke preek terug.
De eersten vallen op door hun zorgeloos en gerust leven. Zij zondigen, maar
zonder dat het hen raakt. Zij zijn buiten de staat der genade. "Al wat sy hebben en
genieten / is maar om haar vet te maaken tot den dagh der slagtinge /ja haar tafel is haar
tot een strik / haar koets en peerden doe haar des te snelder na de hel rijden en haasten
tot haar eeuwig ondergang / en daarom sijn zulke menschen in een droevigen stant /al
begrijpen sy 't zoo niet...".120
Wat de wereldse mensen ook doen is de kinderen van God minachten en
veroordelen en voor huichelaars uitmaken. In een preek over de val van Petrus zegt
Saldenus: "Dit is al een grove en gemene sonde in dese dagen / onder de Menschen /
dat'se Gods kinderen voor huygelaers en geveynsde uytkrijten / wanneerse eenige
merkelijke fouten in haer bemerken; en die dan nog wel vergroten en verzwaren / voor
Molestenen".121
Maar ook al worden de vromen niet geacht, zij zijn de steunpilaren van het land en
van de kerk. Zij vormen ook de ware kerk en het is om hen dat de Heere lankmoedig is.
Al tekent Saldenus de ware gelovigen in hun verschillende gestalten als bedrukten,
treurigen en bekommerden, dat betekent voor hem geen onderscheiding in aparte
groepen. Wij vinden bij hem niet een nader klassificeren of een apart toespreken.
Als Saldenus spreekt over het troosten, stelt hij duidelijk dat deze troost alleen
Gods kinderen toekomt. Zij is bestemd voor hen die de Geest hebben. Als hij de
benauwdheid tekent van Jezus in Gethsémané, zegt hij: "Om dit wel op te nemen /
moet men dit weten, dat wij desen troost alleen veyl hebben voor Godts kinderen
welke bekommert en beladen daer heen gaen over hare zonden / maer niet die dit
zouden gebruyken tot vleeschelijke sorgeloosheyt / en ongebondenheyt / want voor
sulke heeft Jesus dit niet geleden".122 't Komt wel vaak voor dat wereldse mensen die
de Geest niet hebben een predikant roepen die hen moet troosten. Maar al zou deze de
rijkste troostwoorden spreken "het zal geen effect op u ziel hebben / als de Heere door
zijn geest u niet troost / behalven dat ze u niet mogen troosten / of gy moest een treurige

119.
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Den Apostolischen Zegen, p. 145, 146.
Geesteliken Honingraat, p. 234, 235.
A.w.,p. 335.
A.w., p. 272.
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wesen..."123
Regelmatig klinkt de oproep tot zelfonderzoek. Saldenus is namelijk van mening
dat velen de genade en de heerlijkheid voor eeuwig mislopen omdat zij zichzelf
wijsmaken er deelgenoot van te zijn. Zij nemen het een predikant kwalijk als hij van
bekering spreekt omdat zij van mening zijn allang bekeerd te zijn. "Regte Laodiceers
(...) Doodsieke in der daad / onder schijn en waan van gesond te zijn / en daarom te
ongeneeslijker / om datse geen genesinge van noden meenen te hebben".124 Het is zaak
dat wij ons terdege onderzoeken, opdat wij niet bedrogen zullen uitkomen. Er is
immers een groot onderscheid tussen schijn en werkelijkheid.
In dit kader funktioneren ook de kenmerken. Zij liggen eigenlijk besloten in de
uitvoerige tekening van de geestelijke mens en de mens die zonder de Geest leeft. Het
zijn de kriteria die de gelovigen tot geloofszekerheid kunnen brengen. Tegelijk worden
de kenmerken aan allen voorgehouden die zich de genade op lichtvaardige wijze
toeëigenen en erin roemen, terwijl zij er geen bewijzen voor kunnen bijbrengen dat zij
er deel aan hebben gekregen. Slechts eenmaal komen wij het in de preken tegen dat
Saldenus heel uitdrukkelijk van kenmerken spreekt. Dat gebeurt in een preek over
Spreuken 16:15. "Maar om U hier ontrent op te beuren / en wat nader berigt te geven
zoo zal ik 2 a 3 saaken / en proeven geven / die ten minsten in u wesen moeten / sult gy
u versekeren / dat gy op den regten weg zijt".125 Deze kenmerken zijn dan: het arm van
geest zijn, het kunnen zeggen dat Jezus het dierbaarste is in de wereld, en het
liefhebben van de vromen.
Geestelijke leiding
In de toepassing komen allerlei geestelijke vragen en klachten aan de orde. Saldenus
toont hier een grote mate van inzicht en pastorale wijsheid om de gelovigen in de
diverse geestelijke noden te helpen. Wij horen de klachten dat de Heere Zijn Geest
inhoudt, dat Hij schraalheid over de ziel zendt, de klacht van de twijfel en de
geestelijke verlatingen, het bestreden worden door atheïstische gedachten, het terecht
gekomen zijn in een dodige en ongevoelige gestalte, het verrichten van godsdienstige
plichten zonder gevoel ervoor. Saldenus weet al deze toestanden nauwkeurig te
omschrijven, en als een kundige specialist in de ziekten van de gelovigen, verstaat hij
het om op de oorzaken te wijzen en ook de geneesmiddelen aan te reiken.
Wanneer de klacht wordt geuit dat de Heere zijn Geest inhoudt, zodat zijn liefde
niet zo ervaren wordt als voorheen, is zijn antwoord naar Hem toe te gaan en naar Hem
te zien zoals soldaten in de oorlog naar hun overste zien om te doen wat door hem
wordt bevolen. "Zo gy ook als geestelijk soldaten / onder uwen grooten Veltheer / de
Heere Jesus / hangt zoo gedurig af van hem om 'telkens uyt zijn wonden kragt te
zuygen".126
Voor Saldenus is het waarnemen van de middelen, het lezen en overdenken van het
Woord, het gebruik van de sacramenten en alle ingestelde plichten van groot belang.
Juist in de dieptepunten van het geloofsleven wordt de mens met z'n twijfel op Jezus en
op zijn werk gewezen. "En al suckelt en talmt gy dikwils hier op aerde / jae al zijt gy
123.
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veragt / bespot en arm (...) gelooft maer / gij zijt evenwel een Erfgenaem van den
Hemel / die gedagten kunnen u veel opbeuren / en verquikken / midden in de
tegenheden".127
Heiliging
In de prediking is voor Saldenus de heiliging een aangelegen zaak. Voortdurend wordt
hier op aangedrongen. De enige regel van al ons doen en laten is Jezus zoals Hij hier op
aarde heeft gewandeld. De vrees om op te vallen of voor "stijfhoofd" te worden
versleten, moet ons hier niet afschrikken. "Soo moet het wezen / in 't Oog moet men
loopen / Jeremia liep ook in 't Oog / en alle Godts kinderen loopen ook in 't Oog".128
De volkszonden worden aan de kaak gesteld bijvoorbeeld het schenden van de
sabbath, vloeken, dronkenschap en weelderige kleding. Toch blijft de prediking niet
hier bij staan. Saldenus weet dat wij niet klaar zijn met het nalaten van uitwendige
zonden; het gaat om de wortel. "Want al zyn de kleederen nog soo effen / al is 't
uytwendig fatsoen nog soo geschikt / soo kan de ziel evenwel van binnen stinkende /
.verrot / en dien volgende in de strikken des Satans nog verwerd blijven(...). 't Herte
geheyligt, alles geheyligt".129 Laten daarom de gelovigen veel op Jezus zien, en vooral
steeds weer bedenken wat de zonden Hem hebben gekost. Dat zal tot gevolg hebben
dat onze lusten en ons vlees gekruisigd worden. "Neen Christenen 't vleesch moet
dood en gekruyst werden / zoo waerlijk als Christus gedoot en gekruyst is; Hoe, sou
Christus gestorven sijn, en wy leven? Neen, zo als de sonden hem gehandelt hebben /
moeten wy de sonden doen".130
Duidelijk is in de prediking de heiliging nauw op Christus en op Zijn Geest
betrokken. Wanneer de Geest wordt uitgezonden in de harten van de gelovigen troost
Hij, en maakt Hij ook vruchtbaar. "Die Geest maekt Gods kinderen Heylig en
vrugtbaar / onder deze zijne troostelijke werkinge / want dat vloeyt daer nootsaekelijk
uyt / daer de Geest troost / daer heyligt hy ook".131
Konkrete leven
Na alles wat tot nu toe gezegd is, kan de vraag opkomen of het konkrete leven wel
voldoende aan de orde komt. Het antwoord kan duidelijk zijn: de kleine kring van het
gezin, de kinderen, het personeel, maar ook de grotere kring van het maatschappelijk
leven, het beroep en de handel staan volop in de belangstelling. Ook het tijdsgebeuren,
de politieke toestand, de oorlogssituatie en de ekonomische teruggang die deze
meebrengt, klinken vanaf de kansel regelmatig door. Wij merken dat Saldenus als
prediker midden in zijn tijd staat. Wij horen van de problemen op het gebied van "de
koopmanschappen die de senuwe van onsen staet is", over het wel en wee van de vloot,
over de verliezen in de oorlog met Frankrijk, over de dure tijd door de lasten van de
oorlog waardoor velen van de burgers nauwelijks het hoofd boven water kunnen
houden.
Ook de overheid is nog volop in het vizier. Bij meer dan één gelegenheid heeft
127.
128.
129.
130.
131.

A.w.,p. 380.
A.H>.,p. 18.
Den Apostolischen Zegen, p. 131.
Geesteliken Honingraat, p. 383, 384.
A.w.,p.366.
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Saldenus de overheid aangesproken op haar taak. De overheid heeft erop toe te zien dat
haar onderdanen de Heere zullen dienen, en de middelen waarnemen om Hem te
kennen. Zij heeft er aan mee te werken "dat er geen scheuringen en dwaelingen in 't
midden van de belijderen op komen die daer op toe leggen / om het werk des Geestes
te stuyten...".132
In zijn intreepreek in Delft zegt hij dat de predikanten bescheidenheid past. Het is
niet juist "datse haer eene voet op de Preeckstoel en d'ander inde Raed-Kamer souden
willen hebben".133 Ieder moet z'n eigen taak zien. "Moses en Aaron moeten hier
't samengaen / en dan sullen beyder bedieningen ligter en draeglijcker worden".134
Dat de overheid in de dienst van God een roeping heeft te vervullen in het
volksleven, is voor Saldenus duidelijk. Wij hebben hier te maken met een voluit
theokratisch ideaal. Regelmatig komen wij dan ook de vergelijking tegen van Nederland met Israël.135 Vaderland en kerk worden in één adem genoemd. Zoals de Heere
voor Zijn volk Israël streed, zo deed Hij het ook voor Nederland. De Heere heeft de
schatten van oosten en westen in onze schoot geworpen, en met weinig middelen
hebben wij vaak grote dingen gedaan. Het was tot verwondering van onze buren, en tot
schrik van onze vijanden. Maar Nederland heeft zich niet bekeerd, en nu heeft het er
alles van weg dat de Heere veranderd is in een vijand.136
De ekonomische malaise, die de negenjarige oorlog met zich meebracht, ziet
Saldenus als een oordeel van God. Als de Heere door de mond van Hosea moet klagen
dat er geen trouw en weldadigheid in het land is, maar vloeken en liegen, doodslaan en
stelen (Hosea 4), kan dat ook worden toegepast op ons land. Dit is de oorzaak dat de
Heere zich tegen ons keert. "Wat zijnder niet al vloekers die haar zelven en andere
vervloeken; gaat maar eens langs de straaten / gy sult hooren dat kleene kinderen die
naaulijx den mont kunnen openen / des Heeren naam schrikkelijk sullen misbruyken
(...) wat sijn 'er niet al dootslagers en wat ligter niet onnosel bloet op 't land dat om
vraak roept na den Hemel? is 't wonder dat Godt het lant dus straft?".137
Sombere toon
Voordat wij deze bespreking van de prediking afronden, wijzen wij nog op de sombere
toon die in de laatste preken doorklinkt. De zonden woekeren voort, en de gemeente
beantwoordt niet aan het hoge ideaal van het volk van God. Ondanks de zegeningen is
het erger geworden. Saldenus konstateert dat het een geesteloze tijd is. Het lijkt wel of
de Heere van Zijn kerk geweken is met Zijn Geest, en men is er nog zorgeloos onder
ook. Het is alsof het Woord geen kracht meer heeft op de meeste mensen. De Heere
heeft geslagen met een ijzeren roede, "men zetter een staale rugge tegen aan / daar het

132. Aw.,p. 532.
133. Pauli Nedrigheydt, p. 178.
134. A.w.,p. 190.
135. Vgl. C. Huisman, Neerlands Israël. Het Nationale besef der traditioneel-Gereformeerden in de
achttiende eeuw, Dordrecht 1983, p. 17; vgl. G. Groenhuis, De predikanten. De sociale positie van de gereformeerde predikanten in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor ongeveer 1700, Groningen 1977,
p. 77-79.
136. Geesteliken Honingraat, p. 236, 237.
137. A.w.,p. 95.

98

alles op afstuyt / daar is geen veranderinge te zien / de graeuwigheyt en grijsigheyt is
op Neerlant / maar hy merkt het niet ,..".138
De vromen worden veracht, ook in Den Haag, "ja men zou haer wel met de
vingeren naawijzen / niet tegenstaende Godts kinderen de oorsaaken zijn / waerom de
Heere tot nog toe ons hier ons verblijf heeft laeten hebben".139
Toch moeten alle vrome en getrouwe leraren het niet opgeven. Zij kunnen het niet
verder brengen dan het gehoor, de Heere moet Zijn Geest geven, 't Is waar dat de
leraren, als ze vrucht op hun arbeid zien, verblijd zijn, "maar als de Heere het niet
anders gelieft moeten sy stil wesen / en het haere blijven doen".140
3.2.8. Samenvatting
Wanneer wij de homiletische arbeid van Saldenus overzien, kunnen wij deze als volgt
samenvatten:
1. De homiletische richtlijnen werken door in de praktijk. De uitleg is kort, terwijl uit
de tekst de leringen worden geput en aangewend tot bestraffing, vermaning en
vertroosting. Het geheel vertoont een logische en systematische opbouw.141
2. De prediking heeft een dialogisch karakter. Mede door een eenvoudig en beeldend
taalgebruik heeft zij iets levendigs.142
3. De caesuur tussen Gods kinderen en de goddelozen keert steeds terug. De laatsten
worden steeds aangeduid met wisselende namen, zoals: de wereld, de wereldling, de
onbekeerden. Een nadere klassifikatie van de hoorders blijkt nergens. Vanuit deze
onderscheiding klinkt steeds de vermaning en de vertroosting. Centraal staat in de
prediking het begenadigd of onbegenadigd individu.
4. De prediking heeft een sterk pastorale inslag. Ook het werk van de Heilige Geest
wordt uitvoerig getekend. Het bevindelijk voelen en beleven, met alle vragen daarbij
gegeven, krijgt volop aandacht.
5. Het tijdsgebeuren en ook het maatschappelijk leven klinken in de prediking door. Er
valt een sterk accent op de heiliging van het leven en op echt christen zijn met de daad.
Dit moet uitkomen in de levensstijl, in matigheid en soberheid. Er is een nauwe
verbinding tussen innerlijke vroomheid en puriteinse preciesheid.
6. De toon van de prediking is meer beschrijvend dan appellerend. De rijkdom van
Gods kinderen wordt getoond, terwijl de goddelozen te beklagen zijn zolang zij zich
niet bekeren. De regelrechte nodiging tot Christus ontbreekt veelal. Dit heeft alles te
maken met de plaats die de verkiezing op de achtergrond inneemt, en de hantering van
de heilsorde die daarvan het gevolg is. Het evangelie klinkt hierdoor niet voluit en
onvoorwaardelijk door.
138. A.w., p. 535.
139. A.w.,p. 134.
140. A.w., p. 533.
141. In onderscheid daarvan merkt J. Hartog op dat in het algemeen bij de Voetianen de praktijk niet
beantwoordde aan de theorie. Er zou een diskrepantie zijn tussen de homiletische regels en de wekelijkse
prediking. Vgl. J. Hartog, Geschiedenis van depredikkunde en de evangelieprediking, p. 101. A. van den End
signaleert ditzelfde verschijnsel; vgl. A. van den End, Gisbertus Bonnet, Wageningen 1957, p. 86, 87.
142. Saldenus preekte zeer waarschijnlijk van een Latijnse schets. In de lijkpredikatie gehouden bij het
sterven van J. Goethals zegt hij: " 't welk dan bijna ook niet anders als het selfde is, dat ik op den Predikstoel
van sijn E. geseyt hebbe, so veel mijn geheugenisse my toedraaght, en myn korte Latijnsche notulen hebben
kunnen uyt-leveren". Vgl. De Regtvaardige Sprekende nog na zijn Doodt, A3. Soortgelijke opmerkingen
komen wij ook elders tegen.
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HOOFDSTUK 4

Saldenus en de sacramenten

4.1. Algemeen
Een uitvoerige sacramentsleer komen wij bij Saldenus niet tegen. Wanneer zij ter
sprake komt is het altijd in een pastoraal kader. Dat betekent dat niet zozeer de leer van
de sacramenten als zodanig wordt besproken, maar veelmeer allerlei vragen worden
behandeld die zich in de praktijk van het persoonlijk en gemeentelijk leven aandienden.
Over de doop geeft Saldenus een uiteenzetting in zijn Chr. Kinderschool, maar
dan wel heel summier. Verder vinden we enkele uitspraken over dit sacrament in zijn
polemiek met De Labadie.
Veel uitvoeriger komt het avondmaal aan de orde. In allerlei geschriften worden
door Saldenus terloops opmerkingen hierover gemaakt, terwijl hij ook een afzonderlijk boekje over dit sacrament heeft geschreven, dat hij in 1660 het licht deed zien
onder de titel Geestelijk Avondtmael. Dit werkje, dat vooral de troost die het avondmaal biedt wil verwoorden, verscheen zonder de naam van de schrijver. Vier jaar later
verscheen het opnieuw, maar nu uitgebreid met een tweede deel en voorzien van de
naam van de auteur. In deze uitgebreide versie komt niet alleen de troost ter sprake
maar ook de heiligmaking waartoe het avondmaal de gelovigen wil brengen.1 Wat voor
Saldenus de reden is geweest om aanvankelijk zijn naam weg te laten, is niet duidelijk.
Misschien is het bescheidenheid geweest, omdat hij niet pretendeerde in de stroom van
lektuur over dit onderwerp volstrekt nieuwe dingen naar voren te brengen. In het
voorwoord van de editie van 1664 merkt hij in ieder geval op dat het hem er om gaat de
bedoeling en het rechte gebruik van het avondmaal voor de eenvoudigen zo kort en
duidelijk mogelijk onder woorden te brengen. Dat hij hier niet geheel nieuwe dingen
aan de orde stelt, wil hij graag bekennen. In deze houdt hij zich liever op de gebaande
weg als de meest veilige. Toch hoopt hij dat hier en daar enkele gedachten naar voren
komen die door anderen zo niet zijn geschreven, zodat hij op deze wijze de "bekommerde" christenen enige hulp kan bieden.
Hiermee is dit werkje over het avondmaal door Saldenus zelf getypeerd. In alle
bescheidenheid wil hij een pastorale handreiking doen door enkele voorbeelden te
noemen van wat een kind van God aan twijfel en aanvechting kan overkomen, en wat
de rechte viering van het avondmaal kan hinderen. Hij merkt ook op dat mannen als W.
Teellinck, Drelincourt, Moulin, Jer. Dyke en Simonides al veel uitvoeriger over dit
sacrament hebben geschreven, en dat men het moeilijk beter kan doen dan zij. Wat
betreft de pastorale vragen wil hij zich graag aansluiten bij het geschrift van zijn
Delftse collega Herman Tegularius onder de titel Schrift-matige proeven van een oprecht Christen? Saldenus meent dat ieder daarin voldoende onderwijs kan vinden al
1.
De Kracht desAvontmaels, 2e dr. Utrecht 1664." 't Eerste Gedeelte heeft over 4 Jaren, onder den Tijtel
van Geestelijk Avondtmael, 't light algesien, doch sonder naem des Auteurs" (toe-eigening).

100

naar gelang hij nodig heeft.
Dat Saldenus' werk over het avondmaal goed ontvangen is, wordt ons duidelijk
uit het feit dat het diverse keren is herdrukt; in 1669 verscheen het zelfs in het Duits.3
Wel is de titel enkele malen gewijzigd. Toen het eerste deel alleen uitkwam, noemde
hij het Geestelijk Avondtmael; de volgende edities verschenen onder de naam De
Kracht des Avontmaels. In het voorwoord van de uitgave van 1683 schrijft Saldenus
dat hij weer kiest voor de oorspronkelijke titel, omdat deze zijn bedoeling wel zo goed
uitdrukt.4
Uit de voorrede op de uitgave van 1743 blijkt dat de predikanten in de stad
Groningen het gebruikten bij de openbare catechisaties die speciaal met het oog op het
avondmaal viermaal per jaar in de gemeente werden gehouden.5 Verder verscheen dit
werkje opnieuw in 1777 toen er in het Groninger land een brede diskussie was
losgebrand over de aard van de sacramenten. Een van de kernpunten in deze diskussie
was de vraag wie aan het avondmaal mochten deelnemen. Was dit sacrament alleen
bestemd voor de wedergeborenen of mocht ieder die belijdenis van het geloof had
afgelegd en geen ergerlijk leven leidde ten avondmaal gaan? In het voorwoord van de
editie van 1777 merkt een zekere Philalethes op dat het van belang is dit boek over het
avondmaal te lezen en te herlezen omdat het in staat is in deze beroering en verwarring
rondom de sacramentstwisten op een goede wijze leiding te geven.6 Hoewel wij op
deze zaak later terugkomen noemen wij dit hier terloops om aan te geven dat dit
geschrift van Saldenus velen in de gemeente de jaren door heeft aangesproken. Dit
laatste wordt bevestigd door een opmerking van Schotel. Hij vertelt dat onder de
werken die op de avondmaalszondagen in de zeventiende en achttiende eeuw thuis
gelezen werden, ook dit boek van Saldenus zich bevond.7
Wij willen nu beide sacramenten afzonderlijk bespreken om zo een indruk te
krijgen van het denken van Saldenus op dit punt.
4.2. De doop
Het is niet eenvoudig om een duidelijk overzicht te geven van de gedachten van
Saldenus over de doop. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat een afzonderlijke
doopleer ontbreekt. Weliswaar komen wij diverse opmerkingen tegen over dit sacrament, maar telkens weer in een ander kader. Tweemaal brengt hij de doop in zijn Chr.
Kinderschool ter sprake. Allereerst in het kader van de toeëigening van het heil. De
2.
H. Tegularius was van 1638-1666 predikant in Delft. In 1650 verscheen van hem: Schrift-matige
proeven Van een Oprecht Christen; Mitsgaders vasten troost Tegen verscheiden twyffelingen. Saldenus
verwijst vooral naar de tweede vermeerderde druk (zie toe-eigening).
3.
Die Krafft des Abendmahls zu Trost und Heiligmachung der Kinderen Gottes, Amsterdam 1669.
4.
"Welk opschrift ik nu herneem, om dat 'et mijn meyninge wel soo wel uytdrukt, als eenig ander, en de
Titul, die ik 't daar na gegeven heb, van Kracht des Avondmaals, niet om ver stoot, maar bevestigt", Het
Geestelijk Avondmaal, Delft 1683, toe-eigening.
5.
Vgl. A.w., Delft 1743, voorrede.
6.
Het Geestelijk Avondmaal. Nu vermeerdert met een voorwerk waarin Neerlands waare kerkleden, uit
de onstuimige zee der beroerende sacraments-twisten, ingeroepen worden, in de stille have van hunne zuivere
belijdenis; om tot bevordering van Troost en Heiligmaaking, naar de instelling van Christus Avondmaal te
houden, Utrecht 1777. Deze voorrede telt liefst 138 bladzijden en is ondertekend met Philalethes.
7.
Vgl. G.D.J. Schotel, De Openbare EeredienstderNederl. Hervormde Kerk in de 16e, 17e, en 18e eeuw,
2e druk, bezorgd door H.C. Rogge, Leiden z.j., p. 434. Een verdere bronvermelding geeft Schotel niet.
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zaligheid die Christus verworven heeft moet ook aan de zijnen worden toegeëigend.
Die toeëigening is tweeërlei: uitwendig en inwendig. Terwijl de inwendige toeëigening plaats vindt door het geloof, de rechtvaardiging, de heiliging en de verheerlijking,
geschiedt volgens Saldenus de uitwendige toeëigening door het Woord en door de
sacramenten. In dat verband komt dan de doop aan de orde.8
Daarnaast wordt over de doop gesproken in het kader van het toenemen in de
genade. Verschillende middelen worden opgesomd waardoor wij in de "godzaligheid"
toenemen. Allereerst moeten wij de oorlog verklaren aan onze zonden. Verder moeten
wij de genade die wij hebben ijverig in het werk stellen om zo met onze gaven anderen
te dienen en onze talenten goed te besteden. Als derde middel om toe te nemen in de
genade worden dan de sacramenten genoemd. Behalve het avondmaal is ook de doop
voor Saldenus een instelling die God heeft verordend om op te wassen in de genade.9
In dat verband wordt de eis van de doop benadrukt. De doop eist volmaakte onderhouding van al Gods geboden. Of, zoals hij het ergens anders zegt: als wij als
christenen gedoopt worden, beloven wij dat wij in alle geboden des Heeren zullen
wandelen.10
Wat ons hier opvalt is dat het denken van Saldenus rond de doop sterk gericht is
op de toeëigening en op het feit dat de genade ook zichtbaar moet worden, en dat dit
geformuleerd wordt in de vorm van een eis. Door de doop eigent Christus de genade
toe, maar die toeëigening is slechts een uitwendige toeëigening.
Opmerkelijk is dat in deze catechismus die speciaal voor de kinderen van de
gemeente geschreven werd, het verbond en de beloften van het verbond niet als eerste
worden genoemd, ook al ontbreekt de verbondsmatige lijn niet. Dat komt vooral naar
voren als Saldenus stelt dat ook de kleine kinderen gedoopt moeten worden omdat ze
in Gods verbond zijn.11 Met het oog daarop noemt hij de doop het sacrament van de
inlijving in de gemeente. Ze vormt de "levreye" van die inlijving, wat zoveel betekent
als het gewaad van die inlijving.12 In deze verbondsmatige lijn blijft ook de volle
ruimte voor de doop van kleine kinderen.
De vraag komt echter om de hoek kijken of hier geen spanning aanwezig is. Hoe
ziet Saldenus eigenlijk de kinderen aan wie de doop wordt bediend? In het algemeen
kunnen wij zeggen dat voor de Gereformeerden in deze tijd de verbondsgedachte sterk
heeft geleefd. God is voor hen de God van zijn volk, en dat van geslacht tot geslacht.
Op de achtergrond staat hier de eenheid van het oude en het nieuwe verbond. Binnen
dit verbondskader zien zij het gezin en de betekenis van het geboren zijn uit gelovige
ouders en het ontvangen van een christelijke opvoeding. De kinderen horen er dan ook
helemaal bij. Dit houdt in dat zij tegenover de dopers met name de doop van de jonge
kinderen voluit willen handhaven, en dat zij ook de betekenis van de doop voluit
positief invullen. In dat verband mogen wij zien wat Saldenus in zijn Chr. Kinderschool antwoordt op de vraag wat de afwassing der zonden door het bloed en de Geest
van Christus betekent. Hij zegt dan: "Dat mij alzo waarlijk om het bloed van Christus'
wil, al mijn zonden vergeven, en ik door Zijn Geest geheiligd ben, als ik uiterlijk met
8.
9.
10.
11.
12.

Chr. Kinderschool, p. 33.
A.w.,p. 176.
Weeklage der Heyligen, p. 32.
Chr. Kinderschool, p. 35.
Den God-vrughtighen Boer, p. 57.
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dat water aan mijn lichaam besprengd en gewassen ben".13 Het kind wordt zo gezien
als delend in Gods genade krachtens het verbond dat God heeft opgericht met zijn volk
van geslacht tot geslacht. Ook Saldenus weet dat de kinderen van de geboorte af
geheiligd zijn.14 In dit verband citeert hij ook de bekende woorden uit 1 Cor. 7:14, waar
de apostel zegt dat de kinderen geheiligd zijn in de gelovige ouders.15
Wat tot nog toe over het sacrament van de doop is gezegd krijgt bij Saldenus een
sterk positieve lading, maar uit het verband wordt duidelijk dat het gaat om de
objectieve inhoud van de doop die met het gedoopt zijn als zodanig niet gegeven is,
omdat deze zich beperkt tot de uitwendige toeèigening ervan. Dat brengt hem er dan
ook toe om in het verlengde daarvan speciale nadruk te leggen op het werk van de
Geest dat nodig is voor de inwendige toeëigening. Hierbij staat op de achtergrond de
verkiezing. Niet voor niets spreekt Saldenus over de doop in het verband van de
toeèigening, waarbij hij vooraf duidelijk stelt dat de voldoening van Christus alleen
wordt toegeëigend aan de uitverkorenen die geroepen zijn.16 Als daarna over de doop
gesproken wordt als een van de middelen waardoor Christus Zijn genade toeeigent,
dan heeft dat alles te maken met de verkiezing. In dat licht moeten wij een opmerking
lezen die hij maakt in zijn voorwoord van Het Geestelijk Avondmaal. Hij schrijft daar:
"Soo komen dan des Heeren Lievelingen nauwelijkx in de wereld, of hy merk-tekent
haar met den stempel zyner liefde door 't gebruyk van den Christelyken Doop".17 Het
horen tot het verbond en het uitverkoren zijn worden hier wel heel nauw op elkaar
betrokken. De verbondsleer staat voor Saldenus in een heel nauw verband met de
verkiezing. Wij hebben al eerder opgemerkt dat de leer van de verkiezing sterk heeft
ingewerkt op de verbondsleer.
De vraag kan worden gesteld op welke wijze de kinderen dan in het verbond zijn,
en hoe wij die inlijving in de gemeente dan hebben te zien. Juist naar de kant van de
Labadisten, volgens wie geloof en bekering voorwaarden zijn voor het ontvangen van
de doop en het lidmaatschap van de gemeente, hebben de Gereformeerden zich op dit
punt duidelijk uitgesproken. Wij willen dan hier ook noemen de diskussie die Saldenus
aangaat met een van de volgelingen van De Labadie, Heinrich Schlüter, een theologisch kandidaat die later van het Labadisme afstand heeft genomen.18 Inzet van deze
diskussie was de betekenis van het verbond, en de vraag of onder het N.T. de bediening
van het genadeverbond niet veel geestelijker was dan onder het O.T. Saldenus stelt dat,
hoewel dit laatste zeker het geval is, er toch ook vandaag enige uitwendige dingen toe
behoren, waardoor het geestelijke verbond gewoonlijk wordt bediend. Met het oog
daarop noemt hij dan behalve het avondmaal ook de doop. Wat dit laatste sacrament
voor hem betekent brengt hij uitdrukkelijk naar voren. "Twort ook niet wel gesijt, dat
de kinderkens door den uytwendigen Doop 't Genaden-Verbondt souden worden
inghelijft, indien men het eygentlijk verstaan wil; want dat is een werk van een bovennatuerlijke kraght, en wort daarom met reden in 't gebedt voor den Doop van Godt
versoght, dat Hij dat door sijnen Heyligen Geest doen wil; maar die inlijvinge is maar
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Chr. Kinderschool, p. 34.
A.w., p. 200.
Geesteliken Honingraat, p. 190.
Chr. Kinderschool, p. 31.
Het Geestelijk Avondmaal, Delft 1683, toe-eigening.
Voor een uitvoerige uiteenzetting betreffende deze diskussie verwijzen wij naar hoofdstuk 7.4.3.
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Declarativ', dat is, verklaarende en besegelende; sulkx dat den kinderkens in den Doop
uyt en in den name Gods maar opentlijk betuygt word, datse nu in haar gelovige
Ouders in de Gemeenschap van die ware uyterlijke Kerke gerekent en ghehouden
worden te zijn, in welke zy zijnde, men van haar, na den aard der liefde, niet anders
oordelen kan of magh, ten waar sigh enige reden ter contrarie op dede, of sy sijn ook
ware en Geestelijke bondtgenoten".19
Met opzet hebben wij dit lange citaat in zijn geheel weergegeven, omdat het ons
duidelijk maakt hoe Saldenus denkt over de inlijving in de gemeente. Die inlijving
vindt niet plaats door de uitwendige doop. Zij is een werk van de Heilige Geest, en
daarom van bovennatuurlijke kracht. Die inlijving, zoals ze door de doop plaats vindt,
is maar deklaratief, dat wil zeggen dat zij zich beperkt tot een uitwendige verklaring in
onderscheiding van een inwendige werkelijkheid. Aan de kinderen wordt verklaard
dat zij in hun gelovige ouders tot de gemeenschap van de uiterlijke kerk gerekend
worden. Saldenus wil hiermee aangeven dat de kinderen wel bij de kerk behoren, en
dat ze zelfs te beschouwen zijn als ware geestelijke bondgenoten, tenzij het tegendeel
blijkt. Maar tegelijk signaleren wij hier een duidelijke ambivalentie. Dat blijkt al uit
het woordje "eigenlijk". Aan de ene kant wordt de doop ten volle gehonoreerd, en
behoren ook de kinderen met hun ouders tot het genadeverbond en tot de gemeenschap
van de kerk. Aan de andere kant is de doop een uitwendige zaak, en is de inlijving maar
deklaratief, terwijl er sprake is van de uiterlijke kerk.
De spanning, die in deze visie ligt opgesloten, komt naar voren wanneer Saldenus
in dit verband het schema uitwendig-inwendig gaat hanteren. De bedoeling ervan is
aan te geven dat er onderscheid gemaakt moet worden tussen het behoren tot het
verbond, en het deel hebben aan de heilswerkelijkheid van het verbond door bekering
en wedergeboorte. Het eerste geldt heel de gemeente, terwijl het laatste alleen aan de
uitverkorenen ten deel valt door het werk van de Geest. Het gevolg is dat de doop op
deze wijze op enige afstand komt te staan van het heil waarvan hij teken en zegel is.
Niet minder dreigt door dit schema dat wat in de Reformatie als een spanningsvolle
eenheid funktioneert, verbroken te worden, en de doop in haar beloftevolle karakter
uitgehold en verzwakt te worden. Wij zien ook hoe in later tijd de scheiding tussen
uitwendig en inwendig verbond een boedelscheiding binnen de gemeente veroorzaakt
tussen de bekeerden en de onbekeerden. Dit laatste zien wij heel duidelijk bij W.
Schortinghuis. Bij Saldenus vinden wij deze uiterste konsekwentie niet.20
Ook komt de vraag aan de orde hoe het staat met kinderen die vroeg sterven.
Bekend is de passage uit de Dordtse Leerregels, hoofdstuk I, par. 17, waar gezegd
wordt dat wij de gedoopte kinderen hebben te zien als uitverkorenen die, als zij jong
sterven, zeker zalig worden.21 Saldenus sluit zich inhoudelijk hierbij aan. Op de vraag
of de kleine kinderen die zonder doop sterven niet uit de hemel gesloten zijn,

19. Den God-vrughtighen Boer, p. 77, 78.
20. Over de invloed van de onderscheiding tussen uitwendig en inwendig verbond, zie L. Doekes, Der
Heilige. Quados undHagios in der reformierten Theologie des 17 und 18Jahrhunderts, Franeker 1960; vgl.
ook W. Verboom, De catechese van de Reformatie en de Nadere Reformatie, Amsterdam 1986, p. 333.
Koelman spreekt over een uitwendig en inwendig in het verbond zijn; voor een uiteenzetting van zijn
verbondsbeschouwing verwijzen wij naar C. Graafland, "De doop bij de Labadisten en hun bestrijders", in
Rondom de Doopvont, Goudriaan 1983, p. 402-405.
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antwoordt hij: "Geensins / alsse van ghelovige Ouders geboren zijn".22 De kinderen
van de gelovigen dienen te worden gezien als kinderen van God, en daarom horen zij
voor Saldenus voluit tot de christelijke gemeente, ook voordat zij gedoopt zijn.
Krachtens Gods genadeverbond delen ook de kinderen van de gemeente in de verkiezende genade van God.
Dat de doop tenslotte ook in een ander kader aan de orde komt hebben wij al
eerder opgemerkt. Dit sacrament is volgens Saldenus ook een middel tot groei in de
genade. In dit verband valt alle nadruk op de nieuwe gehoorzaamheid waartoe de doop
verplicht. De doop eist volmaakte onderhouding van alle geboden van God. Wie zijn
doop dan ook recht verstaat kan volgens Saldenus niet met weinig godzaligheid
tevreden zijn. Op de vraag op welke wijze de doop tot dit geestelijk toenemen
dienstbaar kan zijn, volgt een drieledig antwoord. "Als ik voor eerst dikwils daar aan
ghedencke; ten tweeden Gods liefde / aan mijn herte daar door betekent en bezegelt /
ernstigh overlegge; en my ten derden wel indrucke / hoe grotelijks ik voor die liefde tot
zijner weder-liefde verschuldigt ben".23
Wij zien dat de verplichting die van Godswege op de gedoopte rust bij Saldenus
een duidelijk accent krijgt. De doop is een aansporing tot een heilige wandel. Met het
oog daarop willen wij hier ook enkele regels noemen uit een gebed dat achterin zijn
Chr. Kinderschool is opgenomen. "Doet my ook noyt mijns Christelijken Doops
vergeten /door welke ik van de geboorte af u gheheylight ben /maar geeft / dat my de
gedaghtenisse daar van een gedurige weerhoudinge van het quade, en een kraghtige
aanprickelinge ten goede wesen mag".24
Er is voor elke gedoopte de roeping om voor God te leven, Hem te dienen en te
gehoorzamen aan Zijn Woord. Saldenus spreekt dan ook meerdere malen over het
vernieuwen van het verbond.25 Het verdrag dat in de doop wordt bezegeld is tweezijdig. Deze laatste lijn vinden wij duidelijk terug bij de Puriteinen, zoals b.v. Perkins en
Baxter.26
4.3. Het avondmaal
Vergeleken met de doop krijgt het avondmaal veel grotere aandacht. Wij konstateerden in een eerder stadium reeds dat wij in diverse geschriften opmerkingen tegenkomen over dit sacrament. Kort en overzichtelijk gaat Saldenus in zijn Chr. Kinderschool
op de betekenis ervan in, terwijl wij ook een preek hebben die gehouden werd na de
viering van het avondmaal in een dienst van dankzegging.27 Het uitvoerigst heeft hij
over dit sacrament geschreven in zijn Het Geestelijk Avondmaal, een werkje dat ruim
130 bladzijden telt.28
21. Over de verschillende interpretaties van DL. I, 17 zie men J.N. Gerstner, The thousand Generation
Covenant: Dutch Reformed Covenant Theology and the Colonists of South Africa 1652-1814, unpubl. diss.,
Univ. of Chicago 1985, p. 46 ss.
22. Chr. Kinderschool, p. 35.
23. A.w.,p. 177.
24. A.w., p. 200.
25. Weeklage der Heyligen, p.32.
26. Betreffende Perkins, zie W. J. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622,
Rotterdam 1987, p. 371; voor Baxter, zie C. Graafland, "Het Puritanisme", in Rondom de Doopvont, p. 343,
344.
27. De werksame vruchtbaarheyt der Kerke Christi, in Geesteliken Honingraat, p. 199, 222.
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Vanzelf komt de vraag naar voren waarom het avondmaal veel meer aandacht
ontvangt dan de doop. Saldenus heeft zich hier niet over uitgelaten. In het algemeen
kunnen wij zeggen dat in de gereformeerde kerk in de zeventiende eeuw een ruime
dooppraktijk werd gehanteerd.29 De kerk was niet zozeer missionaire kerk maar vooral
theokratische kerk, die het hele volk wilde omvatten. Het gevolg van dit alles was dat
het aantal gedoopten groot was en dat de kerk in die zin als kerk van het volk ook groot
was. Dat het in de doop en in het verbond ook gaat om het antwoord van het geloof,
daarvoor kreeg men steeds minder aandacht. Natuurlijk was er wel zorg voor dit
laatste, maar die zorg kwam bij velen niet zozeer tot uiting rondom de doop en de
bediening ervan, maar veel meer in de prediking en in het pastoraat.30 Bij de doop dacht
men vooral aan de uitgebreidheid van de kerk. Als het om het geloof ging en om de
wedergeboorte en de heiliging, kwam dit alles veel meer naar voren bij het andere
sacrament, het avondmaal. Het persoonlijk innerlijke beleven met alle vragen daaraan
verbonden werd hier aan de orde gesteld. Dat verklaart ook dat dit werk van Saldenus
een bij uitstek pastoraal geschrift is.
Over de leerstellige kant van het avondmaal komen wij heel weinig tegen. De
grote vragen rondom de leer van het avondmaal, vooral geconcentreerd op de christologie, die in de tijd van de Reformatie nog volop in de belangstelling stonden, hebben
plaats gemaakt voor de praktische vragen die opkwamen uit het steeds meer persoonlijk gerichte geloofsleven van de gemeente en de geloofsproblematiek die ermee
verbonden was.31
De opdracht, die aan dit werk voorafgaat, is geschreven in maart 1683 in Den
Haag, en gericht aan Mevr. Agnes Huygens.32 Saldenus vertelt dat een vorige uitgaaf al
lang was uitverkocht. Hij is er zich van bewust dat, waar God van de hemel zo laag tot
de zwakheid van zijn kinderen neerdaalt zodat hij hen het heil als met de mond wil
laten proeven, met de ogen wil laten zien, en met de handen wil laten tasten, tegelijk de
duivel daartegen opkomt. Satan heeft vele listen bedacht om de mensen deze grote
28. Wij gebruikten de 4e druk van 1683. In deze uitgave zijn mede enkele avondmaalsgedichten
opgenomen van de hand van V. ab Oosterwijk die van 1640-1675 als predikant in Delft werkzaam was (zie
hoofdstuk 9.2.3.). Ook treffen wij een gedicht op het avondmaal aan van Abr. Hovius, die in 1674 als predikant
in Enkhuizen overleed. Als student schreef Abr. Hovius een Hebreeuws lofdicht achter Voetius' Exercitia
pietatis (1664), vgl. De Bie en Loosjens, Biogr. Woordenboek van Prot. Godgeleerden in Ned., IV, s.v.
29. Vgl. T. Brienen, "Doopleer en dooppraktijk in de 17e en 18e eeuw bij de gereformeerden in de
Nederlanden", in Rondom de Doopvont, p. 363-369.
30. Bij hen die onder labadistische invloed stonden was er een veel kritischer houding tegenover de
bestaande dooppraktijk. J. van Lodenstein te Utrecht verdedigde de mening dat men alleen maar kinderen
mocht dopen die heilig of geheiligd zijn door het geloof van een van beide ouders; vgl. T. Brienen, a.w., p.
360,361.
31. Vgl. C. Graafland, "Nadere Reformatie, G. Voetius, W. a Brakel, J. Verschuir", in Bij Brood en Beker,
Goudriaan 1980, p. 252.
32. Agnes Huygens (1631-1708) was de dochter van Rutger Huygens en Charlotte Louise van Meetkercken. Deze Rutger Huygens was heer van Clarenbeek, burgemeester van Arnhem, en gecommitteerde ter
Staten Generaal. Er bestaat geen aanwijsbare familie-relatie met Constantijn Huygens (gegevens van het
centraal bureau voor genealogie te 's-Gravenhage). Deze Agnes Huygens was gehuwd met Mr. Willem
Verbrugge, gecommitteerde in de "Generaliteyts Rekenkamer". Hij bekleedde deze funktie als afgevaardigde
van de Staten van Zeeland, in welke provincie hij ook burgemeester van Vlissingen was. Beiden stamden zij
uit vooraanstaande families, en maakten in hun woonplaats' s-Gravenhage deel uit van de gemeente. Blijkbaar
had Saldenus met dit echtpaar een vertrouwelijke omgang en was hij getroffen door hun voorbeeldige
godsvrucht. Zijn waardering voor het goede dat hij van hen ontvangen had, heeft hij tot uitdrukking willen
brengen door dit werk aan Agnes Huygens op te dragen.
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weldaad te doen verachten of tot hun verderf te laten misbruiken. Ook is het wel zijn
opzet hen er zo mee te laten omgaan dat zij er geen vrucht van genieten. Om deze
"streken" te ontmaskeren heeft Saldenus dit geschrift opnieuw uitgegeven.33
De wijze waarop hij zijn gedachten over het avondmaal naar voren brengt is zeer
overzichtelijk. Saldenus poneert een aantal stellingen, waarna hij ingaat op allerlei
misvattingen die leven, en op tegenwerpingen die worden gemaakt. Hij volgt daarin
een eigen methode die echter weinig logische samenhang laat zien. Daarom menen wij
aan zijn gedachten meer recht te doen als wij deze weergeven vanuit de bekende
driedeling voorbereiding, viering en dankzegging na het avondmaal. Dat wij voor deze
behandeling kiezen is mede omdat wij van mening zijn dat zo de diverse gegevens het
beste reliëf krijgen.
4.3.1. De voorbereiding
Uitgangspunt is de troost en de vreugde die het wettig gebruik van het avondmaal in de
harten van Gods kinderen verwekt.34 Het lijden van Christus wordt nu niet alleen
voorgesteld en geleerd zoals in de bediening van het Woord, maar ook gezien en getast
en gevoeld door de bediening van zichtbare en tastbare tekenen. Op deze wijze mag het
hart des te vaster rusten op de verdiensten van Christus en zich volkomen aan Hem
overgeven om die volmaakt gehoorzame Christus in alles gehoorzaam te zijn, en
desnoods voor Hem gedood en gebroken te willen worden. Saldenus is er zich van
bewust dat dit alles ook misverstanden kan oproepen. Er zijn er die zich deze vreugde
als iets vleselijks en lichamelijks voorstellen, en deze vreugde uitsluitend in het
gevoelige zoeken. Daarom wijst hij erop dat het gevoel wel meedoet, maar dat het
vooral de "redelijke machten" van de ziel zijn zoals het verstand en de wil die het
centrum zijn van deze geestelijke vreugde. Deze laatste kunnen vervuld zijn van de
allergrootste vreugde, ook dan als het gevoel ontbreekt.35
Al gauw komt de vraag aan de orde wie deze troost en vreugde uit het avondmaal
ontvangen. Daarop antwoordt Saldenus dat dit alleen de waarlijk bekeerden zijn.
Daarom gaat het erom dat wij rechte gebruikers van het avondmaal zijn. Dit sacrament
is alleen ingesteld voor de "geroepen Heylige".36 Er klinkt op dit punt dan ook een
duidelijke vermaning door. Saldenus is van mening dat veel mensen zich op losse
gronden ten avondmaal begeven, terwijl zij vaak niet de minste tekenen van waar
berouw of geloof vertonen en puur wereldse mensen zijn "daar nochtans dit heylige
geenzins voor de honden behoorde te zijn / noch dese Peerlen voor de Swynen".37
Om de geestelijke vreugde te verkrijgen is een daadwerkelijke voorbereiding
vereist. Hieronder verstaat Saldenus dat ieder naar de maat van de genade van Christus
opwekt alle "hoedanigheden en gesteldheden" van kennis, verlangen, geloof, liefde en
gehoorzaamheid die door de bekering in ons geplant zijn. Dat opwekken dient dan
vooral te zijn gericht op dit bijzondere werk van het avondmaal. Allen die zo maar
toelopen worden gewaarschuwd. Mensen die dat heilige met onreine en ongewassen
handen en voeten aangrijpen en vertreden konden weleens, in plaats van met het brood
33.
34.
35.
36.
37.

Het Geestelijk Avondmaal, toe-eigening.
A.w., p. 4.
A.w.,p. 11.
A.w., toe-eigening.
A.w.,p. 12.
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en de wijn de Heere Jezus te ontvangen, de satan met al zijn vuile bewegingen in hun
ziel indrinken. Ook een slordige voorbereiding doet ons de vreugde van het sacrament
missen. God deelt in het algemeen de geestelijke vreugde mee naar de mate van onze
voorbereiding.
Wij merken dat Saldenus als predikant midden in de volkskerk staat, en heel
konkreet de misstanden ziet en ook noemt. Hij signaleert het verschijnsel dat men ten
avondmaal gaat enkel als een plicht of uit werelds voordeel. Men gebruikt het
sacrament slechts omdat men geen vijand is van de ware religie, maar daarin is
opgevoed, of omdat men ervan uitgaat dat men anders niet het ambt van ouderling of
burgemeester kan bekleden, en een vergeten burger zal moeten blijven. Of omdat men
vreest voor een "vry-gheest" te worden versleten.38 Ook hekelt hij het feit dat men
aangaat zonder kennis. "Sy hebben so wat van eenen Lieven-Heer hooren luyen / maer
weten niet waer de Kloeken hanghen. Waeromme het te verwonderen is / dat veele
domme beesten noch aen de Tafel Christi soo onbesorght durven toe-loopen / daerse
dickwils de minste kennisse niet hebben aen de Waert / diese meenen dat haer
genoodight heeft / of hy Vrient of Vyandt is".39
Toch blijft Saldenus bij deze vermaning niet staan. Hij benadrukt ook duidelijk de
roeping van iedere gelovige om het avondmaal te gebruiken. Zoals een kind niet groter
kan worden zonder eten, zo is het avondmaal op een bijzondere wijze het eten van
Gods kinderen. Uitdrukkelijk stelt hij dat iedere gelovige dat eten nodig heeft. Op de
vraag of het wel rechte godzaligen zijn die als zij kunnen, toch niet willen deelnemen
aan het avondmaal, geeft hij als antwoord dat dit een verachten is van Gods verbond,
waarvan het avondmaal een teken en zegel is.40 Zulke mensen tonen niet dat het hen er
om te doen is te groeien in de godzaligheid omdat ze het middel, dat Christus daartoe
heeft ingesteld, niet willen gebruiken.
Regelmatig komen wij opmerkingen tegen waarin allerlei uitvluchten worden
genoemd. Er zijn mensen "die aen de minste stroo haer stooten / ende het geringhste
ongelijck voor oorsaeck ghenoegh achten / om 't Avondtmael des Heeren te versuymen".41 Zo schrijft Saldenus over de gewoonte van hen die in ondertrouw zijn om zich
in die tijd te onthouden van het sacrament. Het blijkt dat het vooral vrouwen zijn die
zich uit schaamte hiervan onthouden. "Waer doorse haer selfs op den dagh des Heeren
/ om datse quansuys te schaem-achtigh zijn / van het ghehoor van Gods Woordt / jae
oock dickwils van het Avondtmael / voor / ick weet niet / hoe langen tijdt gewoon zijn
te ontrecken / na-latende dan die plichten / de welcke sy in die tijdt meer als oyt
genoodtsaeckt zijn / ende behoorden te betrachten". Saldenus noemt dit een "ingekankerd misbruik".42
Deze nadruk op de roeping om het avondmaal te gebruiken heeft een bepaalde
achtergrond. In deze tijd zien wij een sterke doorwerking van de gedachten van Jean de
Labadie (1610-1674) onder het volk. Het was de stellige overtuiging van de Labadisten dat de christelijke gemeente enkel uit wedergeborenen kon bestaan, en dat met
38. De Wech des Levens, p. 11.
39. A.w„ p. 202.
40. Chr. Kinderschool, p. 178.
41. De Wech des Levens, p. 142.
42. A.w., p. 347; de Utrechtse kerkeraad noemt dit verschijnsel eveneens in zijn zondenregister, vgl. F.A.
van Lieburg, De Nadere Reformatie in Utrecht ten tijde van Voetius, Rotterdam 1989, p. 23.
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name voor het avondmaal de wedergeboorte en de zekerheid aangaande de genadestaat
een absolute voorwaarde was. Het heilige was immers alleen bestemd voor de heiligen.43 Omdat men er van uitging dat in de vaderlandse kerk veel avondmaalsgangers
geen echte wedergeborenen waren, wilde men in zo'n gemeenschap het sacrament niet
gebruiken, en kwam men er zelfs toe zich van de kerk af te scheiden. Dit alles had een
negatieve tot avondmaalsmijding leidende invloed in vele gemeenten.44
Hiertegenover kwamen de gereformeerde predikanten ertoe ook duidelijk de
noodzakelijkheid van het gebruik van de sacramenten te onderstrepen. Ook Saldenus
heeft afstand genomen van het labadistische denken op dit punt. Hij is ervan overtuigd
dat wanneer men zich afscheidt van de kerk, men zichzelf benadeelt, en dat wij zo de
troost van wat God heeft ingesteld, missen. Wij hebben ons bovendien af te vragen
waar wij dan met de plicht blijven, omdat het ons geboden is dit te doen: de dood des
Heeren te gedenken totdat Hij komt.45 Tenslotte oordelen wij niet over elkaar. Wie zich
oprecht beproeft met het oog op het avondmaal, heeft zoveel werk aan zichzelf dat hij
geen behoefte meer heeft naar anderen te zien.46 Wij betuigen en verzegelen geestelijke gemeenschap met allen die door het waarachtig geloof Christus zijn ingelijfd. De
anderen zal God oordelen en straffen.47
Saldenus doet zijn best om het sacrament zo voor te stellen dat de gelovigen er
naar gaan verlangen. Het avondmaal is een hemelse zaak: de insteller is hemels, de
betekende zaak is hemels, de genieters, de beloften, de vruchten, alles is hemels.48 Wie
beseft wat het is met God te eten, ja God zelf te eten en door het geloof in z'n hart te
ontvangen, zal daarvoor alles laten varen. "O verkeerd werelds-wicht! vertoond u de
satan een weynig geele aarde / een schim van nietige eer een hand vol sot en dul
playsier; gy jankt / raast en draaft daar na sonder gestuyt te konne worde".49
Het avondmaal is ook geen ingewikkelde zaak maar een heel eenvoudig werk:
eenvoudig brood en eenvoudige wijn. Daarom hoeven wij er ook niet versierd en
opgetooid te verschijnen. God ziet naar het hart en niet naar de kleren, en het
eenvoudigste behaagt Hem het meest. Het avondmaal is ook niet moeilijk, maar een
zaak die gemakkelijk is te doen vergeleken met alle vereisten onder het oude verbond
zoals wassingen, offeranden en feestdagen. Saldenus merkt op dat de dienst van de
zonde en van de wereld zwaar is vergeleken bij deze liefelijke instelling van Christus.
"Arme menschen! blinde mollen! al te slaafsche onderworpelingen des wereldts! word
doch eens wijser; ende kiest niet langer de Hel voor den Hemel / een treur-banket voor
een vréugde-maaltijd / en den dienst van de wreedste / godlooste en ondankbaarste
Moordenaren / voor / op het bevel Christi / een bete broods 't zijner gedachtenis te
eten".50
43. Vgl. P. Yvon, Het Heylige voor de heyligen; Of van het wettig Ontvangen en recht Uytdeelen des
Heylige Avontmaels, Amsterdam 1687.
44. Over de avondmaalsmijding in de Nadere Reformatie informeert ons A.F.N. Lekkerkerker, De Tafel
des Heren, Baarn 1961, p. 116-131; zie ook zijn Doe aan mij een teken ten goede, Wageningen 1960, p. 8991; Lekkerkerker schreef ook "De mijding van het Avondmaal", in Jaarboek voor de Eredienst, 's-Gravenhage 1959.
45. Syngramma, p. 10.
46. A.w., p. 22.
47. A.w., p. 28,29; omdat wij in hoofdstuk 7.4. uitvoeriger op deze polemiek met De Labadie terugkomen,
verwijzen wij hier alleen naar dit konflikt als achtergrond van Saldenus' visie op de avondmaalsproblematiek.
48. Het Geestelijk Avondmaal, p. 68.
49. A.w., p. 69.
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Tegelijk treft ons een pastorale mildheid. Mensen die menen dat zij aan het
avondmaal niet kunnen gaan tenzij zij van het kindschap van God en van hun bekering
verzekerd zijn, krijgen ten antwoord dat de zekerheid "trappen" heeft. Ook wijst
Saldenus hen erop dat er onderscheid is tussen de verzekering van onze gezindheid tot
God en van Gods gezindheid tot ons. De eerste moet altijd aanwezig zijn, wil er sprake
zijn van waar geloof. Van de laatste geldt dat niet. Ook al ontbreekt deze, dan hoeven
wij om die reden niet van het avondmaal af te blijven.51

4.3.2. De viering
Behalve de voorbereiding krijgt ook de viering van het avondmaal uitgebreide aandacht. Daarbij gaat Saldenus niet zozeer in op de vormen die nodig zijn voor de viering
zoals de devote houding en gebeden. Veelmeer wordt de inhoudelijke betekenis van de
viering onder woorden gebracht. Saldenus noemt verschillende elementen die bepalend zijn. Zo wil het sacrament ons brengen tot een levendiger verfoeiing van onze
zonden. In het breken van het brood en in het vergieten van de wijn wordt ons als op
een schilderij getoond dat onze zonde, zelfs de geringste zondige gedachte, alleen door
het offer van Christus' lichaam en bloed kon worden verzoend. God wilde het niet
anders, en het was ook op geen andere wijze mogelijk "al hadden alle de Engelen uyt
den Hemel terstond tot Duyvelen willen worden / en zich goedwilliglijk in den afgrond
der Hellen willen neder-storten". Wanneer wij met onze hand en met onze mond brood
en wijn tot ons nemen, moeten wij bedenken dat wij mede schuldig zijn aan het
pijnigen, geselen, doden en kruisigen van de Zaligmaker. "Ach! hoe bitterlijk sult gy
dan moeten weenen / by aldien gy te recht eens aan uw' herte brengt / dat gy uwen God
/ uwen grootsten vriend /ja uwen Saligmaker / etc. selfs soo door-steken en vermoort
hebt".52 Verder wijst Saldenus erop dat het sacrament ook wil brengen tot opscherping
van het geloof. God laat het er niet bij dat Hij het geloof geschonken heeft, Hij wil het
ook voeden. Christus laat het u zien en smaken dat Hij de uwe is.
In de overdenking aan de tafel zit voor Saldenus duidelijk een toeëigenend
motief. Zoals brood en wijn tonen "dat gy voor uw'eygen hoofd ook de moordenaar
van Christus zijt / soo toondse immers soo waarlijk / dat ook gy / gy / voor uw'eygen
hoofd / zijn verloste en vrygekochte zijt: want het een is vast aan het ander".53 Wij
merken dat het "pro me" karakter van wezenlijk belang is voor Saldenus. Het gaat in
het avondmaal uitdrukkelijk om de persoonlijke toeèigening. Op de vraag of men zich
aan de tafel alleen verzekeren moet dat Christus voor de zonden gestorven is antwoordt
Saldenus dan ook dat dat niet genoeg is, maar dat het erom gaat dat iedere deelnemer
in en bij het gebruik van de tekenen zich moet verzekeren dat Christus voor hem in het
bijzonder gestorven is.54
In dit verband kunnen wij erop wijzen dat voor Saldenus het sacrament ook een
zegel is. Wij krijgen een bloedig zegel in de hand van het genadeverbond dat God in
Christus met ons heeft opgericht en van alle troostvolle beloften die daaruit Gods
kinderen toekomen. Zo wil het sacrament ook een verzegeling zijn van Gods genade en
50.
51.
52.
53.
54.

A.w., p. 78.
A.u>.,p. 80,81.
A.w., p. 95,96.
A.w., p. 97, 98.
Chr. Kinderschool, p. 38.
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van de liefde van Christus. Saldenus gebruikt het beeld van een verzegelde brief, die
ons eraan wil herinneren dat we recht hebben op de beloofde dingen. Wij komen het
beeld tegen van de trouwring "waar door Christus zijne liefde te krachtiger en te
levendiger aan onse herten wil brengen".55 Duidelijk is dat zo het avondmaal de zekerheid van het kindschap wil werken. Hadden wij altijd gevoelens genoeg en stonden
wij altijd even vast in onze schoenen, dan was het avondmaal niet nodig. Wij moeten
het ook dan des te meer gebruiken juist als het ons daaraan ontbreekt.
Een ander element dat Saldenus noemt is de gemeenschap met Christus en de
gemeenschap met elkaar. De gemeenschap die wij met Christus aan de tafel hebben
door de Geest, is nauwer en inniger dan de vereniging tussen man en vrouw. Wij
worden door het eten van zijn vlees en door het drinken van zijn bloed één Geest met
Hem. Saldenus spreekt over het kussen van de Zoon. "Hy kust ons wanneer Hy zig
vertoont aen zijn kinderen / in 't H. Avontmaal / en syn liefde doet gevoelen / wanneer
Hy ook een straeltie van syn genade laet daelen in 't herte / van die na Hem begeren".56
Met deze gemeenschap met Christus is voor Saldenus de gehoorzaamheid nauw
verbonden. Het avondmaal bedoelt ook de genade van de heiligmaking in ons te
bevorderen. Het gebruiken ervan is een verbintenis tot meerdere heiligmaking.57 Dit
motief keert dan ook telkens terug. Aan God ongehoorzaam te zijn en intussen de
volmaakt gehoorzame Christus in ons te willen hebben, is niet anders dan het licht aan
de duisternis, en God aan de satan te willen koppelen. Op een heel direkte en bewogen
wijze laat Saldenus zien dat de vijanden van Christus onmogelijk onze vrienden
kunnen zijn. "Zal dien grooten Menschen-liever aan de galge / tot een schouw spel van
Engelen en Menschen gehangen / in zijn bloed gegrobbelt / als een worm langs de
aarde gekropen / ja de vonken der Hellen om zijn ooren / en in zyn ziel verdragen
hebben; en souden die stookers en stichters van al dat quaad in mijn herte noch op den
throon blijven sitten?".58 In dit verband is er ook sprake van een vernieuwen van het
verbond.59 Deze verbondsvernieuwing is een opnieuw beloven aan God ons leven
Hem te zullen wijden. Naast de troost en de vreugde, is de heiligmaking een zaak die
voor Saldenus direkt uit het avondmaal voortvloeit. Hij konkludeert dan ook dat het de
kracht van het avondmaal is die ons in veel dingen, onder Gods genadige medewerking, "beter en heiliger" wil maken.60
Tenslotte willen wij enkele adviezen noemen die Saldenus geeft om een juiste
beleving van het sacrament te bevorderen. Hij acht het een eerste vereiste dat wij, als
wij aan tafel zitten, ons geloof "levend en krachtig te werk stellen". De kracht om daar
vreugde te genieten is van Christus en uit Christus. Daarom moet die vreugde met
geloof "van Hem afgehaald en afgesogen worden".61 Verder moeten wij alles wat de
55. Het Geestelijk Avondmaal, p. 79.
56. Geesteliken Honingraat, p. 309,310. De terminologie die Saldenus gebruikt ademt de bruidsmystiek
die wij ook vonden bij de Puritein Richard Sibbes. "The kisses of the divine Lovers' mouth are Christs'
presence in the ordinance: the Sacraments are His love tokens"; vgl. G.S. Wakefield, Puritan Devotion,
Londen 1956, p. 103.
5 7. Het Geestelijk A vondmaal, p. 84.
58. A.w.,p. 103,104.
59. Het aspect van het vernieuwen van het verbond vinden wij ook bij W. Teellinck in zijn avondmaalspreken, hij is daarin weer door Perkins beïnvloed; vgl. W. Teellinck, Het Geestelijck Cieraet van Christi
Bruylofts-kinderen, Middelburg 1620, p. 122,123. Zie hiervoor ook: A.G. Knevel, "Willem Teellinck en de
praktijk van het heilig avondmaal", in, Bij Brood en Beker, Goudriaan 1980, p. 282-300.
60. Het Geestelijk Avondmaal, p. 112.
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dienaar aan die tafel doet en spreekt zo aannemen alsof de Heere Jezus Zelf door hem
ons zijn gezegend lichaam uitdeelde, en ook die heerlijke belofte toediende: neemt,
eet, dat is Mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Naarmate wij minder eigen
waardigheid kunnen vinden, moeten wij meer onze ziel werpen op die goddelijke
belofte en ons geloof daarin laten rusten. Vervolgens attendeert Saldenus erop het
avondmaal te zien als een teken en onderpand niet van de vergeving van de zonde in
het algemeen, maar van de zonden die ons op dat moment aankleven, zoals dodigheid,
vreesachtigheid, en verstrooiing van gedachten. Wanneer het geloof zich niet daarop
richt maar bij het algemene blijft staan, beleven wij niet de vreugde van het avondmaal.
Als het om dit laatste gaat wijst Saldenus erop dat wij de vrucht van het
avondmaal niet aan een bepaalde maat van geestelijke vreugde moeten afmeten. Velen
zijn te zeer gesteld op die en die maat van ootmoed, geestelijkheid, geloof en aandacht.
Als dit alles ontbreekt, terwijl wij het nodige hebben gedaan, moeten wij tevreden zijn
met wat de Heere op dat ogenblik nuttig acht. Ook allerlei wangestalten van het hart,
die tijdens het avondmaal ons kunnen overvallen zoals vleselijkheid, onoplettendheid,
en "verstoktheid" hoeven ons niet direkt te ontmoedigen. Zij kunnen ons te meer
vernederen, tot Christus drijven en zorgvuldiger maken ons daarna beter en geestelijker voor te bereiden.62 Het opmerken van deze gebreken kan een teken zijn dat wij
werkelijk deel hebben aan Christus. En als wij op dat moment "zonder smaak of
zoetheid" het avondmaal gebruiken, moeten wij het volgens Saldenus toch waarderen
en hoogachten. Mensen die verkouden zijn trekken ook voordeel uit het voedsel, ook al
genieten zij dit zonder smaak of reuk. Als wij van oordeel zijn dat dit alles het waard is
met de grootste smaak genoten te worden en als dat onze wens is, is dat volgens
Saldenus genoeg. Het gebruik van het avondmaal naar Gods instelling, met verdriet
over de gebreken waarmee dit gepaard gaat, is ook een deugd. Er is dan tenminste
heilige gehoorzaamheid. Wanneer wij die smaak en zoetheid altijd zouden ervaren,
zouden wij het misschien meer daarom zoeken dan omwille van het bevel.
Wij merken hoe sterk de vragen rondom de beleving van het avondmaal aandacht
krijgen. Vooral de gevoelsmatige beleving die al of niet aanwezig is staat centraal. Wij
hebben al eerder opgemerkt dat Saldenus pastoraal wil schrijven en dat hij bedoelt de
"bekommeringen" op te lossen. Hierbij overheersen de zorg voor de genadestaat van
de mens en de reflexie daarover. Deze aanpak toont Saldenus' kracht als "psycholoog"
waarover wij op een later moment nader zullen spreken. Voortdurend komen wij een
nauwkeurige registratie tegen van de gevoelens, en ook van de ongevoeligheid en de
mogelijke oorzaken daarvan. In deze heeft zijn behandeling van het sacrament een
geheel eigen kleur. Het is om deze reden dat Goeters oordeelt dat dit werk een voor
Saldenus karakteristiek geschrift is.63
Tegelijk brengt het sterke accent op de innerlijke vreugde en op het beleven
daarvan, een zekere tweesporigheid mee. Wij zouden kunnen zeggen dat wij aan de
éne kant een duidelijk mystieke lijn aantreffen, en aan de andere kant een meer klassiek
reformatorische. De mystieke lijn komt b.v. uit in het antwoord op de vraag hoe wij
moeten oordelen als de vreugde uit het avondmaal maar kort en voorbijgaand is.
61.
62.
63.

A.n>.,p. 41.
A.w., p. 47.
W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus, Leipzig 1911, S. 102.
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Saldenus zegt dan dat de Heere wijs is en weet dat wij door die voortdurende
"zoetigheid en optrekkingen" verwend zouden worden. Daarom sluit Hij zijn hand
weer toe om misbruik te voorkomen. Verder merkt hij op dat wij die geestelijke
vreugde op tweeërlei wijze kunnen zien. Ze kan zijn als een goddelijke inspraak en
"troostelijke invloeying" in de ziel van zijn kinderen waardoor Hij soms "zonder
middel" tot hen zegt: Ik ben de uwe en gij zijt de Mijne. Ze kan ook uitkomen in het
"gezicht" en in de reflexie die Hij hier verleent dat er bepaalde genadegaven in hen zijn
die Hij in zijn Woord gesteld heeft tot tekenen en bewijzen zodat ze Zijn kinderen zijn.
Het eerste is in het algemeen zeer kort "als een door-schietende blixem", terwijl het
tweede, hoewel het z'n verduistering kan hebben, bestendiger en langduriger is.64
De meer klassiek reformatorische lijn komt uit in Saldenus' antwoord op blijvende tegenwerpingen over het missen van troost en vreugde, en als de vrees zich een
oordeel te eten wordt uitgesproken. Saldenus zegt dan: als u, alleen uw zaligheid
zoekend in Christus, met oprechte vernedering het avondmaal gebruikt, hoewel zonder
gevoeligheid en vreugde, zo eet ge u ook geen oordeel.65 Het klassiek gereformeerde
blijft doorklinken, maar dan wel als ondertoon. Op de éne bladzijde wordt gezegd dat
men zich niet kan bedriegen als men het avondmaal ontvangt met een "geheyligt
Herte", alleen steunend op Gods belofte, terwijl even later op de vraag: "Heeft Hij het
ook mij beloofd?", het bekommerd zijn als voldoende grond wordt aangevoerd om tot
de zekerheid daarvan te komen.66 Wij signaleren in de vragen rond dit sacrament een
verschil in klimaat met de begintijd van de reformatie. Bij Saldenus heeft er een
verschuiving plaats gevonden van de gerichtheid op Gods beloften in het Evangelie
naar de innerlijke gesteldheid van de mens.

4.3.3. De dankzegging
Het belangrijkste thema voor de dankzegging is voor Saldenus de heiligmaking. Allen
die recht genodigde gasten zijn geweest en met Jezus hebben aangezeten, zijn verzadigd geworden met het vlees en bloed van het Lam. Het kan niet anders of zij zullen
deze oneindige goedheid ook willen beantwoorden. Tegelijk klinkt hier ook een
oproep tot zelfonderzoek. Saldenus wijst erop dat het mogelijk is dat men wel aan de
tafel heeft gezeten maar slechts uiterlijk, met het lichaam, en alleen een eenvoudig stuk
brood en een dronk wijn heeft genuttigd. Men heeft dan geen voordeel uit het
avondmaal ontvangen. Van vruchtbaarheid is dan geen sprake. Zulke mensen halen
daar ook een oordeel en verdoemenis over zich.67
Als het gaat om de noodzakelijke plicht van dankbaarheid zijn er volgens
Saldenus velen die daarin te kort schieten. Drie soorten mensen worden door hem
genoemd. Er zijn er voor wie de hele godsdienst bestaat uit niet-doen. Zij zeggen: ik
ben geen hoer of dief, geen vloeker of zweerder, geen gierigaard, en intussen denken
zij dat het met hen goed is. Dat nalatig zijn in het goede kan zelfs voorkomen bij hen

64. Het Geestelijk Avondmaal, p. 59, 60. Deze lijn waarbij de bevinding een uitgesproken gevoelsmatig,
mystiek karakter heeft, vinden wij ook bij W. a. Brakel en bij J. Verschuir, vgl. C. Graafland, "Nadere
Reformatie, G. Voetius, W. a. Brakel, J. Verschuir", in Bij Brood en Beker, p. 277.
65. Het Geestelijk Avondmaal, p. 62.
66. A.w., p. 82, 83.
67. Geesteliken Honingraat, p. 209.
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die de Heere vrezen. Het is dan een "ongestalte" van de ziel en tijdelijk, terwijl het bij
de niet wedergeborenen een permanente zaak is. De Heere geeft zijn weldaden echter
niet tevergeefs maar wil die beantwoord hebben met dankbaarheid en heiligheid. Er
zijn anderen die op hun manier vruchtbaar zijn terwijl het goedbeschouwd niets is. Zij
steunen op uiterlijke plichten, en weten een hele reeks te noemen terwijl dat hun hele
godsdienst is. Verder is er voor Saldenus ook een slag mensen dat een vuile en
stinkende reuk verspreidt. Dat zijn alle dronkaards die zich overgeven aan die vuile
"drank" en dan nog durven aanzitten aan deze heilige tafel. Verder alle wellustige en
hoogmoedige mensen, alle vloekers en misbruikers van de Naam des Heeren, alle
wereldse en gierige mensen. Deze allen mogen niet onder de dankbaren en begenadigden worden gerekend.
Tenslotte gaat Saldenus in op de praxis pietatis die behoort uit te komen na het
avondmaal. Allen die God vrezen en het ware vlees en bloed van het geslachte Lam
hebben gegeten, worden opgewekt heilig te zijn en heilige werken te doen.68 Verder
dient de dankbaarheid uit te komen in een opzoeken en stichten van elkaar. Vooral
degene die enige "bekwaamheid" heeft moet gaan naar iemand van wie hij weet dat
deze "dor en dodig" is, om zijn talenten te besteden waar het nodig is. Vervolgens is het
van belang alle hindernissen die deze vruchtbaarheid beletten, op te ruimen. Saldenus
noemt mensenvrees en schaamte, zodat men in een gezelschap niet durft spreken van
God en goddelijke zaken. Ook kan er geestelijke opgeblazenheid zijn waardoor men
alle dingen in eigen kracht wil uitvoeren, of angstvalligheid en moedeloosheid. Dit
laatste kan er ook zijn bij hen die hebben deel genomen aan het avondmaal, zodat zij
het opgeven zodra zij het gevoel hebben dat de Heere zijn genade hun niet geeft,
waardoor ze "dodig en ongevoelig" verder gaan. Al deze hindernissen moeten worden
opgeruimd, omdat zij de geestelijke vruchtbaarheid zeer in de weg staan.
Opnieuw treft ons het accent op de gevoelens van de gelovigen en het ingaan op
allerlei klachten. Dat blijkt wanneer Saldenus aan degenen die klagen dat zij nog zo
"verstokt en harteloos" zijn, zo geesteloos en ongevoelig, terwijl zij aan de tafel des
Heeren zijn geweest, de volgende raad geeft. Allereerst is het zaak de middelen
zorgvuldig waar te nemen: het horen, lezen en mediteren van het Woord, ook het
gebruik van de sacramenten, het gebed en alle ingestelde plichten. "Soekt U te houden
in de nabyheyt / en tegenwoordigheyt van uwen Konink / en wagt dan op den Heere /
en op zijn heyl".69 Weliswaar wijst Saldenus erop dat God die middelen moet zegenen
met zijn Geest, zullen ze enig effect hebben, hetgeen staat in zijn vrijheid en macht. Als
Hij het nodig acht zal Hij het ook doen. Het is echter weer onze plicht, na het gebruik
van die middelen, geduldig te wachten op de werking en "invloeiing" van Gods Geest.
Zoals een boer zijn land mest, zuivert, ploegt en ook zaait in de hoop eens te zullen
maaien, zo moeten wij doen met ons hart.

4.4. Samenvatting
Wanneer wij alles wat Saldenus over het avondmaal schrijft overzien, zouden wij dat
als volgt willen samenvatten.
68.
69.

Aw.,p. 215.
A.w., p.22\.

114

1. Het avondmaal krijgt uitvoerig aandacht. Niet zozeer het dogmatisch leerstellige
staat in de belangstelling als wel het praktisch pastorale, zoals de vragen van geloof en
geloofszekerheid en de beleving ervan.
2. Zowel de troost en vreugde als de heiligmaking zijn bij het avondmaal van belang.
Om deze te verkrijgen is een daadwerkelijke voorbereiding vereist. Bekering en
oprecht geloof zijn voor het gebruiken van het sacrament nodig. De misstanden
worden konkreet genoemd.
3. De roeping voor iedere gelovige om het avondmaal te gebruiken klinkt duidelijk
door. Saldenus distantieert zich van de labadistische gedachten die avondmaalsmijding tot gevolg hadden.
4. Meerdere argumenten worden aangevoerd om de gelovigen ook verlangend te
maken naar dit sacrament. Tegelijk treft ons een pastorale mildheid bij het ingaan op
allerlei tegenwerpingen.
5. Bij de overdenking aan de tafel des Heeren gaat het niet zozeer om het werk van
Christus in het algemeen alswel om Christus, speciaal als Degene die voor ons
verzoening aanbracht. Het "pro me" karakter is van wezenlijk belang.
6. Het avondmaal heeft ook een verzegelend karakter. Het is een bloedig zegel van het
genadeverbond en van alle beloften daarin toegezegd. Het is de trouwring waardoor
Christus zijn liefde des te krachtiger aan onze harten wil brengen.
7. Aan de gemeenschap met Christus is nauw verbonden de gehoorzaamheid. Het
gebruik van het sacrament is een verbintenis tot meerdere heiligmaking. Er is sprake
van een vernieuwen van het verbond.
8. Vele adviezen worden gegeven om de rechte vreugde in het sacrament te ontvangen.
Vooral de gevoelsmatige beleving die al of niet aanwezig is staat centraal. Er vindt
voortdurend een nauwkeurige analyse van de gevoelens plaats. Dit laatste brengt een
zekere tweesporigheid met zich mee.
9. Bij de dankzegging valt sterke nadruk op het heilig zijn en het doen van heilige
werken. Opnieuw is er de oproep tot zelfonderzoek. Een leven dat bestaat uit niet-doen
of uit uiterlijke plichten wordt als onvoldoende aangemerkt. De gelovigen moeten hun
talenten ook voor anderen aanwenden. Allerlei hindernissen moeten worden opgeruimd die het vruchtbaar zijn in de weg staan.
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HOOFDSTUK 5

Saldenus als pastoraal psycholoog

5.1. Zielkundige vragen
Als pastor werd Saldenus regelmatig gekonfronteerd met de klacht van gemeenteleden
(die in zijn ogen ware gelovigen waren) over hun "gevoelloosheid". Er werd wel
gepredikt dat de gemeenschap met Christus wordt ervaren en gevoeld, maar bij vele
kinderen van God bleek de praktijk veelal anders te zijn. De begenadigden herkenden
zich dikwijls nog het meest in het beeld van het gekrookte riet en de rokende vlas wiek.
Zij vielen nog zo vaak in zonden, hetgeen de vraag bij hen deed opkomen hoe dit nu
kon samengaan met de wedergeboorte. Vooral de "dodigheid" en geestelijke ongevoeligheid waardoor Gods kinderen als levende dood zijn en waarbij hun hart als een
steen is, was een klacht die Saldenus regelmatig tegenkwam.
Deze existentiële vragen staan niet op zichzelf. Pastoraat en prediking liggen
altijd in eikaars verlengde. Dat geldt ook voor de gemeenten waarin Saldenus als
voorganger geestelijk leiding gaf. Wij herinneren ons zijn theologisch uitgangspunt, dat in een eerder stadium ter sprake kwam: centraal in zijn denken staat de leer
van de wedergeboorte. De wedergeboorte is een wezenlijk, habitueel gebeuren waardoor positieve kwaliteiten als kennis, verlangen, geloof, liefde en gehoorzaamheid
in ons worden geplant. Deze gesteldheden uiten zich in de praktijk van het geestelijk
leven. Er is ontroering, er zijn allerlei gevoelige ervaringen in het leven met God.
Dit bevindelijk genieten en deze ondervonden kennis krijgen bij Saldenus aparte
aandacht. Het zijn elementen die aan het geloof eigen zijn of zelfs boven het geloven
uitgaan.
In de praktijk betekende dit dat men, waar het geestelijke leven zo gevoelsmatig
bepaald was, menigmaal in een krisis verkeerde. Onzekerheid, aanvechting en twijfel
waren meer regel dan uitzondering. Wanneer het gevoel minder sterk aanwezig was,
beschouwde men dit als kleingeloof of zelfs als een bewijs dat men helemaal geen
gelovige was. Saldenus konstateerde dat velen vanuit deze ervaring of juist door het
gemis ervan, tot een negatief oordeel over hun geestelijke staat werden gebracht.
Terwijl de één zich zonder grond voor godzalig en uitverkoren hield, oordeelde de
ander van zichzelf dat hij verworpen was, terwijl hij godzalig en oprecht was.
In een drietal werken is hij op al deze vragen uitvoerig en op een uiterst pastorale
wijze ingegaan. In 1661 verscheen De Droevigste Staet eens Christens, terwijl een jaar
later Een Christen vallende en opstaende uitkwam.1 Beide werken werden geschreven
1.
De Droevigste Staet eens Christens, bestaende in de Doodigheydt ofte Ongevoeligheydt sijns Herten
ontrent Geestelijke Dingen. Dit werk is opgedragen aan Eleonora Maurice, prinses van Poortugaal, echtgenoot van Georg Fredrick, vorst van Nassauw enz.
Een Christen vallende en opstaende: ofte nodige en stigtetyke Bedenkingen over het geestelyk weder-invallen,
ende de Heerschappye der sonde, voor zoo veel ze heyde noch vallen kunnen in de Weder gehoor ene; Dit werk
is opgedragen aan Herm. Witsius (pred. te Wormer). Wij gebruikten de editie van 1757.

in Enkhuizen, en verschenen ook onder de titel De Wegh des Troostes.2 In 1665 gaf
Saldenus een derde geschrift uit, getiteld Toetsteen van eens Christens Oordeel? Dat
deze drie werken onderling samenhangen, maakt hij zelf duidelijk in het voorwoord
van zijn Toetsteen. Hij merkt op dat het zijn bedoeling is met dit laatste werk zijn De
Wegh des Troostes aan te vullen en in te gaan op alles waardoor een wedergeboren
bekommerd hart in z'n meest hevige aanvechtingen kan worden opgehouden. Saldenus is van mening dat alles wat hij hier behandelt, samen met wat in zijn twee andere
geschriften aan de orde kwam, aan een verlegen ziel veel zal bieden om daarin
vertroosting te vinden. Door deze verwijzing is het duidelijk dat de drie genoemde
geschriften voor hem een eenheid vormen.
Saldenus is er zich van bewust dat hij niet de eerste is die over deze materie
schrijft. Meerdere malen verwijst hij in de kantlijn naar het bekende werk van G.
Voetius en J. Hoornbeeck: De Geestelijke Verlatingen* Tegelijk noemt hij ook nu
weer regelmatig allerlei namen van Engelse practici, onder wie die van Perkins,
Bowles, Fr. Rous, R. Sibbes en Th. Goodwin. Saldenus is getroffen door de pastorale
behandeling en de nauwkeurige ontleding van de innerlijke zielsgesteldheden die hij
bij hen heeft gevonden. Hij is van mening dat in ons taalgebied nog niemand expliciet
over bovengenoemde onderwerpen heeft geschreven. Om in deze leemte te voorzien
heeft hij een poging gedaan op een pastorale wijze over deze zaak te schrijven om
langs deze weg alle vermoeide zielen te onderwijzen en houvast te bieden.5
De eerste twee werken zijn voorzien van een aanbeveling van de Utrechtse
hoogleraren Voetius, Essenius en Nethenus. Zij hebben, gelet op de vele herdrukken,
een goede ontvangst gehad. De laatste herdruk verscheen aan het eind van de negentiende eeuw.6 Ook zijn Toetsteen, waarvan de eerste uitgave in de Delftse tijd uitkwam,
was spoedig uitverkocht. Dit werk zag opnieuw het licht in 1728, ditmaal voorzien van
een uitgebreid voorwoord van Corn. van Velzen, hoogleraar in Groningen. Deze
typeert Saldenus als iemand met een diepe kennis van het geestelijk leven en van de
bevindelijke werkzaamheden van een christen.
Ook Comrie en Schortinghuis verwijzen met dankbaarheid naar deze geschriften
van Saldenus. De eerste spreekt over De Droevigste Staet als een traktaat dat nooit
genoeg gewaardeerd kan worden. Zijn wens is dan ook dat zijn lezers dit werk zelf ter
hand zullen nemen.7 Tot in het begin van de negentiende eeuw wordt de naam van
Saldenus in dit opzicht nog met ere vermeld. E. Kist noemt hem als één van de oude
praktische theologen met een grote zielkundige bekwaamheid. Kist noemt de naam
van Saldenus in één adem met Teellinck, Van Lodenstein, de beide Brakels en

2.
De Wegh des Troostes, Gheopent voor alle Boetvaerdighe Christenen, Onder de Titelen van de
Droevigste Staet eens Christens, ende Een Christen Vallende en Opstaende, Utrecht 1662.
3.
Toetsteen van eens Christens Oordeel, of nootsakelijk Onderricht, hoe men Geestelyker wijze en van
een ander, en van zijn zelven oordelen moet; wij gebruikten de editie van 1728.
4.
Gisbertus Voetii Disputaty van geestelicke verlatingen, uit de Latynse tale in onze Nederlantse
overgezet, voortgezet door Johannes Hoornbeeck, Utrecht 1646.
5.
De Droevigste Staet, p. 6.
6.
Er zijn ons van beide werken in totaal zeven drukken bekend. Van der Haar rekent de eerste druk van
De Droevigste Staet (1661) als twee uitgaven, resp. te Enkhuizen en Utrecht, en komt zo tot een totaal van
acht. Zie J. v.d. Haar, Schatkamer van de Gereformeerde Theologie in Nederland, Veenendaal 1987.
7.
A. Comrie, Verzameling van Leerredenen, Utrecht 1887, p. 26, 29.
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verscheidene Engelse praktikalisten.8 Opmerkelijk is verder dat de bekendheid van
Saldenus in deze niet beperkt bleef tot ons eigen land. Al in 1672 verscheen van De
Wegh des Troostes een vertaling van een uitgaaf in het Duits.9
Uit het bovenstaande kunnen wij afleiden dat Saldenus in deze drie werken, die
samen achthonderd pagina's omvatten, een geheel eigen bijdrage heeft geleverd aan de
lektuur van de Nadere Reformatie betreffende allerlei zielkundige vragen van de
gelovigen. Stoeffler, die in dit opzicht ook de naam van a Brakel noemt, is van mening
dat het werk van Saldenus het belangrijkste is dat in deze periode op dit gebied
verscheen.10 Gelet op de psychologische deskundigheid die hij aan de dag legt, en
gezien de waardering die hij door de jaren heen heeft ondervonden bij anderen, lijkt het
ons zinvol een niet al te beknopte samenvatting te geven van dit belangrijke onderdeel
van zijn oeuvre.
5.2. De Droevigste Staet
Geestelijke ziekte
Saldenus merkt op dat de ware godzaligen, ook al zijn zij de allergelukkigste mensen
op deze aarde, toch vaak onder allerlei zorgen en bekommeringen gebukt gaan. De
zwaarste nood die zij ondervinden, is wel de "dodigheid" en ongevoeligheid. Het is
bovendien geen zaak die van korte duur is, maar een blijvende en langdurige. Saldenus
omschrijft deze kwaal als een geestelijke ziekte in een oprecht bekeerde, waardoor de
geestelijke dingen zijn hart niet zo doen ontvlammen als wel tot zijn verbetering nodig
was.11 Wanneer de oordelen van God, de zonden in het algemeen en de natuurlijke
verdorvenheid in het bijzonder, maar ook de troost van Gods genade en de heilige
plichten het hart van Gods kinderen niet werkelijk raken, komt al spoedig de klacht
over "dodigheid" en hardheid op. Er is sprake van een zekere lusteloosheid. Of zij nu
de oordelen van God horen, of de troost van het Evangelie, of het avondmaal
gebruiken, alles gaat er droog en dor aan toe.
Omdat Saldenus van mening is dat de genezing van deze ziekte allereerst
bevorderd wordt door een grondige diagnose, somt hij twaalf verschijnselen op
waarmee deze ziekte gepaard gaat. Zo noemt hij als kenmerkend verschijnsel een
zekere geestelijke verwardheid. 't Is als met iemand wiens tong door een verlamming
geraakt is, die daardoor alleen maar een onsamenhangend geluid voortbrengt. Verder
is er ook onvruchtbaarheid. Het leven van Gods kinderen is wel als goede aarde, maar
de zon van Gods bewerkende genade beschijnt hen niet, terwijl ook de ploeg van zijn
genademiddelen niet door hun hart gaat. Er is niet minder angst en vrees, terwijl men
ook gemakkelijk struikelt en in deze of gene zonde valt. Men schuwt het gezelschap en
zoekt de eenzaamheid.
Kenmerkend is voorts een chronische twijfel: men slingert inzake de verzekering
van het geloof, omdat men vanwege deze dodigheid geen genadetekenen kan zien en
de inspraak van Gods Geest mist. Deze zielen zijn ook zeer onaandachtig en vergeet8.
Vgl. C. Graafland, "De invloed van het Puritanisme op het ontstaan van het Gereformeerd Piëtisme in
Nederland", in DNR, VII (1983), p. 7.
9.
Bremen, 1672; zie Van der Aa, BW, XVII, p. 19; zie ook Chr. Gottlieb Jöcher, Allgemeines Gelehrten
Lexicon, IV, Leipzig 1750, S. 50. Deze Duitse uitgave is aanwëzigm Halle (Saaie).
10. F.E. Stoeffler, The Rise of evangelical Pietism, Leiden 1971, p. 157.
11. De Droevigste Staet, p. 9.
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achtig. Zij onthouden vrijwel alleen datgene wat hun zwaarmoedigheid voedt. Een
ander kenmerkend verschijnsel acht Saldenus het schuwen van gevoelige christenen
die op een zeer levendige wijze van de geestelijke dingen spreken. Dit laatste heeft als
oorzaak dat men de eigen dodige staat al te zeer liefkoost, of dat men achterdochtig is
en de gevoelige bewegingen van anderen verdenkt.
Oorzaken
Na deze analyse van de kwaal zelf en een weergave van de symptomen te hebben
gegeven, noemt Saldenus een reeks van oorzaken die hieraan debet kunnen zijn. Hij
maakt onderscheid tussen oorzaken die van buitenaf komen en die van binnenuit
komen.12 Als het gaat om de eerste zegt hij dat God zelf er de hand in kan hebben,
waarbij hij verwijst naar Jesaja 63:17. Het is mogelijk dat God de aangeboren hardheid
van het hart die alle mensen en zelfs ook de wedergeborenen eigen is, niet wegneemt
of korrigeert. Hij kan de werking van zijn Geest inhouden bij die dingen waardoor Hij
gewoonlijk de ziel gevoelig maakt. Het is mogelijk dat Hij duistere dampen in de ziel
stort: verschrikkingen en benauwdheden waardoor de ziel verward wordt en in een
flauwte komt.
Ook Satan kan hierin bezig zijn. Deze kan de machten van de ziel zoals de
begeerte, de inbeelding, het geheugen en het verstand in negatieve zin bewerken, of de
vrucht van de heilige plichten (het Woord horen en het avondmaal gebruiken) roven
door met iets anders te komen.
Als andere mogelijke externe oorzaken noemt Saldenus uiterlijke voorspoed,
slordigheid in de heilige oefeningen, een verwarde manier van onderwijzen. Met dit
laatste bedoelt hij de mogelijkheid dat predikanten zonder lijn en zonder toepassing
spreken. Ook kan een slappe geesteloze prediking die geen kracht of gevoel toont er
mede debet aan zijn, of omgekeerd het al te vaak horen van een verontrustende
prediking. Zoals iemand die voortdurend het kanon hoort bulderen doof wordt, zo kan
het ook gaan met mensen die al teveel "op haere herten geslagen en gedondert willen
hebben".13
Als het gaat om eventuele oorzaken die van binnenuit komen, wijst Saldenus
allereerst op het zondige en verdorven vlees. Deze "modderpoel" en bron van alle
kwalen doet allerlei dampen uitgaan die het gemoed verduisteren en de gevoeligheid
van het hart wegnemen. Ook de zorgvuldigheid van het leven kan de liefde voor de
geestelijke dingen wegnemen. Zoals het lichaam dat met spijs overladen is "dodderig
en vakerig" wordt, zo kan het ook gaan met de ziel wanneer deze bedolven raakt onder
alle vermoeienissen van deze wereld.
Saldenus noemt verder de ongetemperde droefheid die op dit punt zeer schadelijk
kan zijn. De krachten van de ziel worden hierdoor uitgeput, met als gevolg dat de
gevoeligheid afstompt en uitdooft. Ook iemands natuurlijk temperament kan hier veel
in doen. Iemand die een vrij harde natuur heeft zal, ook al is hij wedergeboren, minder
snel geroerd worden.
Van niet minder belang acht Saldenus hier de lichamelijke konstitutie. Hoewel de
dodigheid een geestelijke ziekte is, spelen eventuele lichamelijke gebreken waar
12.
13.

An\,p.24.
A.w.,p. 38.
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iemand op dat moment last van heeft, een grote rol. Hij wijst op de mogelijkheid dat het
lichaam te kampen heeft met "obstructiën ofte verstoppingen / die de transpiratie der
geesten haeren loop verhinderen en beletten". De ervaring leert dat wanneer de
organen als milt en lever niet goed funktioneren, dit ook z'n uitwerking heeft op het
geestelijk gestel van een mens.
Verder kan de dodigheid veroorzaakt worden door van het zondigen bijna een
gewoonte te maken. Het voortdurend achtereen een bepaalde zonde doen, brengt een
"vereeldinge" en een korst over het hart. Ook de geestelijke gemakzucht kan hier een
oorzaak zijn. Goede christenen zijn hier vaak schuldig aan. Het vraagt de nodige
inspanning om tot een levendige dispositie van het hart te komen, zoals het allernauwste zelfonderzoek, het aan het hart brengen van Gods wet en van zijn Woord, en
aanhoudende gebeden. Dit alles wordt vaak als al te lastig ervaren. Tenslotte noemt
Saldenus het gebrek aan geloofsoefening als het gaat om gevoelverwekkende genademiddelen. Hij bedoelt hiermee dat het Woord van God, de sacramenten, de bestraffingen en de vertroostingen, geen gevoel in de ziel verwekken, als ze niet in het
geloof worden aangenomen.14
Wat ons in het bovenstaande opvalt is de heldere analyse die Saldenus geeft van
deze geestelijke kwaal. Hij toont een verrassend en rijp inzicht in het innerlijke leven
van zijn gemeenteleden. Het peillood wordt diep uitgeworpen. De gelovige wordt in
z'n inzinkingen en dieptepunten, ook wat betreft het gevoelsleven, volstrekt serieus
genomen. Als het gaat om de oorzaken treft ons een diep pastoraal theologisch maar
niet minder een psychologisch inzicht. Alle mogelijke redenen worden opgesomd,
waarbij ook de lichamelijke konditie voor Saldenus een duidelijke rol kan spelen. Het
zal ook verderop duidelijk worden dat hij in de pastorale benadering van z'n gemeenteleden oog blijkt te hebben voor wat later genoemd is de psycho-somatische
eenheid van de mens. Er is voor Saldenus een duidelijke wisselwerking tussen het
geestelijk en lichamelijk welzijn. Wij signaleren tenslotte een geheel eigen aandacht
voor het gevoel. Er is sprake van de gevoeligheid van het hart, van gevoelige
christenen, van gevoelverwekkende middelen, van een prediking die gevoel toont.
Enkele gewetensgevallen
Om degenen die met deze kwaal te kampen hebben te helpen, gaat Saldenus over tot de
bespreking van enige "ghevallen der Conscientie". De eerste vraag die hij dan stelt is
of iemand die werkelijk bekeerd is, wel in zo'n dodigheid en ongevoeligheid van het
hart terecht kan komen.15 Met een beroep op Perkins stelt hij dat het heel goed mogelijk
is dat iemand die zo dodig en ongevoelig is, toch is en blijft in de staat van genade.
Diverse Schriftplaatsen en voorbeelden van heiligen uit vroeger en later tijd worden
aangehaald. Fundamenteel is in dit verband voor Saldenus dat ook na de bekering de
wortel en de overblijfselen van de natuurlijke steenachtigheid in de harten van hen die
wedergeboren zijn, blijven. En zoals het op oud ijs gemakkelijk kan vriezen, zo kunnen
ook de godzaligen door die overgebleven steenachtigheid gemakkelijk in dodigheid
terugvallen. Bovendien bestaat volgens Saldenus het eigenlijke van de wedergeboorte
niet in de geestelijke gevoeligheid en levendigheid, maar in de vastheid van de
14.
15.

A.w., p. 44.
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"hebbelijkheden". Dit laatste is bepalend, terwijl de genoemde gevoeligheden niet
beslissend zijn voor de wedergeboorte.
Een tweede vraag die aan de orde komt is hoever deze dodigheid zich in de ziel
van een bekeerde kan uitstrekken. Saldenus maakt duidelijk dat de gehele ziel met al
haar "faculteyten en machten" met deze kwaal behept kan zijn. 't Kan zo ver gaan dat
noch het verstand, noch de wil of de hartstochten door iets geroerd of bewogen kunnen
worden. De wedergeborenen kunnen in deze toestand zelfs zover komen dat zij het
gebruik van de middelen zoals het horen van Gods Woord, het gebed en het avondmaal, nalaten. Dit laatste gebeurt niet uit verachting, maar veeleer uit hoogachting
omdat men er geen smaak in heeft, en vreest met een steenachtig hart die heerlijke
middelen te misbruiken.16 Tegelijk is Saldenus ervan overtuigd dat deze dodigheid niet
totaal in de wedergeborene aanwezig is, zodat er in de wil of in de genegenheden niet
het minste gevoel zou overblijven. Als de wedergeboren ziel zo dodig is dat het gevoel
ontbreekt, zo voelt ze nochtans dat ze dodig is. Ook is deze kwaal er niet onophoudelijk, of zonder hartelijke veroordeling, of met een ernstig verlangen naar het
tegendeel.17
Een vraag die Saldenus ook uitvoerig beantwoordt is die van het onderscheid
tussen deze dodigheid en de geestelijke gerustheid. Het blijkt dat zowel wedergeborenen als niet wedergeborenen zich hier meermalen vergissen. Enkele opmerkelijke
verschillen zijn voor hem dat de geestelijke dodigheid altijd in zichzelf zondig is en uit
zondige oorzaken voortkomt, terwijl de gerustheid van het gemoed een zoet en
vermakelijk goed is, gewerkt door Gods Geest en door het zien van onfeilbare
genadetekenen. Waar de eerste eigenlijk geen grond heeft waarop zij rust, heeft de
laatste een vast fundament en wel Gods Woord en het getuigenis van het verlichte
geweten, dat namelijk zulke dingen aanwezig zijn die door dat Woord gesteld worden
als gronden van een veilige gerustheid. Een ander verschil is voor Saldenus dat de
geestelijke dodigheid zetelt in de gevoelsvermogens van de ziel (de hartstochten en de
fantasie), terwijl de gerustheid van het gemoed haar plaats heeft in de redelijke
vermogens, namelijk in het verstand en in de wil, waardoor de bewegingen en
roeringen in banen worden geleid.18
Opnieuw treft ons de nauwkeurige ontleding van het zieleleven. Er is sprake van
de ziel met al haar faculteiten en vermogens. Ook ziet Saldenus in het zieleleven
verschillende niveaus. De onderste machten zijn de gevoelige, terwijl de bovenste
worden aangeduid als de redelijke machten. Deze scholastieke onderscheidingen
worden door Saldenus te hulp geroepen om het verschil tussen dodigheid die hij als
zondig typeert, en de geestelijke vrede aan te geven. Duidelijk is dat de onderscheiding
tussen de verschillende psychologische categorieën voor Saldenus niet op zichzelf
staat, maar in dienst gesteld worden van het pastoraat.
Troost
De klachten over de dodigheid worden door Saldenus zoveel mogelijk ernstig genomen. Het zijn juist de allerheiligsten die klagen dat hun hart als een steen is, en even
16.
17.
18.

A.w., p. 60; Saldenus verwijst naar J. Abernethy, Medicyn der Ziele, cap. 6.
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onbewegelijk als een rots. Wanneer zij het willen opheffen naar de hemel, ligt het zo
zwaar op hen alsof er "duizenden van lood" aan waren gebonden. Dikwijls zou een
molensteen gemakkelijker naar de hemel vliegen dan dat luie, lome hart. Bij alles is het
droog en dor en onbewegelijk.
Saldenus wil nu enkele gronden van troost aanreiken aan deze bekommerde
zielen. Zo merkt hij op dat wie klaagt over deze dodigheid er blijk van geeft enig
gevoel te hebben van deze dodigheid. Want waar enig gevoel is, is verdriet omdat de
doden in het geheel niet kunnen voelen. Verder geeft deze klacht voor hem ook een
bijzondere zorg voor de welstand van het hart aan. Dit klagen is ook een zeldzaam
bewijs van liefde tot Gods geboden, terwijl het niet minder uitdrijft tot God om de nood
in zijn schoot "uit te gieten". Saldenus is ervan overtuigd dat, ook al is de dodigheid
een kruis, het kermen en klagen erover een zeker merkteken is van de oprechtheid van
de genade.19
De vraag is of op deze wijze de mens niet wordt teruggewezen naar zijn eigen
gebrek. Blijkbaar heeft Saldenus zelf het gebrekkige van deze troost aangevoeld omdat
de klachten over de ongevoeligheid blijven aanhouden. Nieuwe troostgronden worden
genoemd. Saldenus merkt op dat juist degene die klaagt over zijn ongevoeligheid
daarmee de grootste gevoeligheid te kennen geeft. Ook wijst hij erop, met een beroep
op Perkins, dat God, als Hij zijn kinderen een tijd lang doof en dor en zonder leven
heeft laten lopen, hun daarna des te meer bewegelijkheid en gevoeligheid teruggeeft.20
Op de klacht dat men zo niet in de volle zekerheid kan sterven, antwoordt Saldenus dat
de Heere zijn kinderen soms in hun einde de "zoetigheid" van hun zaligheid niet zo
gevoelig laat proeven, opdat deze, als zij die kort daarna ontvangen, hun des te
heerlijker en smakelijker zal voorkomen.
Een voordeel van zo'n periode van dorheid kan volgens Saldenus zijn dat de
gevoelverwekkende middelen weer des te meer worden gewaardeerd. Het is als met
brood dat voor iemand die verzadigd is te beschimmeld of te min is, terwijl het in de
mond van iemand die honger heeft, smakelijk is. Verder kan zo'n periode van
gevoelloosheid een les zijn om minder aan het gevoel te hangen. Dikwijls rust, zo
meent Saldenus, het geloof anders te zeer op het gezicht en op het gevoel in plaats van
op Gods belofte. Hij acht dit een grote fout die, door het onttrekken van deze
gevoeligheid, noodzakelijk gekorrigeerd moet worden, "...op dat gij uw'gewoonlyke
valsche kruck missende / alleenlijck op de rechte ende onbedriechelycke / dat is op
Christus, en sijn waerheydt ende verdiensten / mooght steunen".21
Wij signaleren hier een merkwaardige tweesporigheid. Terwijl eerder het gevoel
als wezenlijke notie werd aangemerkt, klinkt hier ineens een kritisch geluid over het
staan naar gevoelige ervaringen. Waar in het voorafgaande de zekerheid werd gefundeerd op Christus en op de genadetekenen in het leven van een christen, wordt nu
alleen Christus met zijn verdiensten als wezenlijke grond aangewezen. Wij kunnen de
vraag stellen of Saldenus er wel voldoende oog voor heeft gehad dat deze twee wijzen
van pastorale benadering (de mens terugwerpen op zichzelf of op Christus) met elkaar
op gespannen voet staan.
19.
20.
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Tegenwerpingen
Saldenus onderscheidt vier terreinen waarop zich de dodigheid kan uiten. Zij kan
tevoorschijn komen als het gaat om de zonden en als het gaat om de troost van Gods
genade; verder aangaande de smaak in de oefeningen van de godzaligheid en als het
gaat om de goddelijke oordelen. Op elk van deze onderdelen worden dan tegenwerpingen gemaakt waarvan wij er enkele weergeven.
Zo wordt gevraagd hoe deze dodigheid op het punt van de zonden nu in de
wedergeborenen kan plaats hebben. Het antwoord is onder meer dat de droefheid over
de zonde tweeërlei is, en wel een redelijke en een gevoelige. De eerste heeft te maken
met het verstand en de wil, terwijl de laatste de beroering is die in de gevoelige
vermogens van de ziel oprijst als het verstand de zonde veroordeelt en de wil haar
verfoeit.
Saldenus wijst erop dat vele bekommerde harten de vergissing begaan dat zij
menen dat de echtheid van hun droefheid moet uitkomen in een gevoelige beroering.
Het wezen van de rechte geestelijke droefheid bestaat voor hem echter niet in de
beweging van de affecten van de ziel, en kan daar ook niet in bestaan. De eerste reden
daarvoor is dat het affectieve nooit zo hoog aangeslagen kan worden, omdat wij dit met
de dieren gemeen hebben. Verder is de gevoelige roering veelal afhankelijk van de
lichamelijke konstitutie, terwijl men bovendien in die gevoelige beroering over de
zonden de perken te buiten kan gaan.22 Wanneer gezegd wordt dat een wedergeborene
altijd bedroefd is over zijn zonden, geldt dit volgens Saldenus niet van de gevoelige
maar van de redelijke droefheid. Wanneer wij deze redelijke droefheid bij onszelf niet
gewaar kunnen worden, betekent dat nog niet dat zij er niet is. De klacht over de
geringe mate van deze droefheid is al een bewijs dat die droefheid aanwezig is. God
weegt die droefheid ook niet, maar Hij toetst of deze zuiver is. En tenslotte heeft
volgens Saldenus de Heere geen vermaak in onze droefheid, maar begeert Hij ons tot
zijn Zoon uit te drijven. Het minste vonkje van ons geloof is veel krachtiger tot onze
zaligheid dan alle trappen van onze droefheid.23
Ook de casus dat een kind van God de geestelijke plichten zo zonder smaak en
zoetheid kan verrichten wordt van alle kanten bezien. Saldenus maakt opnieuw het
onderscheid tussen de redelijke smaak en de gevoelige smaak in het verrichten van
deze plichten. Hij beroept zich op Fr. Rous om aan te tonen dat die smaak en zoetheid
een speciaal hulpmiddel is om aangezet te worden tot volharding in alle goede
plichten.24
Verder merkt Saldenus op dat het vooral de pas bekeerden zijn, die met zoveel
smaak en vreugde bezig zijn in de geestelijke dingen. Deze zijn als mensen die in een
duister gat hebben gezeten, en snel tot het licht komen. Tegelijk wijst Saldenus erop
dat, als God ons voortleidt zonder deze geestelijke genietingen, dit een blijk is van
genade. Hij weet dat wij toch wel verlangen Hem te dienen, en daarom haalt Hij ons
niet zozeer aan door veel zoetheid en lieflijkheid. De Heere doet het vaak als de
schoolmeesters die de kinderen, die wat traag zijn om naar school te komen, soms
trekken met appels en peren of andere versnaperingen, terwijl zij vaak aan de beste
22. A.w., p. 102.
23. A.w.,p. 111.
24. A.w., p. 125. "Potius utore suavitate ciborum tanquam irritamento ad robur comparandum", F. Rous,
Matrimonium mysticum, cap. 8.
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leerlingen zulke dingen niet geven omdat die zonder dat ze aangehaald worden toch
wel komen.25
De antwoorden die Saldenus geeft blijken zich voortdurend te bewegen tussen
een analyseren van het gevoelsleven waarbij de nodige onderscheidingen worden
aangebracht, en een heenwijzen naar Christus als de enige grond van ons leven. Toch
lijkt de reflexie over de gevoelens zo sterk dominerend te worden dat het heenwijzen
naar Christus niet krachtig en beslissend doorklinkt. Dat op deze wijze het gevaar niet
denkbeeldig is dat de gelovige tot zijn dood toe blijft steken in zijn wankelingen en
onzekerheid, blijkt duidelijk uit wat even verderop wordt gezegd. Op de klacht van
iemand dat hij de troost van de genade nooit heeft gevoeld, antwoordt Saldenus dat het
mogelijk is dat iemand z'n leven lang met vallen en opstaan z'n weg moet gaan.
" 't Kan ook wel wesen / dat ymand / ware genade hebbende / noit in sijn leven een
vaste / gesette en bestendige treyn of staet van gevoeligheydt ende getroostheyd
vergost werde; maer dat hij geduriglijk / al vallende en opstaende / dan met een storm
/ en dan wederom met een tusschen komende kalmte of sonne-schijn / na den Hemel
moet voort suckelen".26
Remediën
Tenslotte somt Saldenus een aantal middelen op die als genezing kunnen dienen voor
de kwaal van de dodigheid en de gevoelloosheid in het algemeen. Het eerste dat hij
adviseert is tijdig raad te vragen, voordat het kwaad te diep geworteld is. Zo gauw als
we merken dat het hier hapert, en dat er enige "knobbelachtigheyd" op het hart begint
te groeien, dienen wij om te zien naar een verstandig "Genees-meester".
Van niet minder groot belang acht Saldenus - met een verwijzing naar Bernard het zelfonderzoek. "Ondersoeckt ende door-snuffelt alle hoeken en winckelen van
uw'herte; brengt het een en 't ander / dat gy daer vindt / tot eenige generale hoofden /
ende treckt dan aen 't uyt pluysen ende in planten / nae het quaedt of goet is / dat sich
in uw'herte op doet (...) Wie weet / hoe veel korsten niet op uwe Ziele gegroeyt zijn /
die sult g'er dan met ordre af kunnen ligten ende alsoo het gesonde vleesch / om soo te
spreecken / voor allerley Genaden middelen beter open leggen / ende noodsaeckelijck
meer roeringe daer deur ontfangen".27
Andere middelen zijn: dicht bij de Heere blijven (hoe dichter bij het vuur, hoe
meer warmte) en omgang zoeken met gevoelige christenen die in hun geestelijke
handelingen "seer opgetrocken" zijn. "Den eenen geuwer / siet men / maeckt den ander
aen 't geuwen / den eenen slaeper ronckt den anderen dickwils oock in slaep; maer hier
sal 't contrarie zijn / het eene vyer sal het andere aensteken".28
Als het gaat om middelen tegen de dodigheid wat betreft het gevoel van de
zonden, is Saldenus' raad om vooral kennis te krijgen van het aantal van de zonden, en
van de verzwarende omstandigheden. Ook kan het op dit punt goed zijn iets te
overdenken waardoor onze gevoelens geraakt worden, zoals het verlies van een man of
vrouw of van een kind. Als het hart hierdoor geroerd is, zal dat de gevoeligheid bij de
overdenking van onze zonden ten goede komen.
25.
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Als derde middel wijst Saldenus op het aannemen van Christus als de onze. Ook
al voelen wij Hem niet, we moeten Hem toch zoeken en grijpen. Saldenus is van
mening dat wij onze zonden nooit levendiger en op een meer evangelische wijze
kunnen voelen, dan wanneer wij Hem hebben aangenomen. In dit verband adviseert hij
ook het lijden van Christus te overdenken. "Laet de wonden zijns lighaams u wonden
in de Ziele maaken. Siet in zijne doodt en vervloekinge / hoe grooten Tyran ende
Moordenaar dat gy zijt / die hem dat alles aangedaan hebt".29
Wat betreft de gevoelloosheid in het verrichten van de heilige plichten, adviseert
Saldenus toch te volharden, hoe koud en dor het hart ook is. Wij moeten als het gaat om
het horen van het Woord, het gebed en het gebruik van het avondmaal, de meeste
smaak zoeken in de gehoorzaamheid en in het waarnemen ervan zelf. Dit laatste is
onveranderlijk terwijl de effekten en vruchten veranderlijk zijn. Verder is het van
belang de heilige plichten te "bewerken" aan ons hart, en niet in het uiterlijk te blijven
hangen, 't Is hier als met specerijen: ze ruiken pas nadat ze zijn stukgewreven.
Als de vrees wordt uitgesproken dat de bovengenoemde middelen niet voldoende
zijn gebruikt, antwoordt Saldenus met een pastorale mildheid. Wij moeten in deze niet
te klein denken van de goedertierenheid en vriendelijkheid van God. Alsof Hij harder
tegen zijn lieve kinderen zou optreden dan wij optreden tegen degenen die onder ons
staan. Als deze lichamelijk niet in orde zijn, zouden wij toch met de minste van hun
diensten tevreden zijn, en half werk voor vol aanzien. "Hoe soudt gij dan dencken / dat
de Heere uwe God van u lieden / soo deerlijk krank zijnde aen de Ziele / en door
medelijdenheyt dickwils ook al aen 't lichaem / sich met uwe oprechte pogingen / in
't gebruyck der voorgeschrevene Middelen, niet en soude laten vergenoegen?".30

5.3. Een Christen vallende en opstaende
Een tweetal onderwerpen wil Saldenus hier aan de orde stellen, en wel het terugvallen
van de wedergeborenen in eenzelfde zonde enerzijds, en de macht van de zonde in hun
leven anderzijds. De aanleiding tot het schrijven hierover is dat "seker aensienlijck en
Godtvrugtig Persoon" allerlei klachten op dit punt tegenover hem heeft geuit. Saldenus
zegt dat diverse gesprekken en brieven niet het gewenste effekt sorteerden. Daarom
voelde hij zich genoodzaakt op deze zaken wat dieper in te gaan.31 Hij weet dat anderen
hierover reeds schreven, met name Th. Goodwin.32 Omdat zij dit nogal beknopt hebben gedaan is er reden om op dit punt verder na te denken.
Saldenus merkt dat veel christenen, wanneer zij opnieuw in dezelfde zonden zijn
gevallen, daaruit konkluderen, dat zij nog onder de heerschappij van de zonde verkeren. Omdat dit laatste angst en onzekerheid tot gevolg heeft, wil hij de bekommerden
en struikelenden graag van dienst zijn.

5.3.1. Terugval in de zonde
Saldenus stelt duidelijk dat het hem gaat om het onopzettelijk terugvallen in een zelfde
29.
30.
31.
32.

A.w.,p. 139.
A.w.,p. 150.
"Voorrede". Wij hebben helaas niet kunnen vinden wie Saldenus hier op het oog heeft.
Th. Goodwin (1600-1680), Van de Dwaesheyd der Wederinstortingen.
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zonde, en niet om een gewoonte of een bewuste wijze van leven. Van dit laatste is
sprake bij de goddelozen. In tegenstelling tot de wedergeborenen doen zij de zonde
met genoegen, zonder enige tegenstand van de Geest. Een zwak christen zal van dit
terugvallen eerder last hebben dan een bevestigd christen. Voor Saldenus is het net als
met een kind dat zwakke beentjes heeft. Zo'n kind zal telkens opnieuw struikelen,
terwijl een sterke man, als hij tevoren al eens gestruikeld is, daarna wel staande zal
blijven.
Dit terugvallen betreft vooral de grove en ergerlijke zonden, en niet zozeer de
zonden die voortkomen uit dagelijkse zwakte. Deze laatste vergelijkt Saldenus bij de
rillingen die iemand nog heeft wanneer hij hevige koorts heeft gehad.33 Daarom is niet
iedere herhaling van de zonde als een terugvallen aan te merken.
Saldenus wil zich vooral richten op de ergste "wederinstortingen". Dit zijn voor
hem die gevallen, welke plaats vinden bij sterke christenen na voorafgaande oprechte
bekering, terwijl men ook de geestelijke vreugde en het gevoel van de vergeving heeft
ondervonden. Hij acht dit terugvallen veel gevaarlijker dan dat van zwakke christenen
bij wie de bekering onvolmaakt was, terwijl men de troost van de vergeving niet heeft
ontvangen. Dit onderscheid in de wederinstortingen wil hij bewust maken, en wel met
het oog op de praktijk van de godzaligheid. Hij is van mening dat men over de zwaarste
gevallen de geringste droefheid toont, terwijl men over de kleinste en geringste
gevallen de meeste ontsteltenis aan de dag legt.34
Saldenus noemt verschillende redenen waarom dit terugvallen in de zonde zo'n
ernstige zaak is. Allereerst voert hij aan dat zo iemand die hierin terechtkomt en er in
blijft, zich niet op vaste gronden van de genade der wedergeboorte kan verzekeren.
Verder wordt God er zeer door bedroefd, terwijl ook Zijn liefde op deze wijze geweld
wordt aangedaan.
Dit vallen in dezelfde grove zonden bedroeft niet alleen God maar ook alle
vromen, terwijl het de goddelozen stijft in hun zondig bedrijf. Het is naar de mening
van Saldenus ook een nieuw kruis voor onze Zaligmaker. Want zo dikwijls wij
terugkeren tot zonden die tevoren vergeven waren, kruisigen wij Christus opnieuw, en
geven wij Hem een nieuwe doodssteek! Bovendien moet God, hoewel het Hem
verdriet doet, zijn kinderen hiervoor straffen. Daaruit zijn dan ook te verklaren de
geestelijke verlatingen, de schrik in de ziel en "deerlijke bedwelmtheden" waarover
men hen zo vaak hoort klagen.35
Remediën
Saldenus geeft vervolgens een aantal praktische adviezen om dit terugvallen in de
zonde te voorkomen. Deze adviezen zijn van tweeërlei aard. Het gaat om dingen
waarvoor wij ons hebben te wachten, en om zaken die wij juist moeten doen om dit
terugvallen te vermijden.
Wat het eerste betreft, adviseert Saldenus zich te wachten voor geestelijke
hoogmoed. Allerlei beloften kunnen heel snel worden gedaan, zonder het vaste
voornemen deze ook uit te voeren. Ook kan men op die beloften al te gemakkelijk
33.
34.
35.
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vertrouwen, alsof deze als zodanig de kracht hadden ons te wapenen tegen de zonde.
Verder moeten wij op onze hoede zijn voor wanhoop. De gedachte zou kunnen post
vatten dat het onmogelijk is bepaalde zonden te vermijden omdat men er al meerdere
malen in terecht gekomen is. Saldenus adviseert maar net te doen als mensen die op het
ijs wandelen: niet te roekeloos, maar ook niet al te bevreesd. Ook het herhaalde
terugvallen kan God niet de macht benemen om mensen voor de zonde te behoeden.
Waar wij ons met name voor moeten wachten, is dat wij zouden nalaten Christus
aan te grijpen als "Heiligmaker". Saldenus is van mening dat op dit punt Gods
kinderen al te zeer "slabacken", en denken dat als ze eenmaal ontrouw zijn geweest, ze
zijn hulp niet meer zullen ontvangen. Hij wijst erop dat het geloof dat Christus zal
helpen, niet gegrond moet worden op onze trouw of ontrouw, maar op zijn vrije wil en
belofte.36 Saldenus raadt aan veel na te denken over het doel en de kracht van Christus'
lijden. Dit lijden heeft namelijk niet alleen plaats gevonden met de bedoeling ons te
rechtvaardigen, maar ook om ons te heiligen. Het is daarom een goede zaak, wanneer
wij enige verzoeking tot oude zonden gewaar worden, ons het voorbeeld van Christus'
volkomen heiligheid krachtig voor ogen te stellen, en ons af te vragen hoe Christus
zich zou hebben gedragen. Hoe meer wij dit bedenken, des te sterker de heiligheid van
Christus in ons zal worden. Tenslotte geeft Saldenus in dit verband het dringende
advies zich helemaal te werpen op de belofte van Christus dat Hij ons zal
heiligen."...Op sijn woordt moet gy vast staen: hij sal het gewisselyk doen / niet om dat
gy 't siet / of niet en siet; maer om dat hij 't belooft heeft".37
Een laatste klip die vermeden moet worden is voor Saldenus het op zich nemen
van te zware lasten en te strenge "mortificatien" om deze of gene zonde te overwinnen.
Wij moeten onszelf kennen, en bedenken dat er bijzondere kracht nodig is om de
wederinstortingen te vermijden. Saldenus laat een kritisch geluid horen aan het adres
van hen die, om deze of gene zonde te overwinnen, hele nachten willen bidden, lange
tijd vasten of hun vlees op een andere manier pijnigen en kwellen, zonder rekening te
houden met hun geringe krachten. Hij attendeert erop dat God de uiterlijke plichten
niet heeft ingesteld om ons af te stompen of zwakker te maken, maar juist om de
genade van de Geest in de ziel op te wekken en te verlevendigen.38
Na deze vier zaken waarvoor wij ons moeten wachten te hebben genoemd, somt
Saldenus nog enkele positieve zaken op die van belang zijn om terugval in de zonde te
voorkomen. Hij dringt erop aan te staan naar geestelijke vreugde en blijdschap in de
Heere. "Sieke luyden vallen licht / alsoo ook sieke en bedruckte Zielen". Verder
adviseert hij, met een beroep op Bernard, bij anderen hulp te zoeken tegen die zonde
waar we zelf niet goed raad mee weten. Trouwe hartsvrienden zouden op deze wijze
heel veel voor elkaar kunnen betekenen. Van groot belang acht Saldenus ook het
"wacht houden" over het hart. Hij verwijst in dit verband naar de puritein Love. Wij
moeten de oorzaken opzoeken waardoor wij tot deze of gene zonde kwamen, en alles
mijden wat daartoe aanleiding kan geven. Vooral de voorboden van het terugvallen
36. A.w., p. 43.
37. A.w., p. 45. Wij konstateren dat Saldenus als het gaat om de vastheid van het geloof de kleingelovigen
naar Christus en zijn beloften verwijst. Gaat het echter om de oprechtheid van het geloof, dan noemt hij
kenmerken en roept hij op tot zelfonderzoek. Die twee sporen moeten een diepere eenheid hebben. Waar deze
eenheid ligt, is bij Saldenus niet te achterhalen.
38. A.w., p. 49.
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zoals geestelijke verlatingen en luiheid in zake de heilige dingen en vermakelijke
gedachten over tevoren bedreven zonde, moeten ons waakzaam doen zijn. Het is ook
goed dat een kind van God zichzelf na het terugvallen grondig onder handen neemt
over deze "schandelijke onbestendigheid". Saldenus typeert dit laatste als een plicht
tot "Wraeck". "Breekt u herte dan vry dapper daer over in stucken /ja breekt 'et niet
alleen / maer vergruyst 'et en verbrijselt 'et".39
Een dringend advies dat hij nog geeft, is het doen van goede en wel doordachte
geloften tegen die zonden, die wij niet graag opnieuw zouden bedrijven. Wij moeten
die geloften zien als een breidel en een toom voor ons ongedurig hart. In dit verband
wijst Saldenus op de doop, het avondmaal en de gebeden waar wij indirekt dezelfde
geloften afleggen. Het is tenslotte van belang onze hartstochten onder de teugel van de
Schrift en van ons verlicht geweten te houden. Zonder deze teugel zijn de hartstochten
niet anders dan wilde paarden die ons, of wij willen of niet, telkens weer neer zullen
werpen.
Wat ons in deze praktische adviezen opvalt, is het streven naar kompleetheid. Dit
radikale en totale kenmerkt Saldenus' pastorale benadering van allerlei vragen en
tegenwerpingen. Daarbij konstateren wij invloed van de Middeleeuwse mystiek in het
verwijzen naar Bernard en Thomas a Kempis inzake het beheersen van de hartstochten
en het hulp zoeken bij andere Christenen tegen de zonde. Meerdere malen komen wij
hun namen expliciet tegen in dit verband. Het is één van de trekken in zijn werken
waarop wij regelmatig stuiten. In de beoefening van de gemeenschap der heiligen ligt
voor hem een beschermende en heiligende kracht.
Ook de puriteinse beïnvloeding treedt aan het licht, wanneer het gaat over het
wacht houden over het hart, waarbij wordt verwezen naar de Engelse godgeleerde
Love. Tegelijk bespeuren wij ook een kritische en nuchtere instelling bij Saldenus. Dit
komt duidelijk naar voren in z'n waarschuwen voor al te zware lasten die men op zich
kan nemen bij de op zichzelf noodzakelijke mortificatie, de doding van de oude mens.
Saldenus gaat hier kennelijk minder ver dan Theod. a Brakel en Van Lodenstein.40
Troost
Om allen die verdriet hebben over dit terugvallen te bemoedigen, wijst Saldenus er
allereerst op dat de deur van Gods genade open staat, zelfs voor degenen die al meer
dan eens in dezelfde zonden zijn gevallen. Hij benadrukt dat de beloften van vergeving
in de Schrift zonder onderscheid gericht worden tot alle boetvaardige zondaren. Ook is
voor Saldenus een ernstig verlangen naar bekering op dit punt al een stuk van de
bekering zelf.41 Als de tegenwerping gemaakt wordt dat iemands klagen ook een louter
wettisch klagen kan zijn, geeft hij ten antwoord dat het verlangen dat het klagen
evangelisch mocht zijn, aangeeft dat het niet enkel wettisch is. Dat verlangen naar
39. A.w.9 p. 56.
40. Bij Van Lodenstein horen wij van het op gezette tijden vasten en 's nachts de slaap onderbreken om te
bidden, vgl. Het vervalle Christendom, p. 21, 215, 216, 233, 424, 425, 448; voor a Brakel, zie T. Brienen
"Theodorus Gerardi a Brakel (1608-1669)", in De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme, 'sGravenhage 1989, p. 123-148.
41. Saldenus zet hier de traditie voort (Perkins). Wat hier nog onproblematisch naar voren komt, is in de
18e eeuw de aanleiding geworden tot een konflikt. Wij denken aan de strijd tussen Th. van Thuynen en A.
Driessen over het wezen van het geloof; vgl. C. Graafland, De zekerheid van het geloof, Wageningen 1961,
p. 200-215.
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evangelisch klagen kan alleen maar voortkomen uit de smaak en de zoetheid van het
evangelie.42
Een andere troost die Saldenus aanvoert, is het feit dat het weer terugvallen in de
zonde kan samengaan met het werkelijk bezitten van de genade, zowel van de
rechtvaardigmaking als van de heiligmaking. Het is heel goed mogelijk dat iemand een
godzalige, ja een geliefde des Heeren is, hoewel hij zich tegen wil en dank opnieuw in
dezelfde zonde ziet terugvallen. Diverse voorbeelden uit de Schrift en ook daar buiten
worden door Saldenus aangehaald. In dit verband wijst hij ook op Luther die, hoewel
hij door God tot een grote taak was geroepen, toch nog zo vaak onstuimig en heftig kon
uitvallen. "Nogtans en brengen wy dit niet by / om dat doorlugtige Ligt in Godts Kerke
(...) eenigsins te verduystèren; maer alleenlijk / om te toonen / dat de sterkste beenen
ook vallen / ja ook vry meer als eens / in notabile gebreken wederom invallen
kunnen".43 De oorzaak van dit alles ligt voor Saldenus in het feit dat de wedergeboorte
de mogelijkheid van de zonde niet wegneemt, maar alleen de liefde tot de zonde. Er
zijn maar twee soorten van zonde die niet met de wedergeboorte kunnen bestaan, en
wel de totale ongelovigheid (ketterij, lastering tegen de H. Geest) en ongehoorzaamheid tot het einde toe.
Tenslotte noemt Saldenus als bemoediging dat uit het terugvallen in de zonde,
hoe verdrietig dit ook is, toch nog vruchten kunnen voortkomen. Wij leren er uit hoe
taai de zonde in ons leeft, en dat satan een vijand is die zich blijft roeren. Wij worden
er ook voorzichtiger door. "Die op het Ys altemets eens valt / leert sijne treden hoe
langer hoe vaster setten". Het vallen en het weer opstaan brengt de mens tot een nieuwe
kennis van God en van zichzelf. Ook worden wij meer en meer overtuigd van onze
afhankelijkheid van God in alles wat wij doen. Niet minder gaan wij uit de vergeving
na zulke wederinstortingen Gods wonderlijke liefde tot de arme en nietige mens zien.
Een laatste vrucht is voor Saldenus dat door elke terugval in de zonde, de kracht
van die zonde verminderd en verbroken wordt. In dit verband citeert hij "de kortbondige" Sibbes, die stelt dat waar het werk der genade begonnen is, de zonde aan kracht
verliest door iedere nieuwe val, terwijl hieruit voortkomen diepere ootmoed, meer
ondervinding van de bedriegelijkheid van ons hart, en ook nieuwe geloften, totdat de
zonde ten onder is gebracht.44 Saldenus raadt allen die door het terugvallen in de zonde
moedeloos dreigen te worden aan dit alles goed te overwegen.
Tegenwerpingen
Dit gedeelte over het terugvallen wordt afgerond met het naar voren brengen en
beantwoorden van een zestal tegenwerpingen. De vraag komt aan de orde hoe het
mogelijk is dat waar de droefheid over de zonde was (die toch een kenmerk is van de
echte bekering) er toch sprake kan zijn van wederinstortingen. Saldenus maakt dan
onderscheid tussen een wettische en een evangelische droefheid. Van de eerste is sprake
als het bij een zondaar niet komt tot het aannemen van Christus. Deze wettische droefheid
wapent dan ook niet tegen de zonde. De evangelische droefheid daarentegen komt voort
uit de liefde tot Christus, en geeft aan het hart een vast voornemen om tegen de zonde te
42.
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strijden. Maar ook van deze laatste droefheid kan men niet zeggen dat zij de mens voor
het bedrijven van de zonde zal bewaren. Het kan volgens Saldenus zelfs gebeuren dat
degenen die op een evangelische wijze het meest over hun zonden zijn ontsteld geweest,
daar veel eerder toe vervallen dan degenen die maar matig bedroefd waren.
Een andere tegenwerping waarop wij verder niet ingaan, betreft de vraag of
iemand die deze of gene zonde gedaan heeft en z'n belofte gebroken, nu niet is
uitgesloten van de genade. Ook wordt de vraag gesteld hoe het mogelijk is dat de éne
wedergeborene zich voor een bepaalde zonde kan wachten, terwijl een ander, die ook
wedergeboren is, zich tot die zonde laat vervoeren. Zeer gedetailleerd gaat Saldenus op
deze vraag in. Zo merkt hij onder meer op dat de éne christen meer bijstand tegen de
zonde heeft dan de ander, en dat ook de lichamelijke gesteldheid van de één minder
neigt tot bepaalde zonden dan die van de ander. "Soo sullen die gene / die van een
bloedtrijk temperament of complexie zijn / veel minder noot hebben van kleyn
hertigheyt, neerslachtigheyt, als die gene / die van een melancholyk humeur zyn".
Deze laatsten lopen volgens Saldenus weer minder gevaar van "ydelheyt, dartelheydt,
ontugtige lusten, als die gene / die van een bloet ryk temperament zyn".45 In de kantlijn
verwijst hij hier naar de Engelse schrijvers Bowl en Price.
Niet minder uitvoerig gaat Saldenus in op een tegenwerping die de beloften van
God betreft. De vraag is hoe een kind van God in dezelfde zonden meer dan eens kan
terugvallen, waar de Schrift zoveel beloften van bewaring geeft. Aangehaald worden
dan Jes. 41:10, Jes. 43:6, Jer. 32:40, Joh. 17:15 en 1 Petr. 1:5. Saldenus merkt op dat
deze beloften zijn gegeven in verband met een totale afval van de godzaligheid, maar
niet tegen de mogelijkheid van enige zonden of wederinstortingen. Verder wijst hij
erop dat wij bij alles wat God belooft het onderscheid goed in acht moeten nemen
tussen dingen die nauw verband houden met de zaligheid, en die dat noodzakelijke
verband niet hebben. Onder de eerste categorie rekent Saldenus het geloof, de bekering
en de vergeving van zonden. Wanneer God deze dingen belooft, volbrengt Hij ze altijd.
Onder de laatste categorie rekent hij deze of gene bijzondere trap van genade van het
geloof, van de heiligmaking, en het gevoel en de troost van de genade. Deze dingen
volbrengt God niet altijd. Ook de wederinstortingen zijn geen zaken van zodanige aard
dat ze de mens geheel van de zaligheid zouden beroven, zodat wij niet kunnen stellen
dat God hier zijn beloften in absolute zin volbrengt.46
Saldenus spreekt ook van onbepaalde en algemene beloften. Algemene beloften
betreffen het heil, het eeuwig behoud. Deze hebben de voorwaarde van geloof en
bekering aan zich. Wanneer aan deze voorwaarde wordt voldaan, worden deze beloften zeker vervuld. Dit geldt niet van onbepaalde beloften, die betrekking hebben op de
stand van het geestelijk leven. Er zijn b.v. wel allerlei beloften die te maken hebben
met het overwinnen van de zonde, maar er is geen garantie dat wij op grond van deze
beloften tot zondeloosheid zullen komen. Ondanks deze toezeggingen, die ons ondersteunen in de geloofsstrijd, blijven er momenten van terugval. Saldenus meent dat
veel twijfel bij kinderen van God hierdoor wordt veroorzaakt dat zij onbepaalde
beloften houden voor algemene.47
45. Een Christen vallende en opstaende, p. 125.
46. A.w., p. 145, 146.
47. A.w., p. 149; om aan te geven wat hij bedoelt, geeft Saldenus een uitvoerig citaat van Is. Ambrosius,
Meditationes, cap. VI, p. 296.
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Blijkbaar voelt hij aan dat deze onderscheidingen niet echt verhelderend werken,
maar veeleer allerlei twijfels voeden. De vraag wordt dan ook gesteld of wij, ons
richtend op een belofte, wel zeker kunnen zijn van de beloofde zaak, en als dat niet het
geval is, welk nut wij van die belofte hebben. Saldenus zegt dan dat wij bij de algemene
belofte (als aan de vereiste voorwaarde is voldaan) zeker kunnen zijn van de beloofde
zaak, maar dat dit bij de onbepaalde belofte anders ligt. Deze belofte geeft ons een
grond van goede hoop, maar niet een volkomen verzekering. "Sy leert ten minste / dat
Godt niet alleen kan doen / maer ook aen sommige wil doen / 't gene in die belofte
begrepen is".48
Wij konstateren hoezeer in dit gedeelte over de wederinstortingen de scholastieke
analyse aan de dag treedt. Onderscheiding na onderscheiding wordt aangebracht. Op
iedere these volgen weer enkele tegenwerpingen. Het resultaat is een bijna atomistische ontleding van het zieleleven, die op de lezer eerder een verwarrende dan een
verhelderende uitwerking heeft. Ongetwijfeld werd Saldenus gedreven door pastorale
motieven. Het was zijn diepste verlangen om zijn gemeenteleden verder te helpen. Of
zijn methode in de praktijk ook zo heeft gewerkt, valt evenwel te betwijfelen. Hoe
waardevol sommige van zijn adviezen ook zijn, per slot van rekening wordt de mens
wel erg teruggeworpen op zichzelf. Introspektie is het onvermijdelijke gevolg van een
dergelijke goed bedoelde, maar in wezen toch antropocentrische aanpak van de
geestelijke problemen.
5.3.2. De macht van de zonde
Aparte aandacht krijgt de vraag hoever de macht van de zonde gaat in het leven van hen
die zijn wedergeboren. Het staat voor Saldenus vast dat een kind van God, terwijl hij de
Heilige Geest heeft ontvangen en deel heeft aan de genade waardoor hij zich tegen de
zonde kan verzetten, toch bij tijden tot bepaalde zonden kan vervallen, en daarin ook
een tijd kan blijven liggen. Hij maakt duidelijk dat de verlossing van de heerschappij
van de zonde een stuk van de heiligmaking is. En omdat deze laatste in de bekeerde
onvolkomen is, is de verlossing van de macht van de zonde ook onvolkomen. De
bewegingen en werkingen van de Geest kunnen worden tegengestaan, zodat de
verdorvenheid de ziel in de greep krijgt en overweldigt.49
Toch is deze heerschappij van de zonde in het leven van de wedergeborenen niet
totaal. Daar ligt het grote verschil ten opzichte van de goddelozen. In hun leven is de
zonde heer en meester voor altijd. Saldenus maakt dit duidelijk met het beeld van een
rover: de zonde is meester in de godzaligen, evenals een rover meester is van dit of dat
gedeelte van een koninkrijk. "Hy sit daer niet ordinairlijk op den stoel / maar valt er
altemets zoo eens plotselijk in / en haelt'er een roof of buyt uyt / en daer mee vlucht hy
weer henen. Even soo klautert de sonde altemets wel eens op den Throon onses herten
/ maar kand'er niet lang stal houden; de kragt der genade licht haer weer lichtelijk de
voet; ende hoewelse haer niet geheelijk uyt en sloot / zoo brengtse haer nochtans onder
haar geweldt ende Geestelijke heerschappye".50
Dat de macht van de zonde in het leven van de gelovigen een werkelijkheid is, laat
48.
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Saldenus op alle mogelijke wijzen zien. Ze kan zover gaan dat de ziel getrokken wordt
tot een zonde waartegen ze de sterkste voornemens had. Ze is als een tyran die Gods
kinderen jammerlijk mishandelt en het gezicht van Gods genade verduistert, en
vreselijke gedachten veroorzaakt. Het kan soms zover gaan met de macht van de zonde
dat de geestelijke krachten van de ziel deerlijk worden verzwakt. "Dooden kanse haer
niet / maer soo langse meester is / haer wel een arm of been in stucken smyten".51
Saldenus benadrukt dat wij op onze hoede dienen te zijn voor deze heerschappij van de
zonde, omdat de ziel, als ze eens daaronder heeft verkeerd, daar altijd zwakker en
kreupeler uit te voorschijn komt, en ook meer geneigd is tot wederinstortingen als
tevoren.
Een wedergeborene kan naar de mening van Saldenus weten of de zonde waaronder hij ligt, totaal is of maar ten dele zodat ze bestaan kan met de genade van de
bekering. Kenmerkend is voor hem in dit opzicht dat bij Gods kinderen sommige
zonden de overhand hebben, maar dat zij daartegen hun inwendige geestelijke macht
gebruiken die hen in de wedergeboorte is meegedeeld. Bij de niet wedergeborenen
hebben alle zonden de overhand, terwijl zij geen weerstand bieden vanuit een geestelijk inwendig beginsel. In de wedergeborenen is er veel verdriet als zij door de zonde
worden overweldigd. Saldenus zegt dat de godzaligen onder het geweld van de zonde
niet zijn als een vis die zich bevindt in de sterke golven en daar z'n vermaak in heeft,
"maer als een mensch onder een heete koortse / daar hy onder leyt en sucht / en kermt:
of / gelyk de Maegden onder het gewelt van hare Verkrachters / al schreyende en
schreeuwende".52
Op de vraag waaruit men kan opmaken of de ziel die met deze of gene zonde
worstelt ook de overwinning zal behalen, geeft Saldenus de volgende aanwijzingen.
Duidelijke tekenen dat wij de zonde meester beginnen te worden zijn voor hem: dat wij
ons beroepen op absolute en onbepaalde beloften tegen de zonde, of dat wij gemakkelijker en regelmatiger boven liggen, zodat de kracht van de zonde afneemt. Een
aanwijzing dat wij overwinnaar zullen zijn is ook dat wij met weinig moeite de deugd
gaan beoefenen die tegenovergesteld is aan de zonde, zodat iemand die wraakgierig
was tegenover de ander, nu liefde kan bewijzen. Verder noemt Saldenus als kenmerk
dat wij ons, als wij alle middelen tegen de zonde gebruikt hebben, maar zonder sukses,
kunnen schikken onder de goede en wijze beschikking van God, omdat wij weten dat
het Hem belieft ons erdoor te oefenen. Voor dit laatste verwijst hij naar de Puritein
Capel. Het is volgens Saldenus een van de hoogste trappen van de geestelijke zelfverloochening, wanneer wij, terwijl wij de zonde haten en ertegen strijden, toch haar
overheersing willen lijden, omdat het God behaagt ons voor die tijd erdoor te willen
oefenen.53
Saldenus maakt onderscheid tussen wat hij noemt een "geheel heersende" en een
"beminde" zonde. Hij somt diverse eigenschappen op om dit verschil duidelijk te
maken. Tegelijk tekent hij aan dat het hem niet te doen is om het preciese onderscheid,
omdat de zonde nu eenmaal zonde is, en het er om gaat deze uit te drijven en te
overwinnen. Een tuinman vraagt ook niet wat voor soort onkruid er in de tuin groeit.
51.
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Het is zijn opzet al het onkruid te verwijderen. Wel attendeert Saldenus erop dat er bij
een "beminde" zonde doorgaans sprake is van verootmoediging, terwijl er ook een
absoluut voornemen is de zonde te bestrijden. Ook zal zo iemand Christus boven alles
hoogachten, hoewel hij weet dat Christus de sterkste vijand is van z'n "beminde"
zonde. Niet minder vreest degene die een "beminde" zonde heeft dikwijls dat het om
een heersende zonde gaat. Deze aanvechting laat echter zien dat hij juist niet onder de
totale heerschappij van de zonde verkeert.54
Saldenus besluit dit gedeelte met het geven van adviezen hoe wij de zonde meer
en meer kunnen overwinnen. Hij somt vijf middelen op. Allereerst wijst hij erop dat
het goed is de aanvallen niet af te wachten, maar ze voor te zijn." 't Is hier gelijk in een
Uyterlijke battalie, eerst in 't veldt veel gewonnen".55
Verder acht hij het van groot belang bij het doden van de zonde een goede orde te
gebruiken. De methode die Saldenus aanbeveelt is deze: de zonden die de algemene
plicht van mortificatie het meest tegenstaan, moeten het eerst worden aangepakt. De
voornaamste zijn: geestelijke gemakzucht, hoogmoed, liefde tot stille gerustheid,
ongeloof en inbeelding niet te zullen vorderen. Verder moeten de zwaarste zonden het
eerst worden aangevallen. Evenals men in een oorlog het bolwerk van waaruit het
hevigst wordt geschoten, het eerst onder de voet zal willen lopen. Ook is het noodzakelijk die zonden waar wij het gemakkelijkst bij kunnen, eerder weg te doen dan de
zonden die meer inwendig zitten, en daardoor verder van ons af liggen. Er zijn
vleselijke zonden (b.v. dronkenschap en gulzigheid) en geestelijke zonden (geestelijke
hoogmoed enz.) en er zijn zonden daar tussenin (gierigheid, wraakzucht, "Staet
sucht"). Wanneer men in de mortificatie vordering wil maken, moet men beginnen met
de eerste zonden aan te pakken. Op dit punt zit het volgens Saldenus bij velen vast,
waardoor men niet verder komt in de mortificatie.
Van groot belang is het meer aan de wortel te kappen, dan aan de takken. Als wij
bijvoorbeeld strijden tegen de inwendige hoogmoed dan raken wij ook de "uytwendige
pronckerye door stricken en flicken en hayrvlechten". Tenslotte geeft Saldenus de raad
zich bij het bestrijden van de zonde niet te lang met één zonde bezig te houden, totdat
die helemaal dood is. Het is genoeg als die zonde verzwakt en ontwapend is. Zo doen
soldaten het ook in een veldslag: zij houden zich niet op met één mens om die om te
brengen, maar als zij iemand een arm of been hebben gebroken of het hoofd hebben
gekliefd, dan laten zij hem voor wat hij is, om zich te keren tegen anderen, van wie zij
meer gevaar hebben te duchten.56
Behalve deze juiste methode van mortificatie adviseert Saldenus steeds dapper
verzet te bieden, ook al valt de zonde nog zo sterk aan. Hoe klein de krachten van de
ziel ook zijn, ze moeten toch te werk worden gesteld. Ook moeten wij dankbaar zijn
voor de kleinste overwinning.
Wanneer iemand hier de klacht tegenin brengt dat zijn strijd zo "flauw" is,
antwoordt Saldenus dat "flauw" strijden ook strijden is. Wij moeten de vurigheid van
ons strijden niet beoordelen uit de gevoelige roeringen en bewegingen die wij daarbij
gewaar worden. Een jong soldaat zal ook meer ontsteltenis bij het vechten hebben dan
54.
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een oud soldaat. Beslissend is of wij het voornemen hebben de zonde met alle
middelen aan te vallen, en nooit een wapenstilstand te sluiten.57
De uitvoerige wijze waarop in het bovenstaande de macht van de zonde wordt
getekend, maakt duidelijk hoezeer Saldenus rekende met het "simul iustus-simul
peccator" van de gelovigen. Het christen-leven is voor hem nog onvolkomen, omdat er
elke dag strijd moet worden geleverd. Om de christenen in deze worsteling behulpzaam te zijn, adviseert hij een uitgewerkte methode van mortificatie. Voor Saldenus
staat de mortificatie dus niet alleen aan het begin van de geloofsweg. Ze is een
voortdurend proces in het leven van een christen, waarbij vorderingen gemaakt dienen
te worden. De mortificatie moet zowel inwendig als uitwendig plaats vinden. Zij is
evengoed een zaak van de buitenkant als van de binnenkant. Opmerkelijk is dat
Saldenus spreekt over een "methode" als het gaat over het doden van de zonde. Wij
signaleren hier opnieuw puriteinse invloed, waar hij zelf verwijst naar Th. Cartwright.58 Belangrijker evenwel achten wij hier de invloed van de Middeleeuwse
mystici, vooral Bernard van Clairvaux, wiens naam ook in dit verband enkele malen
wordt genoemd.
5.4. Toetsteen van eens Christens Oordeel
In dit werk stelt Saldenus het lichtvaardig oordelen aan de orde. Hij heeft namelijk in
zijn omgeving gemerkt dat het oordelen over elkaar, allerlei laster, partijschappen en
verbittering tot gevolg heeft. Hij is van mening dat dit lichtvaardig oordelen een bron
is van alle mogelijke misverstanden, waardoor veel christenen verdeeld raken. Door de
"paapse geweet-schrijvers" is over deze materie wel iets gezegd, maar tot Saldenus'
verbazing is er van gereformeerde zijde hierover nauwelijks iets geschreven. Hij
konstateert deze lacune niet alleen op dit punt, maar ook als het gaat om de behandeling van andere gewetensgevallen die het persoonlijke geestelijke leven raken.59
Het lichtvaardig oordelen omschrijft hij als een daad van het verstand, waardoor
wij op losse of ons onbekende gronden ertoe gebracht worden een kwaad gevoelen
tegen iemands persoon of tegen iemands daden te koesteren.60 Het lichtvaardig oordelen over iemands persoon acht Saldenus veel ernstiger dan dat over iemands daden.
Om uit te maken of iemands daden goed of kwaad zijn, hebben wij als norm de Heilige
Schrift. Zo'n regel hebben wij niet als het gaat om de persoon, omdat wij niet in het
hart kunnen zien. Tegelijk is het oordelen over iemands persoon veel ingrijpender,
omdat daarmee tegelijk ook zijn daden worden veroordeeld.
Bij dit lichtvaardig oordelen, zowel over anderen als over zichzelf, doen zich naar
de mening van Saldenus een aantal opmerkelijke verschijnselen voor. Men heeft
innerlijk geen rust, terwijl men ook niet open en ronduit spreekt. Tegenspraak duldt
men niet, uit vrees dat zo het zwakke van eigen argumenten wordt aangetoond. Ook is
een zekere hoogmoed aanwezig. Deze trek van zelfverheffing speelt volgens Saldenus
ook de vromen nogal eens parten, omdat ze soms zo hardnekkig bij het veroordelen
57.
A.w.,p.2\2.
58. Th. Cartwright (1535-1603); Saldenus verwijst naar zijn Harmonia Evangelica, p. 817. Over hem
schreef A.F. Scott Pearson, Thomas Cartwright and Elizabethan Puritanism 1535-1603, Cambridge 1925.
59. Toetsteen, voorrede.
60. A.w.,p. 15.
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van zichzelf en van hun staat willen blijven, terwijl zij van mening zijn dat het een stuk
nederigheid is zo verachtelijk van zichzelf te denken.61
Bij de verdere behandeling maakt Saldenus onderscheid tussen het lichtvaardig
oordelen over onze naaste (p. 56-218) en dat over onszelf (p. 218-428). Aan beide
aspecten willen wij nader aandacht geven.
5.4.1. Oordelen over onze naaste
Een zestal problemen komt hier aan de orde. De eerste vraag die gesteld wordt is of het
wel geoorloofd is over de naaste op enigerlei wijze te oordelen, en of men er niet beter
aan doet dit over te laten aan ieders eigen geweten. In dit verband wordt verwezen naar
Matt. 7:1, Rom. 14:4, en Jac. 4:11.
Saldenus maakt in deze onderscheid tussen een openbaar oordeel van de overheid
of van de kerk, en een bijzonder oordeel van de ene mens over de andere. Ook maakt
het verschil of men oordeelt over het inwendige (dat alleen aan God bekend is) of over
het uitwendige. Verder is er voor hem het onderscheid tussen het onbepaald oordelen
over onze naaste (zonder iemand aan te wijzen) en het oordelen over deze of gene
particuliere persoon. Wij kunnen volgens Saldenus zeggen dat degenen die door de
werken gerechtvaardigd willen worden, of de godheid van Christus verloochenen, niet
zalig kunnen worden. Dat is immers de eigen taal van de Heilige Schrift. Maar het is
niet geoorloofd tegen iemand die eventueel in deze dwalingen vast zit, absoluut te
zeggen: u zult verloren gaan. Het einde van wie in deze dwalingen gelooft blijft
immers onvoorspelbaar, omdat hij deze later kan opgeven. Saldenus maant op dit punt
tot grote voorzichtigheid. Hij wijst erop dat veel pausgezinden die "in haar leven
gesteunt hebbende op haer werken / die krukken in haar sterven verlaten / en alleen tot
Christum loopen".62
Inzake de eerder genoemde Schriftplaatsen, konkludeert Saldenus dat daar niet
ieder oordeel over onze naaste wordt verboden, maar alleen dat oordeel dat lichtvaardig of liefdeloos is. Hij beroept zich daarbij op een reeks van theologen uit
verschillende tijden: Althamer, Walaeus, Szegedin, Chrysostomus, Augustinus, Pareus, Bullinger, Gomarus, Junius, Perkins en Scharpius.63
Een tweede vraag die Saldenus aan de orde stelt, is of men altijd het beste van zijn
naaste moet oordelen. Hij merkt op dat deze vraag positief wordt beantwoord, omdat
men komt met het oordeel der liefde. Toch wil Saldenus erop wijzen dat deze stelling
niet altijd opgaat. Wanneer wij altijd het beste van onze naaste denken, kan ons dat in
grote moeilijkheden brengen, 't Is vaak beter helemaal niet te oordelen, noch in het
negatieve, noch in het positieve.
Saldenus acht het onjuist dat de liefde de doorslaggevende faktor zou worden in
ons oordelen. Het moet veeleer omgekeerd zijn, dat de liefde tot een bepaald oordeel
gebracht wordt door het verstand. De menselijke rede staat voor Saldenus op de eerste
plaats. De hartstochten, waaronder ook de liefde valt, zijn voor hem niet anders dan
"blinde paarden sonder voerman", die voortdurend buiten het spoor lopen, als ze niet
door het verstand geregeerd worden.64 Tegelijk weet Saldenus dat de liefde geneigd is,
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zelfs de zonden van de naaste (hoewel ze daar niet blind voor is) meer door een
verkleinglas dan door een vergrootglas te zien. Hier ligt voor hem ook het verschil met
degenen die geen liefde kennen: zij hebben er plezier in, als het gaat om de zonden van
hun naaste, de splinters voor balken, en de "sandjes" voor bergen aan te zien.65
Als het gaat om het oordelen over de naaste zien wij dat voor Saldenus het
verstand bepalend is. Deze plaats van de menselijke rede hangt samen met zijn al
eerder vermelde scholastieke psychologie waarbij onderscheid gemaakt wordt tussen
de bovenste en benedenste machten, ook wel aangeduid als de redelijke en de
gevoelige machten. Verder signaleren wij bij Saldenus in zijn spreken over het
oordelen een opmerkelijke mildheid en een aansporing tot voorzichtigheid.
Deze behoedzaamheid komt ook naar voren als het gaat om de vraag wat de meest
veilige regels zijn om zich bij het oordelen over de staat en de persoon van onze naaste
niet te bezondigen tegen de waarheid van de liefde. Saldenus is. van mening dat, als
iemand in de belangrijke dingen niet anders dan godzaligheid vertoont, wij hem, ook al
zijn er wat minder belangrijke zaken betreft enige tekortkomingen, toch voor godzalig
moeten houden. Het verborgene valt niet onder ons oordeel. "Neemt / dat een persoon
in 't gehoor van Gods woort neerstig / in de gebeden eerbiedig en aandachtig / in het
Avondmaal beweegt en geestelijk / in 't samensprekingen stichtelijk / in 't lijden
geduldig zy; maar ondertusschen is hy in zijn beroep wat sloffig / in verongelijkingen
wat oploopende / in zijn woorden wat onvoorsichtig / soo moet men evenwel soodanig
eenen niet voor vleeschelijk / onweder-gebooren / maar voor weder-gebooren ende
Godsalig houden".66
Een veilige regel is voor hem verder dat, als er zowel redenen zijn om te denken
dat iemand goddeloos is, als om aan te nemen dat het omgekeerde het geval is, de liefde
doorslaggevend moet zijn. En ook al is iemand goddeloos, dan nog mogen wij, zolang
zijn goddeloosheid ons niet duidelijk blijkt, hem niet voor zodanig houden.
Bij de vraag of deze liefde in alle oordelen over onze naaste van kracht is,
attendeert Saldenus erop dat in het oordelen over zaken, anders dan bij personen, de
liefde geen rol speelt: overspel is overspel en gierigheid is gierigheid. De liefde kan
ons oordeel volgens Saldenus nooit doen doorslaan naar een kant die in strijd is met de
waarheid van Gods Woord. Zo ligt het ook wanneer de overheid straffen uitvoert die in
de wet van God zijn voorgeschreven. Ook dan kan er sprake zijn van liefde die
tussenbeide komt. De koningen en de overheden hebben naar de mening van Saldenus
niet persoonlijk over deze of gene zaak te oordelen, maar slechts uit te voeren "...wat
haren Heer en Meester daar over geoordeelt heeft / wiens recht zy noch kreuken noch
breeken mogen".67 Wij merken bij Saldenus op dit punt een theokratisch denken. Het
oordeel van de overheid mag voor hem niet afwijken van de regel die de hoogste
Wetgever heeft voorgeschreven. De wetten van een land dienen afgestemd te zijn op
64. A.w., p. 91; dit spreken over het verstand als de voerman die de wagen bestuurt, vinden wij ook bij W.
Teellinck, Adam rechtschapen, wanschapen, herschapen, 2e dr. 1659. Dezelfde gedachte treffen wij aan bij
Perkins, vgl. WJ. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, Rotterdam 1987, p. 354.
65. Toetsteen, p. 100.
66. A.w., p. 105. Schortinghuis beroept zich in Het Innige Christendom op Saldenus als hij zegt dat wij over
het inwendige van de ander kunnen oordelen. Dit beroep op Saldenus is echter niet juist. J.C. Brucherus, pred.
te Emden, heeft opgemerkt dat Schortinghuis misbruik maakt van Saldenus; zie K. Exalto, "Wilhelmus
Schortinghuis (1700-1750)", in De Nadere Reformatie, 's-Gravenhage 1986, p. 274, noot 51.
67. A.w.,p. 111.
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de heilzame geboden van God, zoals deze zijn neergelegd in de dekaloog.68
Saldenus is ervan overtuigd dat men in z'n liefdeoordeel bedrogen kan worden.
Het oordeel der liefde rust altijd op één voorwaarde namelijk dat de betreffende
persoon van binnen is, zoals hij naar buiten zich voordoet. Daarom is bijzondere
voorzichtigheid geboden om alle omstandigheden in acht te nemen, terwijl men niet
minder op z'n hoede dient te zijn dat men ten gevolge van dit gunstige oordeel zelf
geen schade ondervindt.
Ook de vraag wat de zekerste grond is om van iemands persoon een kwaad
vermoeden te hebben, wordt door Saldenus uitvoerig behandeld. Een reden voor dit
kwaad vermoeden kan zijn het feit dat het ons bekend is dat onze naaste zich bij ons
heel anders gedraagt dan wanneer hij alleen of bij een ander is. Of wanneer hij iets doet
dat vooral het werk van de goddelozen is. "Gelijk als ymand willens en wetens in een
huis gaat / en dat wel sonder noot / daar niet als Hoerejagers gewoon zijn te verkeeren".69 Men mag ook enige achterdocht hebben tegenover iemand die zich al meer dan
eens aan een bepaalde overtreding schuldig heeft gemaakt. Wij moeten wel bedenken
dat de zaken die leiden tot dit kwaad vermoeden, zeker dienen te zijn en niet ingebeeld,
terwijl wij onze bedenkingen ook zo lang mogelijk voor onszelf moeten houden.
Alles wat Saldenus over het lichtvaardig oordelen over onze naaste heeft gezegd,
laat hij uitlopen op een "opwekkinge" tot godzaligheid. Hij poneert de stelling dat
oordelen of vermoeden ten kwade "een lelijke en Ziel-verderfelijke sonde" is. Allerlei
bijbelplaatsen worden genoemd om deze uitspraak te staven. Ook wordt een gedeelte
van "den Soet-vloeijenden Bernardus" aangehaald (uit zijn verklaring van 1 Cor. 4:1)
en wel dat God, omdat Hij reeds onze rechtvaardige oordelen in het gericht zal
brengen, zeker met degenen die ongegrond en liefdeloos spreken, streng te werk zal
gaan.70
Saldenus beklaagt zich erover dat er zoveel mensen zijn die bijna alles ten kwade
duiden. Hij acht het een "quaade pest" in het lichaam van de kerk dat men in
middelmatige dingen elkaar zo veroordeelt. Om niet het risiko te lopen dat iemand die
bewuste zonde die hij bestraft zou begaan, wil hij op dit punt liever niet in details
treden. Het ergste vindt hij dat zelfs de meest loffelijke dingen onder deze harde
oordelen vallen, zodat ijver in de godzaligheid voor "driftigheid en hoofdigheid"
wordt versleten, terwijl voorzichtigheid gehouden wordt voor lafheid en vreesachtigheid. Vaak wordt iemands gehele geestelijke staat om slechts één daad veroordeeld of
in twijfel getrokken. Opnieuw wordt Bernard aangehaald (dit keer zijn verklaring van
het Hooglied) om het verschrikkelijke van deze zonde aan te tonen.71
Een ander verschijnsel dat Saldenus noemt is dat velen de goede dingen van hun
naaste verkleinen, en de zwakheden breed uitmeten. Vooral de vromen moeten het hier
ontgelden. "Wel waarom / denkt gy / toch soo luid gekreeten van der vroomen
zwakheden / en soo gelap-salft over der onvroomen boosheden? De reden is klaar; daar
leid een haatelijk / ongunstigh / en quaat gevoelen tegen den vroomen / ende soo als het
hert dan oordeelt / soo spreekt ook de tonge".72
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Het zich inlaten met geruchten en praatjes, waarvan men de waarheid nooit goed
heeft onderzocht zodat men kwaad spreekt van de naaste, acht Saldenus een uiterst
kwalijk verschijnsel. Hij zegt dat hij onder alle zonden van het land dit liefdeloze
kwaadspreken altijd voor een van de voornaamste oorzaken van alle verbitteringen,
twisten en partijschappen gehouden heeft, waardoor christenen elkaar bijten en vereten.
Wij zien hier Saldenus in het hart. Hij is een man die een sterke afkeer toont van
tweedracht en partijvorming, en steeds een irenische houding aanneemt. Saldenus pleit
er ook voor op een goede wijze gebruik te maken van de christelijke vrijheid. Een
christen zal, om eventuele ergernis te voorkomen, allerlei middelmatige dingen, ook al
is hij vrij om die te doen, nalaten, terwille van de zwakken en soms ook terwille van de
goddelozen.73
Als het gaat om de voornaamste oorzaken van dit lichtvaardig oordelen noemt hij
jaloezie, trotsheid van hart en geestelijke onwetendheid. Omdat velen uit onkunde zo
liefdeloos over Gods kinderen oordelen, en hun genadestaat voor verdacht houden,
onderstreept Saldenus de noodzaak van grondig onderwijs in de rechte kenmerken van
het "ware en geestelijke Christendom". Allen die zo snel zijn in hun oordeel zouden
dan weten "met hoe dunnen draatje een ware geloovige noch aan zijnen God vastgehegt kan blijven...".74
Ook de persoonlijke haat waardoor men vooringenomen is tegenover de ander,
noemt hij als mogelijke oorzaak, evenals het feit dat men zich met de ander bemoeit
niet uit zorg, maar om wat men gezien heeft tegen hem te gebruiken.
Saldenus besluit dit gedeelte over het oordelen over onze naaste met een "afmaning". Daarbij wijst hij erop dat dit lichtvaardig oordelen ingaat tegen de regel van
Christus in Matt. 7:12, terwijl het niet minder in strijd is met de redelijkheid van onze
natuur. "De Beesten / die onredelijk zijn / worden maar door een onbesuisden drift / tot
haar doen en laten aangeset; maar de ziel / vermits se 'et licht van de reden heeft /
neemt voor-kennis van 't geense doet".75 't Is volgens Saldenus ook een gebrek aan
voorzichtigheid, terwijl het ook niet strookt met de christelijke nederigheid. Het meest
zondigen wij echter tegen de liefde. Niet alleen tegen de liefde die wij God schuldig
zijn (omdat wij Hem uit zijn rechterstoel stoten) maar ook tegen de liefde die wij onze
naaste schuldig zijn, en niet minder tegen de liefde tegenover onszelf, omdat wij met
dit ongunstig oordelen onszelf beschadigen. Saldenus merkt tenslotte op dat de
ervaring leert dat allen die zo voorbarig over anderen oordelen, dikwijls ook zelf zulke
lieden ontmoeten die op dezelfde manier met hen omspringen.76
5.4.2. Oordelen over onszelf
Na dit gedeelte over het lichtvaardig oordelen over onze naaste, laat Saldenus een
excurs volgen over het lichtvaardig oordelen over onszelf. Daarbij wil hij ingaan op
een tweetal misvattingen die hij in de praktijk heeft gesignaleerd. De eerste misvatting
is, dat er gelovigen zijn die denken dat Christus hun Zaligmaker nog niet is, terwijl dat
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toch wel het geval is. Men zegt niet tot de toeëigening te kunnen komen, terwijl deze in
feite al heeft plaats gevonden. De andere is dat gelovigen menen dat ze nog niet
bekeerd zijn, of geveinsden en huichelaars zijn, terwijl het in hun leven toch een
oprechte zaak is.
Het eerste probleem ziet volgens Saldenus op de rechtvaardigmaking, en het
tweede op de heiligmaking. Omdat beide zaken de gelovigen verontrusten en verzwakken, wil hij er afzonderlijk op ingaan. Saldenus is er zich van bewust dat dit
verkeerde oordeel geen harde aanpak vraagt. Daarom wil hij met deze zielen liever
handelen op de wijze van vertroosting en vriendelijk onderricht.
5.4.2.1. Misvatting rond de rechtvaardigmaking
Van dit eerste probleem geeft Saldenus een uitvoerige omschrijving. Het is een
geestelijke bekommering van een ware godzalige die, hoewel hij de vergeving van zijn
zonden al werkelijk deelachtig is en die van harte zoekt, toch voor een tijd niet
oordelen kan dat hij deze waarlijk heeft, maar van mening is dat hij zich Christus niet
kan en mag toeëigenen. Op de achtergrond van deze vragen staat voor Saldenus de
tweeërlei toestemming die voor het zaligmakend geloof nodig is: een algemene
(waardoor wij voor waarachtig houden dat God genadig is, en dat Christus voor
zondaren geleden heeft) en een bijzondere (dat God voor ons genadig is, en dat
Christus voor ons geleden heeft). Tegen die eerste toestemming stelt onze geestelijke
vijand zich niet hard op, maar op het punt van de bijzondere toestemming worden
godvruchtige harten, naar de mening van Saldenus, bestookt en verontrust.77
Wapens tegen mismoedigheid
Om de gelovigen tegen deze mismoedigheid te wapenen, voert Saldenus diverse
"troostgronden" aan. Het eerste waar hij op wijst is dat wij Christus en Zijn genade ons
kunnen toeëigenen, zonder dat wij ons dit ten volle bewust zijn. Hij vergelijkt dit met
de slaap, en merkt op dat het ook twee verschillende dingen zijn: te slapen, en te weten
dat je slaapt. Zo maakt het verschil Christus aan te nemen en toe te eigenen, of de
weerslag van de reflexie daarvan te hebben. Saldenus stelt duidelijk dat niet het weten
of de reflexie ons voor God rechtvaardigt, maar de daad van de toeëigening zelf.
Deze "troostgrond" heeft alles te maken met de zoeven genoemde tegenstelling
van algemene en bijzondere toestemming. Het is een uitvloeisel van het geloofsbegrip
dat Saldenus hanteert, waarbij de nodige onderscheidingen zijn aangebracht en de
verschillende geloofsdaden op elkaar volgen. De wezenlijke geloofsdaad is de aanneming van Christus tot rechtvaardiging, waar dan de reflexieve daad op volgt, die voert
tot de bewuste zekerheid van het geloof. Vandaaruit is de opmerking te verklaren dat
van het zien en merken van onze toeëigening, onze zaligheid niet afhangt.78
Een andere troost die Saldenus naar voren brengt is, dat ook anderen over deze
"niet-toe-eigening" hebben geklaagd, die toch werkelijk kinderen van God zijn geweest. Deze bezoeking overkomt juist de meest begenadigden. "Gy zijt 'et alleen niet
/ lieve Christenen / die in dit Gasthuis krank legt /ja ook de eerste niet".79 Verder wijst
Saldenus erop dat het verlangen en de wil om zich Christus toe te eigenen, deze
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toeëigening al enigszins is. Het hoort immers bij de verzachting van het genadeverbond dat God het willen neemt voor de daad zelf.80 Voor dit laatste verwijst hij naar
Wessel Gansfort.81
Saldenus vraagt zich ook af of men, bij dat spreken over het niet toeëigenen van
Christus, met de mond niet te absoluut spreekt, vergeleken bij wat er in werkelijkheid
leeft in het hart. Het eigen hart zal zich waarschijnlijk anders uiten. "Welke tatelingen
van uwe Ziel (om soo te spreken) dan ook al waarlijk voor eenigsinsche beginselen van
rechte toe-eigening / gekeurt ende geschat moeten worden".82
Tenslotte voert Saldenus als troost aan dat het eerste begin van onze zaligheid niet
ligt in de toeëigening, maar in de genade van de verkiezing. Hij stelt dat het mogelijk
is dat wij nog met een andere draad dan die van de toeëigening aan Gods genade
vastzitten, en wel met de draad van Gods eeuwige verkiezing. Met nadruk zegt
Saldenus dat die draad er kan zijn, "want of se'er sekerlijk zij / kunt noch gy van mij /
noch ik van u / noch yemant van een ander sekerlijk seggen". Toch kan de mogelijkheid van een zaak volgens Saldenus al troosten, ook als wij de zekerheid niet hebben.
Net zoals een zieke al moed krijgt wanneer hem gezegd wordt dat er een mogelijkheid
is (hoe klein ook) dat hij zal genezen.
Wij merken hoe hier de verkiezing geabstraheerd wordt, en los staat van het
geloof in Christus. Wanneer de verkiezing zo verzelfstandigd wordt, kan zij ons
inziens in de praktijk niet funktioneren als grond van geloofszekerheid. Blijkbaar heeft
Saldenus dat zelf ook aangevoeld. Hij merkt op dat hij deze "troostgrond" bewust voor
het laatst heeft bewaard, "...om dat ik wel wist / datse soo gerust-stellende niet en is als
de voorgaande; maar op dat gy u / als u de andere ontsakken mochten / daar aan noch
enigsins / als aan uwen uitersten plegt-anker / vast moogt houden".83
Adviezen
Verschillende adviezen worden nu door Saldenus gegeven met het oog op deze
bekommering. Zijn raad is allereerst alle valse gronden, waarop voor die tijd de
toeëigening van Christus heeft plaats gevonden, weg te werpen. Hij wijst erop dat wij
zeer ijverig kunnen zijn in heilige plichten, gevoelig ontsteld over onze zonde, en zelfs
vervuld met geestelijke vreugde, maar dat al deze zaken toch aan verandering onderhevig zijn. " 't Komt menigmaal daar vandaan / dat'et getimmer van u geloove soo
waggelt / om dat'et op onvaste krukken gerust heeft". Wij moeten leren, aldus
Saldenus, wat de enige grond is waarop wij ons Christus mogen toeëigenen: niet onze
degelijkheid, maar Christus' genegenheid, zijn aanbieding en belofte. Omdat velen
hier doorgaans wat in zichzelf willen zien eer ze tot Christus de toevlucht durven
nemen, zijn ze bezig de paarden achter de wagen te spannen.
Saldenus laat de waarschuwing horen om niet direkt de moed op te geven als wij
de kracht van deze toeëigening niet zo gewaar worden. Satan zal ons dan des te meer
aanvallen. Ook is het nuttig eens te letten op de goddelozen, hoe vrijmoedig zij de
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Heere Christus aannemen. Als zij het durven, terwijl zij Gods vijanden zijn die Hem
versmaden, waarom dan niet zij die Hem dienen en vrezen naar zijn Woord?84
Schijngronden weggenomen
De grootste moeilijkheid die overblijft is volgens Saldenus, hoe wij degenen die zo
ongunstig over zichzelf oordelen de schijngronden van dit oordeel zullen ontnemen. In
de vorm van een zestal tegenwerpingen brengt hij alle mogelijke argumenten naar
voren die er leven en waardoor men niet kan komen tot de toeëigening van Christus.
De eerste tegenwerping luidt: "Mijn zonden zijn te groot, dat zo een als ik zou durven
zeggen dat Christus zijn Zaligmaker is". Saldenus gaat hierop in door onder meer aan
te voeren dat de oorzaak waarom de zonde vergeven kan worden, niet in de mens ligt
(zoals satan ons altijd weer voorhoudt) maar in Christus' verdiensten en in het vrije
welbehagen van God. Daarom kan men geen reden bedenken waarom God niet zowel
grote als kleine "ja hondert duisende millioenen van sonden / soo wel als een eenige /
soude kunnen vergeven".85
Een volgende tegenwerping is: "De staat waarin ik verkeer is er een van pure
wanhoop; hoe zou zo'n wanhopig mens de Heere Christus nog voor zijn Zaligmaker
mogen houden?". Saldenus merkt op dat, ook al zouden wij geheel wanhopen, wij toch
Christus mogen aannemen. Gods genade en de verdiensten van Christus zijn groot
genoeg om ook onze wanhoop te verslinden.
Een ander bezwaar dat wordt aangevoerd is: "Mijn geloof is te klein, te zwak en
te onvast om Christus daarmee aan te grijpen; zou zo'n vonkje, zo'n "droppeltje" van
geloof als er in mij nog zou zijn, bij zo'n heerlijk goed als Christus te pas kunnen
komen?" In dit verband wijst Saldenus erop dat er verschillende maten en trappen zijn
in het geloof. Zo is er geloof van aankleving en geloof van "baarblijkelijkheid". In het
laatste kunnen wij zwak zijn, en in het eerste heel sterk. Wij kunnen sterk aan God
vasthouden, en toch de ervaring dat Hij ons evenzeer vasthoudt, missen. Er is voor
Saldenus onderscheid tussen een klein geloof en "een groot gezicht van het gebrekkige
van het geloof', waarmee hij bedoelt dat het gevoel van het kleine erger lijkt dan het in
feite is. Tegelijk merkt hij op dat geloof geloof is. Een druppel water is net zo goed
water als de volle zee. "Kunt gy sus sterk of soo sterk Christum niet aannemen / laat dat
u leet zijn / en neemt hem maar enigsints ende oprechtelijk aan; is 't niet met een
geheele hand / soo is 't met een halve; is 't niet met een halve / soo is 't maar met uw'
kleinste vinger".86 Saldenus is ervan overtuigd dat de aanwezigheid van het kleinste
"vonkje" geloof ons zeker in de hemel zal brengen, terwijl het ontbreken van al die
kracht ons er niet uit zal kunnen houden.
Ook de klacht dat men soms zelfs de Heilige Schrift niet gelooft, wordt ten volle
serieus genomen. Saldenus zegt dat verschillende lieve kinderen van God deze aanvechting hebben doorstaan. Omdat dit een zeer schadelijke "bestoking" van satan is,
moeten wij ons voorzichtig gedragen. Hij geeft de raad van de Engelse schrijver Rous
door, om niet met de duivel over de Schrift te disputeren, maar zijn redenering eenvoudig te verwerpen. "...Wilt gy u tegen hem inspannen, hy sal u veel te gauw
vallen".87
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In andere tegenwerpingen wordt de vrees uitgesproken door God veracht en
verworpen te zijn, omdat men Christus zo graag zou willen aannemen, maar er niet toe
kan komen. Ook wordt aangevoerd, dat men de genade van Christus wel vrijmoedig
zou willen toeëigenen, maar bezorgd is dat het slechts inbeelding is, en dat men
tenslotte bedrogen zal uitkomen. Saldenus maakt opnieuw onderscheid tussen het
aannemen van Christus zelf, en de verzekering daarvan, waardoor wij voelen, weten en
merken dat wij Hem hebben aangenomen. In het laatste zouden wij ons kunnen
vergissen, maar niet in het eerste omdat dit rust op een onfeilbare grond, namelijk de
zekere belofte en aanbieding van God. De oorzaak dat velen zich met hun ingebeeld
geloof bedriegen, ligt niet daarin dat zij Christus aannemen, maar dat zij Hem op een
valse grond aannemen, namelijk op grond van hun eigen werken, hun droefheid en
ijver.88
In het bovenstaande konstateren wij een grote pastorale bewogenheid en een
authentiek verlangen om geestelijke leiding te geven. Het valt ons daarbij op, dat
Saldenus uiteindelijk de bekommerde christenen heenwijst naar Christus als de enige
bron van troost en zekerheid. In dit kader treft ons de aansporing Christus aan te
nemen, desnoods met de kleinste vinger. Wij zouden Saldenus onrecht doen, wanneer
wij dit gegeven niet voorop stelden. Daarmee is evenwel niet alles gezegd. Naast het
christocentrische van zijn aanpak worden tegelijkertijd talloze raadgevingen gegeven,
die de mensen toch weer op zichzelf terugwerpen. In het beantwoorden van allerlei
vragen zien wij een verregaande analyse van het geloof, dat in alle mogelijke onderscheidingen wordt uiteengerafeld. De hier achter liggende oorzaak is Saldenus' visie
op het geloof en de genade, waarbij de ervaring van de gelovige uitgangspunt is.
Saldenus heeft op deze wijze duidelijk willen maken dat het geloof meerdere aspekten
aan zich heeft, en dat het menselijk hart afgrondelijke diepten kent.

5.4.2.2. Misvatting rond de heiligmaking
Na de problematiek rond de rechtvaardigmaking, gaat Saldenus in op de vragen die er
liggen rond de heiligmaking. De meest voorkomende misvatting op dit gebied omschrijft hij als een geestelijke bekommering in een oprecht bekeerde, waardoor deze,
hoewel hij deel heeft aan de goddelijke genade, soms toch nog oordeelt en vreest dat
het enkel geveinsdheid en bedrog is. Deze zielen slingeren voortdurend. Zij hellen nu
eens over naar een gunstig oordeel, en even later zijn zij weer geneigd tot een
ongunstig gevoelen over zichzelf.
Saldenus stelt in dit verband de vraag of het altijd zondig is zo kwalijk van eigen
geestelijke staat te denken, en bij tijden beducht te zijn voor de oprechtheid van eigen
bekering. Hij zegt dat dit veroordelen van eigen staat in sommige gevallen geen zonde
is. Zo bijvoorbeeld als het iemand betreft die werkelijk niet oprecht bekeerd is, of als
deze vraag gaat over bepaalde daden van een mens, of als het oordeel van ons verstand
stilstaat en niet werkt wanneer wij slapen of in een "Popelsy" verkeren.89
Daartegenover noemt hij drie gevallen waarin dit beducht zijn voor de oprechtheid van de bekering in Gods kinderen wel zonde is. Saldenus acht het duidelijk
verkeerd als men inderdaad oprecht bekeerd en geheiligd is, en stellig oordeelt dat men
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het niet is. Hij is van mening dat dit oordeel strijdt tegen de plicht van het goede
geweten, en ingaat tegen Gods oordeel over de mens. Niet minder bespeurt Saldenus
hier ook een koesteren van de twijfel, dat niet helemaal vrij is van een "verborgene
ende onprijsselijke hoofdigheid".90
Verder is het voor Saldenus ook zonde, wanneer iemand tot die argwaan over de
oprechtheid van z'n bekering zelf oorzaak heeft gegeven. Zo kan het gebeuren dat wij
door eigen slordigheid hebben nagelaten de ware kenmerken van onze oprechtheid te
zoeken, of dat wij door een voortdurende zonde de Heere reden hebben gegeven zijn
verlichtende Geest, waardoor wij ons die oprechtheid bewust worden, in te houden.
Ook is het volgens Saldenus zonde als een ware godzalige die geen tekenen van zijn
oprechtheid ziet, zich ook niet inspant om die te mogen zien, terwijl hij bovendien nog
bezig is de verzekering van die oprechtheid te verzwakken en uit te doven, door het
zoeken van uitvluchten en door valse redeneringen. Saldenus haalt hier een woord van
Bernard aan, dat zo iemand splinters zoekt om eigen ogen uit te steken.91 Hij meent dat
deze bekommering in een oprecht bekeerde een zonde is, en tegelijk gezien moet
worden als een kruis. "Zij is een kruice, om datse de ziel van een Christen deurgaens
dapper nijpt ende ontstelt".
De onzekerheid is voor Saldenus geen normaal en geaksepteerd verschijnsel in
het christenleven. Hij typeert het voortdurend koesteren van argwaan tegenover
\ zichzelf als een zonde die soms zelfs uiting kan zijn van stille hoogmoed. Saldenus
\ gebruikt scherpe woorden om dit voeden van twijfel over eigen geestelijke welstand te
veroordelen. Hij zegt dat er "vuiligheid en leelijkheid" in steekt, en dat wij onszelf op
deze wijze ernstig schade berokkenen.
Waarschuwingen
Aan het adres van allen die deze zonde van het koesteren van de twijfel aan de hand
houden, laat Saldenus de nodige waarschuwingen horen. Hij maakt erop attent dat wij
zo de allerheiligste naam van God tekort doen, en Hem onteren. Al die bewegingen van
ijver, vrees, liefde en droefheid die wij ooit in onze ziel zijn gewaar geworden, zijn
volgens Saldenus even zovele "Goddelijke handschriften van Gods eigen naam" in ons
hart. Dit alles voor bedriegelijk houden, is een ernstige beschuldiging van God zelf. Zo
zijn wij bezig zijn Geest waardoor wij verzegeld zijn "voor gemaakt en nagebootst uit
te krijten".92
Wij spreken ook een vals getuigenis tegen onszelf, wat even ernstig is als een vals
getuigenis tegenover God of onze naaste. Wij kiezen de kant van onze grootste vijand
door voor hem en tegen onszelf te pleiten, terwijl wij hem zo een zwaard in handen
geven om ons te slaan. Bovendien zijn wij door deze manier van doen voor vele andere
vrome harten die nog niet zover gekomen zijn, een hindernis. Zij zullen denken: als
zulke zonnen alleen maar duisternis zijn, wat moet er dan komen van ons kaarslicht?
Zo leggen wij de steen waarover zij vallen.
Saldenus merkt op dat wij door dit toegeven aan het veroordelen van onszelf een
zonde bedrijven die zelfs de meest goddelozen niet kunnen bedrijven, en wel omdat zij
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geen deel hebben aan de zaligmakende gaven van God. Daarom kunnen zij deze gaven
God ook niet naar het hoofd werpen en zeggen: "Sie daar zijn uwe genaden / se en
deugen niet / zy zijn valsch / bedrieglijk / 't is geconterfeit werk / gelijk gy dikwils doet
of ten minste denkt te doen".93
Troostgronden
Behalve deze vermaningen voert Saldenus ook het nodige aan, om degenen te bemoedigen die onder deze bekommering gebukt gaan, en deze maar niet kwijt kunnen
raken. Hij herhaalt dat deze vragen alleen leven bij de kinderen van God. Wereldse
mensen hebben daarvan nooit last: althans het komt bij hen nooit tot een "klemmende
en Ziel-roerende verlegentheid en ontsteltenis daarover". Verder meent Saldenus dat
dit wantrouwen, hoewel het op zichzelf zondig is, toch een teken van onbedriegelijke
oprechtheid is. Het kan immers alleen aanwezig zijn bij iemand die de bedriegelijkheid
van eigen hart heeft leren kennen.
Als troost brengt hij naar voren dat het goed is te bedenken dat niet het oordeel
van ons partijdig hart beslissend is, maar wat God in zijn Woord van ons zegt. En
tenslotte geeft hij in overweging zich ermee te troosten dat, wie zo bang is voor bedrog,
zelfs voor het eenvoudige vermoeden ervan, juist het alierverst van de geveinsdheid
afstaat.
Tegenwerpingen
Diverse tegenwerpingen komen naar voren, waar Saldenus uitvoerig op ingaat. Zo
wordt aangevoerd dat waar de bekering oprecht is, er toch ook geestelijk licht in het
verstand moet zijn, zodat men niet meer zo dom en onwetend in de heilige dingen kan
zijn. Saldenus antwoordt dat de wedergeboorte in dit leven onvolmaakt is, en dat het
heel goed mogelijk is dat onbekeerden meer weten, maar dat die kennis van de bijbel
maar een "vleselijk" weten is. "Zy hebben 'er soo geen penetrante en doordringende
kennis van; zy siense wel / maar proevense niet te recht". Zowel de dokter en de zieke
weten wat ziek zijn is, maar de laatste weet het veel levendiger en "gevoeliger" dan de
eerste.94 Voor dit onderscheid in kennis, verwijst Saldenus naar Rous.
Wij merken hier een onderscheid dat voor Saldenus fundamenteel is, en regelmatig terugkeert. Kennis is voor hem niet zozeer een zaak van het verstand en het hoofd.
Het gaat vooral om het proeven en gevoelen en ervaren. Dit laatste is voor hem
bepalend. De waarheid van de geestelijke kennis wordt getoetst aan de levendigheid en
gevoeligheid waarmee het voorwerp wordt gekend.
Een andere tegenwerping is dat waar de bekering oprecht is, er toch kracht en
vermogen in de ziel moet zijn om God te dienen, terwijl er in de praktijk zoveel
geestelijke onmacht aanwezig is. Ook is er de vraag naar de vruchten van de bekering.
Als deze niet te zien zijn, is de bekering dan wel oprecht? Saldenus houdt het erop dat
er behalve uitwendige ook inwendige vruchten zijn zoals allerlei heilige voornemens,
optrekkingen van het hart tot God en de inwendige strijd van het geloof. Ook dienen
we te bedenken dat de hemelse "tuinman" met de minste "beginseltjes" van vruchten
tevreden is, wanneer wij maar genegen zijn om meer voort te brengen. Bovendien
93.
94.

A.w.,p. 341.
A.w., p. 365.
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kunnen de vruchten, die wij nu nog niet dragen, straks tevoorschijn komen.
Ook de vraag hoe het zit met de onrust en het gebrek aan innerlijke vrede in de
ziel, die van bekering weet, wordt door Saldenus grondig beantwoord. Hij meent dat
deze onvrede en beroeringen van het gemoed gewoonlijk de weg tot vertroosting en
verkwikking zijn. "Deurgaans komt de soete Lente tijdt met buijen ende stormwinden".95
Adviezen
Saldenus rondt dit gedeelte over het oordelen over eigen geestelijke staat af met een
aantal praktische adviezen. Zijn eerste raad is niet altijd te verlangen naar tekenen van
de oprechtheid van de bekering, maar rechtstreeks naar Christus zelf te lopen. De
tekenen zijn maar stralen en gaven van Christus, maar niet Christus zelf.96 Hij adviseert
ook de tekenen, die men hoort of leest, niet "in de hoogste trap" te nemen; het minste
van wat ons als een teken wordt voorgesteld, kan van de oprechtheid van de genade
verzekeren. "Daar het minste oprechte vonkje van het teeken maar is / daar is 't teeken;
daar 't minste dropje maar van geloof, liefde, droefheid is / daar is 't geloof, de liefde,
de droefheid selfs".97
Verder geeft Saldenus de raad niet teveel aan de tekenen te hangen als de
lichamelijke en geestelijke konstitutie niet optimaal is. "In troubel water kan men geen
silvere penningen sien / hoewelse'er evenwel in zijn". Ook houdt hij zijn lezers voor
dat niet alle tekenen nodig zijn, om deel te hebben aan de ware genade. Het is soms al
genoeg als wij er enkele of maar één kunnen zien. Een andere raad is om gedurende de
tijd dat wij met deze vragen tobben, meer te letten op gelovigen die in gaven en heilige
betrachtingen minder zijn. "Gy moet nu soo niet ster-oogen op die geene / die boven u
zijn / maar u gesicht na beneden wenden / dat sal u helpen / dat sal u op-houden; daar
'et andere / u maar zwakker en klein-moeder maken kan".98 Een emmer water is niets
vergeleken bij de volle zee, maar vergeleken bij twee of drie druppels is het veel.
Ondanks alle gevaren die hier dreigen, adviseert Saldenus toch zorgvuldig en
regelmatig eigen geestelijke staat te onderzoeken. Geld waarvan men denkt dat het
vals is, dient "aan de toetsteen" te worden gebracht. "Hebt gy dan ook eenig achterdenken van de opregtigheid uwer genade; aan de Toets en Proef-steen daar mede;
opdat gy uwen voet / in soo wigtigen saak / eens regt vast setten moogt".99

5.5. Samenvatting
1. Het schrijven over de gevoelloosheid, het terugvallen in de zonde, de macht van de
zonde, en het oordelen, is opgekomen uit de pastorale praktijk. In de vorm van
tegenwerpingen en vragen gaat Saldenus uitvoerig in op de bedenkingen en noden van
het menselijk hart. Als het gaat om de behandeling van de verschillende gewetensgevallen konstateert hij een lacune aan gereformeerde zijde. Hij is getroffen door de
pastorale behandeling en de nauwkeurige ontleding van de innerlijke zielsgesteldhe95.
96.
97.
98.
99.

A.w., p. 399.
A.w., p. 423; Saldenus geeft hier een uitvoerig citaat van Goodwin (Rom. 8).
A.w., p. 424.
A.w., p. 431.
A.w., p. 433.
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den bij de Engelse praktici. Meer dan veertig verschillende schrijvers worden door
hem genoemd, oiider wie Perkins (14x), Bowles (13x), Amesius (12x), Rous (8x),
Sibbes (8x), Ambfosius (7x), Goodwin (7x), Bolton (6x), Cartwright (6x), Hildersham
(5x), Love (5x), Wall (5x), Abernethy (4x), Capel (4x) en Preston (3x). Bij veel van
deze namen ligt het aksent op de inwendige devotie, waarbij het gevoelen een
voorname plaats inneemt. In hun geschriften komen allerlei vragen aangaande het
persoonlijke geestelijke leven aan de orde.100
2. De methode van aanpak en de grondgegevens van De Droevigste Staet vertonen
overeenkomst mei De Geestelijke Verlatingen van Voetius en Hoornbeeck. Saldenus
heeft de hele problematiek van de gevoelloosheid op een eigen wijze uitgewerkt en sterk
toegespitst op de gestalten en ongestalten van het hart. Hij heeft duidelijk invloed
uitgeoefend op H. Witsius' Geestelijke Printen en op W. a. Brakels Redelijke Godsdienst.
Bij deze laatste treffen ons, in zijn beschrijving van de kracht der verdorvenheid
(cap. LIV) en van de geestelijke dodigheid (cap. LVI), opmerkelijke parallellen met
Saldenus. Hoewel de naam van Saldenus niet wordt genoemd, zijn er frappante
overeenkomsten, soms tot in de woordkeus toe.101
3. De omschrijving van de kwaal der gevoelloosheid gaat gepaard met een grondige
diagnose. Saldenus somt twaalf verschijnselen op die met deze kwaal gepaard gaan,
zoals geestelijke verwardheid, onvruchtbaarheid, angst, het schuwen van gezelschap,
chronische twijfel* vergeetachtigheid, zwaarmoedigheid, achterdocht, het schuwen
van gevoelige christenen, en het koesteren van eigen staat. De gelovige wordt in zijn
inzinkingen en dieptepunten, ook wat betreft het gevoelsleven, volstrekt serieus
genomen. Saldenus schrijft over deze geestelijke kwaal met een diepe psychologische
kennis.102
4. Bij de pastorale benadering van zijn gemeenteleden toont Saldenus oog te hebben
voor de psycho-somatische eenheid van de mens. Regelmatig laat hij uitkomen dat er
een duidelijke wisselwerking is tussen het geestelijke en het lichamelijke welzijn.103
5. Saldenus ziet in het zieleleven verschillende niveaus. Hij spreekt van de bovenste
machten en benedenste machten, die ook wel worden aangeduid als de redelijke en
gevoelige machten. De hartstochten en de fantasie vallen onder de gevoelige machten,
terwijl het verstand en de wil hun plaats hebben in de redelijke machten. Deze
100. Verg. G.S. Wakefield, Puritan Devotion; its Place in the Development ofchristian Piety, p. 113-115;
verg. R.A. Muller, "Covenant and Conscience in English Reformed Theology", in The Westminster TheologicalJournal, XLII (1980), p. 308: "in England more than on the continent the complex analyses of cases
of conscience become cliaracteristic of Reformed piety". W. van 't Spijker spreekt van een literatuurgenre,
dat getuigenis aflegt van grote mensenkennis en diepe bewogenheid met de geloofsmoeilijkheden, waarmee
de gemeente in dit levert te maken krijgt; W. van 't Spijker, "Bronnen van de Nadere Reformatie", in De
Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme, 's-Gravenhage 1989, p. 18.
101. H. Witsius, Geestelijke Printen (1665), vooral cap. V en VI; zie ook J. van Genderen, Herman Witsius,
's-Gravenhage 1957, p. 207; W. a. Brakel, Redelijke Godsdienst, 1 Ie dr., Rotterdam 1737, cap. LIV en cap.
LVI.
102. Het is op z'n minst opmerkelijk dat de bekende Duitse psychiater Schneider dezelfde symptomen
opsomt, als hij de depressieve persoonlijkheid omschrijft. Hij schrijft: "Manche Depressive sind hochmütig,
sie belacheln Menschen, die es innerlich leicht und einfach haben, wegen der oft damit verbundenen
Schlichtheit, ja Flachheit. Sie empfinden sich, den Leidenden, als Aristokraten". K. Schneider, Klinische
Psychopathologie, 12e unveranderte Auflage, Stuttgart 1980, S. 23.
103. Óver de belangstelling in de 17e eeuw voor de psycho-somatiek schreef J. van Meiniger, "Geschiedenis
van de Anthropologische Psycho-somatiek", in Circa Tiliam, Studia historiae medicinae, Leiden 1974. p.
165-210.
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scholastieke onderscheidingen worden in dienst gesteld van het pastoraat. De affekten
zijn voor Saldenus ondergeschikt, omdat zij behoren tot de gevoelige machten; zij
kunnen alle kanten uit als ze niet betrokken zijn op het objekt: Christus en Zijn heil.
Het affektieve kan nooit zo hoog worden aangeslagen omdat wij dit met de dieren
gemeen hebben. Saldenus gaat uit van het primaat van het verstand. De hartstochten
zijn blinde paarden zonder voerman, als zij niet door het verstand geregeerd worden.
Dezelfde gedachten treffen wij ook aan bij Teellinck en Perkins.104
6. Toch merken wij bij Saldenus een geheel eigen aandacht voor het gevoel op. De
gevoelsbelevingen en bewegingen spelen voor Saldenus een grote rol binnen de
ervaring van het heil. Er is sprake van gevoelverwekkende middelen, van een prediking die gevoel toont, van gevoelige christenen. De levendigheid en gevoeligheid
waarmee de Heere gediend wordt, is bepalend voor het geestelijk leven. De Geest
vernieuwt het gevoelsleven en neemt de emoties in dienst van de realisering van het
heil. Deze aandacht voor het gevoel vinden wij al bij Voetius, getuige zijn verhandeling over de tranen.105 Ook bij Teellinck is een duidelijke waardering van het gevoel
aanwijsbaar.106
Behalve dit spreken over het gevoel, dat vooral als emotie gezien kan worden, is
er bij Saldenus ook sprake van het gevoel in de zin van geloofservaring. Het gaat om
het proeven en gevoelen en ervaren met het hart. De verstandelijke kennis, en het
gevoelen of ondervinden in het hart zijn twee zaken die Saldenus duidelijk onderscheidt. Voor dit onderscheid verwijst hij naar Rous.107 De ondervindende kennis en
het bevindelijk genieten hebben een duidelijke meerwaarde gekregen. Saldenus staat
op dit punt heel dicht bij Witsius, voor wie het verstandelijk toestemmen ook ondergeschikt is aan het ervaren en smaken.108
7. Er is bij Saldenus, in het spreken over het gevoel, een duidelijke tweesporigheid.
Terwijl aan de éne kant het gevoel een grote plaats inneemt in het leven met God,
klinken er tevens kritische geluiden door over het staan naar gevoelige ervaringen. Het
gevoel is niet de juiste graadmeter van ons geestelijk welvaren. God kan door het
onttrekken van het gevoel ons leren alleen te steunen op Christus en zijn verdiensten.
Deze tweesporigheid zien wij in de behandeling van de gewetensgevallen telkens
terugkeren.
8. Het terugvallen, ook in grove en ergerlijke zonden, is voor Saldenus een realiteit,
zelfs bij sterke christenen, die de geestelijke vreugde en het gevoel van de vergeving
hebben ondervonden.
De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de wedergeboorte de mogelijkheid van de
104. Bij Perkins' gedachten omtrent de verhouding van verstand, wil en gevoel is Ramistische invloed
aanwijsbaar aanwezig. Zie voor dit laatste L. Howard, Essays on Puriteins andPuritanism, Albuquerque 1986;
Don. K. Mckim, Ramism in William Perkins' Theology, New York 1987. Wij verwijzen hier ook naar Ch. L.
Cohen, Gods Caress. The Psychology ofPuritan Religious Experience, Oxford 1986. De laatste gaat in op
de vraag over de kwaliteit van de "affections of faith".
105. Vgl. F.G.M. Broeyer, "Voetius en Utrecht", in De onbekende Voetius, Kampen 1990, p. 57-61.
106. Vgl. W. van 't Spijker, "Teellincks opvatting van de menselijke wil", in Theol. Ref., VII (1964), p. HOHl
107. Francis Rous (1579-1659) was een mysticus die tot de Puriteinen te rekenen is. Zijn MysticalMarriage
werd samen met zijn tractaat over de hemelse Academie door J. Koelman in het Nederlands uitgegeven onder
de titel: Het binnenste van Godts Koninkrijk, Amsterdam 1678.
108. J. van Genderen, a.w., p. 223, 225.
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zonde niet wegneemt, maar alleen de liefde tot de zonde. Om dit terugvallen in de
zonde te voorkomen, adviseert Saldenus Christus aan te grijpen, en veel te mediteren
over het doel en de kracht van zijn lijden. Verder is het van belang te staan naar
geestelijke vreugde, de wacht te houden over het hart, het doen van weldoordachte
geloften, en hulp te zoeken bij ervaren christenen. Het elkaar zoeken als christenen is
voor Saldenus van groot belang.
9. Een kritisch geluid wordt gericht aan het adres van hen die, bij de op zichzelf
noodzakelijke mortificatie, te zware lasten op zich nemen. Tegelijk geeft Saldenus een
uitgewerkte methode van mortificatie, omdat de macht van de zonde een werkelijkheid
is, en het christenleven voor hem nog onvolkomen is. De mortificatie is een voortdurend proces in het leven van een christen, waarbij vorderingen gemaakt dienen te
worden. De middeleeuwse achtergrond (Bernard, De ordine vitae) is onmiskenbaar.
10. Het lichtvaardig oordelen over anderen acht Saldenus de zonde van veel christenen
van zijn tijd. Allerlei verbittering, laster en verdeeldheid ziet hij hieruit voortkomen.
Saldenus toont een sterke afkeer van tweedracht en partijvorming. Als het gaat over het
oordelen over de persoon en de staat van onze naaste, signaleren wij bij hem een
opmerkelijke mildheid en een manen tot voorzichtigheid. Om het liefdeloos oordelen
over Gods kinderen tegen te gaan, acht hij grondig onderwijs in de rechte kenmerken
van het ware en geestelijke christendom noodzakelijk.
11. In de pastorale benadering van hen die bekommerd zijn over eigen geestelijke
staat, zien wij bij Saldenus een authentiek verlangen om geestelijk leiding te geven. De
onzekerheid is voor hem geen normaal en geaksepteerd verschijnsel. Het voeden van
twijfel over eigen geestelijke welstand, wordt soms scherp veroordeeld. Hij wijst de
bekommerde christenen regelmatig naar Christus als de enige bron van troost en
zekerheid. In dit kader treft ons de aansporing Christus aan te nemen, desnoods met de
kleinste vinger.
Naast het christocentrische van zijn aanpak worden tegelijkertijd talloze raadgevingen gegeven, die de mens naar zichzelf verwijzen. In de beantwoording van allerlei
vragen zien wij een verregaande analyse van het geloof dat in alle mogelijke onderscheidingen wordt uiteengerafeld. Regelmatig klinkt ook de oproep tot zelfonderzoek.
Het analytisch geloofsbegrip laat zien, hoezeer de aandacht wordt gekoncentreerd op
de gelovige mens en zijn ervaringen.
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HOOFDSTUK 6

Saldenus en het christelijk leven

In een eerder stadium konstateerden wij reeds hoezeer de heiliging Saldenus na aan het
hart ligt. Dat blijkt niet alleen uit zijn preken maar ook uit allerlei andere publikaties.
Deze heiliging heeft alles te maken met Gods eer. Dit laatste is een grondgegeven voor
Saldenus. Het betrachten van Gods eer in alles wat wij doen en laten keert dan ook
steeds terug in zijn geschriften. Saldenus is ervan overtuigd dat het nieuwe leven van
de wedergeboorte zichtbaar dient te worden in de dagelijkse praktijk. Het is een leven
dat gestileerd wordt door de wet van God. De godzaligheid zal haar uitwerking moeten
hebben in gezin en gemeente, en ook in de bredere verbanden van kerk en maatschappij.
Tegelijk konstateert Saldenus in de kerk en in het volksleven een groot manco in
dit opzicht. Regelmatig spreekt hij van "Eerdieverye". Er zijn velen die niet alleen
nalaten de eer van God te zoeken, maar ook vaak zulke dingen doen waardoor Hij ten
zeerste onteerd wordt.1 Zijn klacht is dat in de levensstijl van velen uitkomt dat men
leeft als de beesten om maar te eten en te drinken.2 Vandaar zijn pleidooi voor een
reformatie van het leven, en zijn protest tegen weelde in kleding en huisraad, tegen
dronkenschap en allerlei uitspatting, tegen een in velerlei opzicht ongereformeerde
levensstijl. Leer en leven, dogmatiek en ethiek zijn voor Saldenus een eenheid.
Tegenover een levensgevoel, waarin velen zich in ongebondenheid uitleefden, heeft
Saldenus de kritiek en de tucht van de eeuwigheid over heel het christenleven
gepredikt.
Aandachtspunten die regelmatig naar voren komen zijn het gezin, de zondagsviering, de levensstijl en de zorg voor de armen, terwijl hij in een tweetal afzonderlijke
geschriften uitvoerig is ingegaan op volksvermaken als kaartspel en toneel. Aan de
hand van bovengenoemde zaken willen wij zijn zorg voor de christelijke levensstijl
onder woorden brengen.
6.1. Het gezin
Het is bekend dat de mannen van de Nadere Reformatie de waarde van het gezin en de
taak van de ouders regelmatig aan de orde hebben gesteld. Zij waren ervan overtuigd
dat een vernieuwing van de christelijke gemeente in de gezinnen zou moeten beginnen.
Deze overtuiging hebben zij vele malen in hun geschriften uitgesproken en op allerlei
manieren uitgewerkt.3 De invloed die de Engelsen met hun z.g. domest conduct books
1.
De Wech des Levens, p. 360.
2.
A.w.,p.371.
3.
Bijv. W. Teellinck, Huys-boeck, Middelburg 1639; Joh. Hoornbeeck, Tractaat van Catechisatie,
Leiden 1654; F. Ridderus, Dagelijcxsche Huys-Catechisatie, Rotterdam 1657; P. Wittewrongel, Oecumenia
Christiana, Amsterdam 1661; J. Koelman, De Pligten der Ouders, In Kinderen voor Godt op te voeden.
Nevens Dryderley Catechismus, Amsterdam 1679.
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op W. Teellinck, J. Koelman en P. Wittewrongel hebben gehad is voldoende aangetoond.4 Met hen zijn ook vele andere vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie
onder de indruk gekomen van de vroomheidsbeoefening in het gezinsleven van de
Puriteinen. Daaruit is de grote nadruk die steeds gelegd wordt op de dienst van God in
het gezinsverband verklaarbaar. Saldenus sluit zich nauw hier bij aan. Ook al vinden
wij bij hem geen systematisch programma zoals bij anderen, regelmatig komt de
huiselijke eredienst ter sprake. Diverse aspecten van de dagelijke devotie worden
genoemd, zonder dat ze gedetailleerd worden beschreven. Saldenus acht het niet
genoeg dat de ouders zelf vroom zijn. Ook hun kinderen hebben zij voor te gaan in de
dienst van God.
Een eerste vereiste is het Woord van God aan de kinderen voor te lezen en dat ook
te verklaren.5 De ouders dienen in deze huiscatechese rekening te houden met de
leeftijd en het bevattingsvermogen van het kind. Deze paedagogische aanwijzingen
komen duidelijk naar voren in de opdracht die Saldenus laat voorafgaan aan zijn Chr.
Kinderschool, die beschouwd kan worden als een catechismus voor jonge kinderen.6
Het gaat hem erom dat de gezonde leer en ook de praktijk ervan de kleine kinderen al
vroeg wordt ingescherpt "en de selve al soo vorder tot het vrughtbaarder lesen en
hooren van andere goede Schriften en Predikatiën als met de handt aan te voeren".7 In
zijn pleidooi voor het in ere houden van de huisgodsdienstoefening adviseert Saldenus
om elke morgen en elke avond enkele psalmen te zingen. Dat ook de preek thuis aan de
orde komt, is met het oog op de praktijk van het geloofsleven een noodzakelijk iets.
"De Predikatiën / daer in de Practijcq besonderlijck gheleert ende aengedronghen
werdt / moeten of by ons selven / of in onse huysgesinnen / of op een andere wijse
herhaelt ende ververscht worden".8 Volgens Saldenus dient in het gezin ook het
avondmaal ter sprake te komen. De ouders mogen hun kinderen aansporen om deel te
nemen aan het sacrament. Saldenus is ervan overtuigd dat de Geest het gesprek thuis
als een middel wil gebruiken. "De Ouders drijven de kinderen dickwils wel na 't
School ende na haer werck / maer weynigh na de Kerck; Haer tot het Avondtmael veel
4.
Voor W. Teellinck verwijzen wij naar W.J. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, Rotterdam 1987; voor P. Wittewrongel naar L.F. Groenendijk, De Nadere Reformatie van
het gezin, Dordrecht 1984; zie verder C. Graafland, "De invloed van het Puritanisme op het ontstaan van het
Gereformeerd Piëtisme in Nederland", inDNR, VII (1983), 1 -24. Daar wordt ook de plaats van Koelman nader
besproken.
5.
Geesteliken Honingraat, p. 23.
6.
Deze opdracht, die voorafgaat aan de eerste druk van 1668, is gericht aan de Heer Lowys Junius,
koopman te Delft. Saldenus schrijft met deze uitgave geen andere bedoeling te hebben dan "om door des selfs
behulp ook u E's lieve Kinderkens, welkers aangenaam ghetal metter tijdt vast meer en meer aangroeyt, niet
alleen tot af-zetsels van U.E, maar ook, waar 't mogelyk, tot spruyten van den Hemel te maken". In deze
opdracht zegt hij dat over de leer der waarheid waaraan hij het eerste deel wijdt, voldoende materiaal
voorhanden is. Hij is van mening dat dat anders ligt met de praktijk van de godzaligheid waarover hij in het
tweede deel handelt. Saldenus vindt dat daarover tot nu toe niet eenvoudig en kinderlijk genoeg is geschreven.
"In 't eerste Deel geev' ik maar enkele A.B.C, dingen, om selfs de Kinderen, die eerst spreken en lesen leeren,
daer van te dienen, en de selve so vorders tot het leeren van de Catechismus en andere Onderwijsboeken te
bereyden". In het tweede deel zijn sommige vragen wat eenvoudiger en andere wat moeilijker te beantwoorden. De laatste zijn met een teken voorzien om de kinderen eerst te ontzien "om alsoo de selve met al
te hooghe dinghen niet al te vroegh en te plotselyck te overvallen".
7.
Chr. Kinderschool, opdracht. Saldenus ontvangt met zijn Chr. Kinderschool een eervolle vermelding
in het onlangs verschenen werk over de geschiedenis van het kinderboek, vgl. De hele Bibelebontse berg. De
geschiedenis van het kinderboek in Nederland en Vlaanderen van de middeleeuwen tot heden, Amsterdam
1989, p. 147.
8.
De Wech des Levens, p. 101.
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aen te porren / achten sy meestendeel of onnoodigh / of ondienstich / omdat de Geest
self moet trecken / als of de selve gheen middelen gebruyckte".9
Wat ons verder opvalt is de grote aandacht voor het gebed. Saldenus vindt het een
noodzakelijk onderdeel van de huiselijke eredienst dat tenminste iedere morgen en
iedere avond naar ieders gelegenheid de gebeden van de huisgenoten samen tot God
worden opgezonden. In dit verband zegt hij dat ieder "in syn Huys oock syn Kerck
hoorde te hebben", terwijl hij dan verwijst naar Rom. 16:5.10 Deze gebeden die op
vaste uren en met een zekere regelmaat plaats vinden noemt hij "statelijcke of
gefatsonneerde" gebeden, in tegenstelling tot de "uytschietende".11 Als hij over deze
laatste spreekt, bedoelt hij dat er eigenlijk geen ogenblik van de dag voorbij hoort te
gaan zonder gebed. Als wij uitgaan, thuiskomen, eten en drinken of onze kleren
aantrekken, steeds moet het gepaard gaan met gebed.
De plaats die het gezin in dit alles inneemt, wordt ons duidelijk uit een biddagpreek. Saldenus merkt op dat het werk van de biddag hierin bestaat "dat men voor eerst
in zijn huys met het gantsche huysgezin den Heere bidt en smeekt, de selve vermaant
/ en onderwijst / de sonden voor den Heere (ieder de zijne) belijdt, Psalmen met
deselve singt / en dan na des Heeren huys met de zijne op gaat om aldaar wederom den
Heere te bidden op een ernstige wijse".12
Naast dit gemeenschappelijke onderstreept Saldenus ook het belang van de
persoonlijke devotie van de gezinsleden. Daarbij noemt hij vooral de meditatie die elke
dag moet plaats vinden, het zelfonderzoek, en de "alleenspraken" met God. Saldenus
acht het een goede zaak zich van tijd tot tijd af te zonderen en op een eenzame plaats
het hart "in zijn vaderlijke schoot" eens uit te storten. "De sorgheloose Werelt en kent
dese maniere van doen niet eens / ende staet schier verwondert / alsse de naem van
Soliloquien ofte Alleen-spraecken hoort noemen / niet tegen-staende de selvighe bij de
Geloovighe van alle tijden soo in ghebruyck ende groot-achtinge zijn gehouden".13
Wij willen in dit verband de vraag onder ogen zien hoe Saldenus stond tegenover
het opzeggen van vaststaande gebeden. Bekend is het standpunt van zijn geestverwant
Koelman, die zich een verklaard tegenstander toonde van het bidden volgens een
formulier. Het echte, authentieke gebed is voor hem alleen het vrije gebed.14 Saldenus
denkt hier wat genuanceerder over. Hij is ervan overtuigd dat het vaststaande gebed
voor de eenvoudigen ook zijn betekenis kan hebben. Tegelijk wijst hij erop dat wij de
formuliergebeden moeten gebruiken, net als de kinderen de stoelen en de banken,
waaraan ze zich vasthouden als zij leren lopen. De vlam van de Geest moet ook eens
"buyten het Boeck schieten", anders zou deze eerder worden "gesmoord dan aangeblazen".15 Duidelijk is dat Saldenus de voorkeur geeft aan het vrije gebed en tegelijk
9.
A.w., p. 149, 150.
10. A.w. p. 235; de term "kleine kerk" is zo algemeen dat van een standaarduitdrukking kan worden
gesproken. Bijv. W. Teellinck, Huysboeck, Voorreden ("cleyne kercxkens"); P. de Witte, Catechizatie over
den Heidelbergschen Catechismus der Gereformeerde Christelicke Religie, Dordrecht 1656, Aenspraeck
("kleen kercxken"); S. Oomius, Ecclesiola, Dat is, Kleyne Kercke*, Amsterdam 1661. W.J. op 't Hof ziet in
deze uitdrukking Engelse invloed, zie a.w., p. 592.
11. Chr. Kinderschool, p. 119.
12. Geesteliken Honingraat, p. 81, 82.
13. De Wech des Levens, p. 405,406.
14. Vgl. B. Engelbrecht, Die vrye gebed en die formuliergebed in die Reformatoriese kerke, Utrecht 1954.
15. De Wech des Levens, p. 183.
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het bidden van een formuliergebed niet verwerpt, zeker niet voor de kinderen. Niet
voor niets heeft hij achterin zijn Chr. Kinderschool vijf gebeden voor de kinderen opgenomen, Het zijn een morgen-en een avondgebed, een gebed voor het eten en een na
het eten, en ook een algemeen gebed. Om een indruk te geven van deze kindergebeden,
laten wij dit laatste hier volgen.
"O Heere / Almagtige God / ik love en danke uwen heyligen Name / dat gy my
door uwe magtige handt niet alleen geschapen / maar ook boven soo vele andere
Schepselen met een redelijke ziele begaaft en verciert hebt. Begenadigt nu ook de
selve ziel met uwen Heyligen Geest / op dat ik U te regte kennen / vieriglijk
beminnen / Jesum Christum door den gelove aannemen / en u altijt opreghtelijk
dienen en verheerlijken mag. Vergeev' my ook / om uwes Soons wille / alle mijne
sonden / en houd in my t'onder de quade nucken engrepen van den ouden mensche / die sigh dikwils / selfs in dese mijne Kindsche Jaren seer stoutelijk
beginnen te ver toonen. O Heere! in my is gansch gheen kraght daar tegen / maar
soo gy my helpt / so mogense my quellen / maar sullen noyt gheheelijk de
overhandt over my verkrijgen. Zegent de zorge mijner Ouderen / in my in uwe
vermaninge en vreese op te voeden; voeg uwe genade by hare neerstigheyt / ten
eynde ik u en haar van herten onderdanigh en altijt dankbaar zijn magh.
Bewaart my voor de verleydinghe van andere Kinderen; stiert en neyght mijn
genegentheyt altijt tot de beste, en keertse af van de slimste; maak / dat ik altijt de
goede en het goede, en noyt de quade en het quade mag navolgen. Scherpt mijn
verstant op / en versterkt mijne memorie, opdat ik al het gene ik in 't geestelijke en
lichamelijke, om u te behaghen / en mijn selven daar na eerlijk te geneeren / leeren
moet / wel mag begrijpen en onthouden. Doet my ook noyt mijns Christelijken
Doops vergeten / door welke ik van de geboorte af u geheylight ben / maar geeft
/ dat my de gedaghtenisse daar van een gedurige weerhoudinge van het quade, en
een kraghtige aanprickelinge ten goeden wesen mag. Vervolgende so voorts alles
/ wat ik doe / spreke of ander sins aanvange / met uwen genadigen en onverdienden zegen om Jesu Christi uwer Soons wille/ Amen.
Dat de werkelijkheid van het gezinsleven niet altijd beantwoordde aan het hierboven
geschetste ideaal blijkt uit de klacht van Saldenus over de gemakzucht en de nalatigheid van veel ouders. Wanneer zij tweemaal op de rustdag naar de kerk zijn geweest en
zo af en toe het avondmaal hebben gebruikt, vinden zij dat zij al heel veel hebben
gedaan. Veel ouders zijn van mening dat alles wat zij meer zouden doen "smaeckt na
Paepse overtolligheyt".17 Saldenus is wars van deze slapheid in de opvoeding. Hij
benadrukt dan ook herhaaldelijk dat ouders hun kinderen moeten vermanen met liefde,
en als dat niet helpt met strengheid. Verder moeten zij hun kinderen ook met een goed
voorbeeld voorgaan, en niet minder moeten zij als ouders onophoudelijk de Heere

16. Chr. Kinderschool, p. 199, 200. Voor de vraag in hoeverre men in de 17e eeuw bij de geestelijke
opvoeding het kind als een kleine volwassene beschouwde, of toch ook oog had voor het eigene van het kind
zelf, verwijzen wij naar L.F. Groenendijk, "Opvoeding en kind-zijn bij Puriteinen en Piëtisten", in DNR, IV
(1980), p. 10-16.
17. De Wech des Levens, p. 235.
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bidden dat Hij geeft dat zij Hem dienen.18 Wanneer zij zich zo hebben ingespannen,
moeten zij het verder aan God overgeven, juist ook als er weinig vrucht van de
opvoeding is te zien. Degenen die zelf geen kinderen hebben worden gewaarschuwd
niet te snel een oordeel te vellen over de gezinnen waar problemen zijn met kinderen.
Een opmerkelijk verschijnsel, waarop wij in dit kader tenslotte nog willen wijzen,
is dat Saldenus ervoor pleit ook het personeel bij de huiselijke eredienst te betrekken.
Meer dan eens noemt hij de dienstboden en het andere personeel in een adem met de
kinderen. Het geestelijk belang en de sociale bewogenheid blijken voor Saldenus met
elkaar samen te gaan. De ouders moeten er op toezien dat niet alleen hun kinderen,
maar ook hun dienstboden de Heere vrezen. De praktijk is dat velen hun personeel wel
met allerlei belasten, "...maar of God door dezelve haar boden gedient werd / daar
weten zy niet van /ja wiert zulx van haar niet wel verhindert / door het harde /jok dat
zy op die naaren halze leggen".19 Bij het huren van personeel informeert men wel of zij
betrouwbaar zijn en flink voor het werk, maar de vraag of zij de Heere dienen wordt
vergeten. En dit laatste is voor Saldenus het belangrijkste.
Uit alles blijkt hoezeer de christelijke opvoeding in het gezin Saldenus ter harte
ging. Wanneer A.Th. van Deursen opmerkt dat de predikanten en de consistoriën in de
zeventiende eeuw weinig werk hebben gemaakt van het vijfde gebod, en dat de
opvoeding thuis daardoor iets schimmigs houdt, geldt dat in ieder geval niet voor
Saldenus.20 Op grond van het bovenstaande konkluderen wij dat deze de waarde van
het gezinsleven en de taak van de ouders scherp heeft gezien.
6.2. Zondagsviering
Een zaak die de gemoederen sterk beroerde, was de viering van de rustdag. De vraag
was of de sabbath behoorde tot de ceremoniële wet die aan Israël is gegeven en in
Christus is vervuld, of dat de viering van deze dag al voor de zondeval was geboden, en
daarom een zedelijk gebod is dat voor alle mensen en in alle tijden geldt. De
Coccejanen waren van mening dat het vierde gebod geheel ceremonieel was en
daarom had afgedaan. Het onderhouden van de wekelijkse rustdag was voor hen louter
een kerkelijke instelling. De Voetianen verdedigden echter het gevoelen dat de rustdag
een scheppingsordinantie is, en dat het vierde gebod, voorzover het een morele
strekking heeft, voor de christenen is blijven gelden. Zij pleitten dan ook voor een
strenge viering van de rustdag.21 Juist in de jaren dat Saldenus predikant was in Enkhuizen (1655-1664) zorgde deze kwestie daar voor de nodige beroering. Regelmatig
ijverde de kerkeraad tegen het ontheiligen van de zondag en verzocht men de overheid
maatregelen te nemen. Alleen al in het jaar 1659 werden door de kerkeraad vijf
adressen bij de magistraat ingediend.22
Opvallend is dat vanaf 1659 van kerkelijke zijde bij de overheid geen protesten meer
werden ingediend. Wellicht wijst dit feit op een groeiende invloed in de kerkeraad van
18. Geesteliken Honingraat, p. 25.
19. A.w., p. 22.
20. Vgl. A.Th. van Deursen, Het kopergeld van de Gouden Eeuw, II, Volkskultuur, Assen 1978, p. 81.
21. Vgl. H.B. Visser, De Geschiedenis van den sabbatsstrijd onder de gereformeerden in de zeventiende
eeuw, Utrecht 1939, p. 72-167. Daar wordt ook de nodige literatuur opgegeven.
22. Vgl. Ypey en Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde kerk, Breda 1822, 1824, dl. III,
Aantekeningen, p. 22-24.
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Enkhuizen van de partij van de Coccejanen, die een voortrekker had in de predikant
Theodorus Brouwer.23
Het is niet onduidelijk aan welke kant Saldenus in deze zaak stond. De ontheiliging van de rustdag krijgt bij hem een opvallende plaats in het zonde-register: het is
een zonde die roept tot aan de hemel, waaronder de kerk en het land meer zucht dan
ooit tevoren. Saldenus ziet hier ook een duidelijke taak voor de overheid. Evenals het
vloeken en zweren en allerlei paapse overblijfselen als kermissen en vastenavonden
moeilijk kunnen worden tegengegaan zonder de steun van de overheid, kan ook de
ontheiliging van de rustdag niet worden teruggedrongen, wanneer geen politieke
maatregelen worden genomen. Juist in deze dingen acht Saldenus "sulcken billijcken
Reformatie" zo nodig.24
Zonder te vervallen in allerlei details heeft hij regelmatig gepleit voor een
nauwkeurig onderhouden van deze dag, "Zijt seer nau ende precijs in de Onderhoudinghe van den Sabbath: Disputeert niet / ofje dit wel meught doen / en ofje dat wel
meught doen / gelijck veele daer mede haer tijdt / in dese Scheur-ende Twist-siecke
Eeuwe / het aldermeeste verslijten; maer valt slechts aen 't werck / die Oefeningen
welcke / buyten allen twijfel / op dien dagh gheboden zijn / vanght die maer aen(...)
ghy sult / onder Gods Zeghen / merckelijck bevinden / datje familiaerder, ende
gemeensamer met hem begint te worden".25
Het blijkt dat Saldenus op dit punt werd misverstaan. In 1662 klaagt hij dat er over
hem allerlei laster wordt verspreid. Zo zou hij het wandelen op de zondag, ook als het
de dienst van God niet hindert en geen ergernis geeft, absoluut veroordelen, en om die
reden zijn hoorders naar de hel verwijzen. Verder zou hij het opmaken van bedden en
het klaarmaken van eten of andere levensnoodzakelijke dingen op de rustdag verbieden en in de praktijk ook tegengaan. Hij wijst deze beschuldigingen als pure
verzinsels van de hand.26 Het gaat Saldenus erom dat wij op deze dag vreugde hebben
in de dienst van God. Hij wijst erop dat de rustdag door Jesaja niet voor niets een
"verlustiging" is genoemd. Saldenus gebruikt in dit verband het beeld van paarden, die
huppelen en springen als ze merken dat ze van de ploeg zijn losgemaakt.27 Wanneer
wij de zegen van deze dag willen ervaren, dan is een tijdige voorbereiding noodzakelijk. Saldenus is van mening dat het hier bij velen aan schort. Zij komen naar de kerk en
naar het avondmaal zoals de zwijnen tot de draf, met ongewassen handen en harten
"...ja sloven ende arbeyden noch dickwils op den Rust-dagh / alsoo seer als op andere
tijden / beginnende dan om den Godsdienst eerst te dencken / als haer het luyden van
de Kloeken daer van begint te vermanen /(...) o! dat kan niet deugen / want hoe kunnen
de beweginghen des Gheestes bequamelijck op-komen / daer haer de minste wegh niet

23. Het is opmerkelijk dat in 1662 Wilhelmus Wassenbergh werd beroepen (een overtuigd Coccejaan),
terwijl na zijn vertrek Petrus Poot werd beroepen, predikant te Pijnacker. Van hem is bekend dat hij openlijk
vanaf de kansel zijn hoorders vrijheid gaf om na afloop van de kerkdienst hun gewone dagelijkse
werkzaamheden weer op te vatten. Zie S.D. van Veen, Zondagsrust en Zondagsheiliging in de zeventiende
eeuw, Nijkerk z.j., p. 128-133.
24. De Wech des Levens, p. 367, 368.
25. A.w., p. 403. Saldenus verwijst voor dit laatste naar Wessel Gansfort, Tractatus de oratione, cum
luculentissima Dominicae orationis explanatione, cap. 5.
26. A.w., (uitgave Utrecht 1662), voorreden.
27. A.w.y (uitgave Enkhuizen 1657), p. 260.
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en is ghebaent noch gheopent / om deur te passeeren".28 Duidelijk is dat het Saldenus
erom te doen is met vreugde op deze dag bezig te zijn in de dienst van God. Zijn
konklusie is dan ook dat ieder die met Christus en Zijn werk het meest vertrouwd wil
worden, er het beste aandoet de rustdag zo nauwkeurig mogelijk te onderhouden.29
6.3. Levensstijl
Als het gaat om de levensstijl treft het ons dat Saldenus pleit voor matigheid en
soberheid. Deze matigheid dient uit te komen in zaken als kleding, huisraad en
maaltijden. Deze levensstijl heeft alles te maken met de tegenstelling kerk-wereld.
Alle gelovigen zijn naar Saldenus' overtuiging getrokken uit deze wereld. Daarom
dient ook de levensstijl van de christenen gekenmerkt te zijn door een anders zijn, en
een niet meegaan met de wereld.30 Op dit punt signaleert Saldenus een groot verval en
een misbruik van de gaven die God ons heeft toevertrouwd. Er is bij velen een pronken
en schitteren, waardoor men een puur wereldse levensinstelling vertoont. "Wat syn 't
niet verdoolde en verdwaasde Zielen / die door haar mooye aansigt haar herte opblasen; waar toe dan al dat gepronk en gepraal / als of men des Scheppers moy met
eygen kunst nog verbeteren soude. En weet ghy niet / onsinnige / wat de gebruynette
Isebel met haar Blanketsel op gedaan heeft? weet gy niet / hoe veranderlijk uw'
betoverend mooy is?".31
Het blijkt dat de zuigkracht van de wereld groot is. Velen die tot de kerk behoren
zijn, als het gaat om weelde en opschik, volgens Saldenus in een stuk verwereldlijking
terechtgekomen. "O stroom van de Wereldsche zwier / wie kan tegen u opzeylen? Och
hoe is de wereldt in de Kerk gekropen?". Saldenus meent dat vrijwel de gehele
uitwendige kerk aardsgericht en wereldsgezind is geworden.32
Regelmatig klinkt op dit punt een fel protest. Zo zegt Saldenus in 1677 tegen de
gemeente van Delft: "Dikwils heb ik u hier tegen gewaarschouwt / en daarom somtijts
wat getrokken aan uwe weydsche optooyingen / en dertele vercierselen /ja al-te-mets
ook uwe bloote boezems / met de naaide van Gods woord een steek moeten geven; en
ik heb'er geensins berouw van; veel eer heb ik berouw, dat ik 't niet meer gedaan en
hebbe".33 De hoogmoed die allerwege te bespeuren valt en die uitkomt in zaken als
kleding en huisraad is volgens Saldenus, er ook mede een oorzaak van dat God zich
heeft teruggetrokken van de vaderlandse legers.34
Wat ons opvalt is dat Saldenus pleit voor een matig en eerlijk gebruik van kleding
en behuizing, passend bij ieders stand en beroep. De een mag fraaier gekleed gaan dan

28. Aw.,p.317,318.
29. A.w., p. 404.
30. Vgl. ook C. Graafland, "De Nadere Reformatie en haar culturele context", in Met het Woord in de tijd,
Den Haag 1985, p. 120.
31. De Rechtvaardige Sprekende na zijn Doodt, p. 24, 25.
32. Den Apostolischen Zegen, p. 58.
33. A.w., p. 58; dat Saldenus in zijn strijd tegen dit soort zaken niet alleen stond, blijkt uit het verslag van
de synode van Woerden (1674) waar geklaagd wordt dat, ondanks alle oordelen die God over ons land heeft
gebracht "de pracht en wulpsheyd in kleedingen, juweelen en andere onnutte vercierselen, de overdaed in
spijze ende drank, als in de dagelykxse manieren van leven, het lichtveerdigh en oneerbaer ontblooten des
lichaems" eerder toe- dan afnemen, zie Knuttel, Acta der synoden van Z-Holland, V, p. 51, 52.
34. Geesteliken Honingraat, p. 102,103.
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de ander, maar dit wordt bepaald door de plaats die men inneemt in het maatschappelijk leven.35 Hij is van mening dat deze soberheid met name betracht dient te worden in
tijden van rouw. Opmerkelijk is dat Saldenus een matige levensstijl hier in verband
brengt met de zorg voor de armen. Wie rond de dood ingetogen is zal tegelijk de armen
niet over het hoofd zien. Alle pronk en praal die men somtijds bij begrafenissen
vertoont, kan men beter aanwenden voor hen die zich amper kunnen kleden. Men mag
zich best kleden naar rang en stand, maar nooit ten koste van anderen.36
Uit het bovenstaande merken wij een krachtig pleidooi voor matigheid en soberheid. Alle dingen mogen gebruikt worden om ze te genieten. De vrijwillige armoede
zoals het pausdom die kende, of het afzien van allerlei goederen zoals de Kwakers dat
voorstonden, wijst Saldenus af.37 Maar wanneer overdreven luxe en praalzucht en
boven-zijn-stand leven aan de orde zijn, is de grens bereikt. Men moet zich niet
aanpassen aan het schema van deze wereld. In deze staat Saldenus in de lijn van
Teellinck en van Voetius, die eveneens veelvuldig pleiten voor soberheid.38
6.4. Zorg voor de armen
In het bovenstaande kwam de roeping tegenover de armen al even ter sprake. Ook in
een eerder stadium proefden wij bij Saldenus sociale bewogenheid in zijn zorg voor
het personeel. De aandacht voor de zwakkeren en minderbedeelden is bij hem uitdrukkelijk aanwezig. Meerdere malen komen wij dit aspekt tegen in zijn geschriften.39
Het diepste motief voor dit alles is dat Jezus ons de armen in zijn plaats heeft nagelaten.
Daarom spoort Saldenus zowel de rijken en de groten als de minderbedeelden aan om
verantwoord om te gaan met wat de Heere hun aan aardse goederen heeft toevertrouwd. Wij moeten bedenken dat wij slechts rentmeesters zijn van wat ons is gegeven.
"Wel het is het uwe niet / het komt God toe / gy zijt alleen maar rentmeesters daer van
/ het komt den armen toe / daer toe hebt gy het / om 't getrouwelijk uyt te deylen / en
wat zegje dan / dat ik geef ben ik quyt? de Heere sou het alles van u mogen nemen / en
deelen 't aen andere weg / en nu gebiet hy u maar een gedeelte te geven / en derft gy
daer tegen strevelen?".40
Tegelijk vermaant Saldenus de armen arbeidzaam te zijn en alles te doen om eerlijk
aan de kost te komen, en er tegelijk op te vertrouwen dat de Heere hen niet zal verlaten.
35. A.w., p. 103. Hollands ontluikende bloei heeft invloed gehad op de kleedgewoonten van de lagere
burgerij, die meer financiële armslag kreeg, en zich ook in zijde enfluweelwilde steken. Er komt zo een manier
van kleden die het standsverschil doet wegvallen. Uit sociaal oogpunt is dat ongewenst, maar bovendien - of
juist daarom - ziet men zedelijke bezwaren. Zouden knechten en meiden dan niet verleid worden tot misdaad
en ontucht, als ze zich maar mooi kunnen maken, kost wat het kost? (vgl. A.Th. van Deursen, Het kopergeld
van de Gouden Eeuw, deel III, Volk en overheid, p. 51, 52).
36. Leven uyt de Doodt, p. 275, 276.
37. A.w., p. 71, 72.
38. Teellinck schreef hierover zijn Den Spieghel der Zedicheyt (1626). Van Voetius bezitten wij een
dubbele disputatie, waarin de weelde en pronkzucht onderhanden worden genomen, zie Select. Disp., IV, p.
403-429. W. van 't Spijker wijst erop dat de Nadere Reformatie vooral een reformatie der zeden betrof, en
dat het uiterlijk aandacht kreeg vanuit het innerlijk, vgl. W. van 't Spijker, "Bronnen van de Nadere
Reformatie", in De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme, 's-Gravenhage 1989, p. 38, 39.
39. Saldenus staat hierin niet alleen. Deze trek vinden wij al in het vroege Franse calvinisme. Zie Taffin,
Vermaninge Tot liefde ende Aelmoesse (1591). Ook bij Perkins is de mededeelzaamheid jegens de armen een
essentieel gegeven, vgl. W.J. op 't Hof, a.w., p. 385, 386.
40. Geesteliken Honingraat, p. 414.

156

Hij vertelt dat hij in de praktijk menigmaal voorbeelden van Gods goede zorg heeft
meegemaakt. "Ik hebbe menigmael gesien / als ik huys besoekinge dede / in die arme
hutjes / tot grote verwondering / dat een weduwe / met ses kindertiens / die weynig
onderhout weeckelijks / tot onderstant kreeg / van de armen besorgers / evenwel vet /
en glat / en goetsmoets daer heen gingen / veel gesonder dikwils als veele rijke".41
Allerlei redeneringen en uitvluchten om niet te hoeven geven worden door
Saldenus gesignaleerd en weerlegd: de hoge belastingen, de dure tijd, de vraag of de
arme het wel echt nodig heeft of wel degelijk genoeg is en het niet zal verkwisten.
"Kunnen sy het een of het ander maer op-vissen / stracks moet de beurse ende handt
dan toe-gesloten blijven; actie genoech / om soo eenen een grauw voor een stuck
broodts of geldts toe te schieten".42 Ook het vermoeden en de argwaan die men tegen
de arme heeft of hij wel eerlijk en dankbaar is, ontslaat ons volgens Saldenus als
christen niet van de plicht mededeelzaam te zijn. Ondertussen pleit hij er wel voor hen
die om hulp vragen, terwijl er geen echte armoede is, op een strenge wijze aan te
pakken. Hij acht dit nodig omdat zij dan stelen van wat de echte armen toekomt en zij
aanleiding geven dat anderen argwaan tegen de armen opvatten.43 Behalve tot het doen
van aalmoezen roept Saldenus ook op tot het testamentair gedenken van de armen.
"Bijsonderlyk ziet eens / of gy ook voor Uw' laetste snickje (ick spreeck tot diegene /
die van den Heere met tijdelijcke rijckdommen ghezegent zijn / en geen ander belet
daer toe hebben) de naeckte leden Christi nog wel eenige weldadigheyt kunt bewijsen?" Saldenus merkt op dat dit laatste een vergeten werk is onder de christenen.44
Gierigheid acht hij een groot kwaad dat dan ook meermalen door hem wordt
gehekeld. Deze zonde kan de rechters parten spelen waardoor zij het recht buigen,
maar ook de predikanten waardoor zij "pluymstrijkers" worden en er op uit zijn
mensen te behagen, terwijl kooplieden door deze gierigheid zullen liegen als zij hun
waar aan de man brengen.45 Saldenus typeert de gierigaard als iemand bij wie de duivel
"op de tassche" zit.
Tenslotte is er het aspekt van het besteden van de diakonale gelden. Kennelijk
heeft Saldenus in zijn dagen misbruik gekonstateerd ten aanzien van het gebruik van
de diakonale goederen. Tegen dit laatste laat hij een duidelijk protest horen. "Sy
komen de Armen toe, daer wy onder sijn, ook eer wijse geven, nu, gelijk als oyt. Wij en
mogen 'er de hant niet aen leggen na onse phantasie, sonder een soort van Heilighdieverye".46

6.5. Het kaartspel
Een veelvuldig protest
Er is geen spel zo algemeen en waarover zoveel geschreven is als het kaartspel. Velen
41. A.w.,p.411.
42. De Weck des Levens, p. 142.
43. Toetsteen, p. 159-162; over het kerkelijk optreden tegen malafide elementen worden wij ingelicht door
A.Th. van Deursen, Bavianen en Slijkgeuzen, Kerk en kerkvolk ten tijde van Maurits en OIdebarnevelt, Assen
1974, p. 118, 119.
44. Leven uyt de Doodt, p. 145.
45. Geesteliken Honingraat, p. 424, 425.
46. Syngramma, p. 31. Het wordt uit de geschriften van Saldenus niet duidelijk wat hij precies bedoelt. Zijn
waarschuwing is er echter niet minder duidelijk om.
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hebben geprobeerd de oorsprong en de geschiedenis ervan na te gaan. De oude kerk
heeft erover gehandeld, maar ook de middeleeuwse kerk, terwijl ook de Reformatie
een oordeel over dit spel heeft gegeven. Schotel zegt: "over de kaarten werd in
conciliën, consistoriën, koninklijke kabinetten, op de catheder en de preekstoel gehandeld".47 Over het algemeen viel het oordeel over dit spel niet positief uit. Velen
lieten een duidelijk protest horen en schreven de uitvinding ervan toe aan de duivel, en
beweerden dat de namen van de afgoden oorspronkelijk op de kaarten stonden.48
In de veertiende eeuw raakte dit spel vanuit Italië verder in Europa verbreid. Was
het vervaardigen van kaarten en ook de handel erin aanvankelijk een Italiaans monopolie, in het midden van de vijftiende eeuw nam de invoer vanuit Duitsland en Holland
sterk toe, zo zelfs dat de Venetiaanse kaartenmakers erop aandrongen de invoer ervan
te verbieden.49 Steeds meer werd het kaartspel in Europa en ook in ons land een
algemeen volksvermaak.50 Het werd beoefend thuis, op straat en in de herbergen. De
herberg was de plaats waar het landvolk zijn ontspanning en tijdverdrijf zocht. Men
kon daar drinken, roken, zingen, praten, en niet in de laatste plaats de goklust
bevredigen. De mannen speelden graag en altijd om geld. Niet alleen kaartspelen, maar
ook voornamere tijdpasseringen als het schaken werden overal met een geldelijke
inzet verlevendigd, terwijl ook het dobbelen zeer populair was.51
Het protest dat de eeuwen door tegen het kaartspel had geklonken, mede vanwege
de excessen waarmee het gepaard ging, werd in de zeventiende eeuw heviger. Terwijl
de Coccejaanse predikanten op dit punt toegeeflijker waren, gaven vooral de Voetiaanse voorgangers duidelijk blijk van hun afkeuring.52 In 1636 had Voetius in Utrecht
al^nkele stellingen laten verdedigen over het loten en andere vormen van misbruiken
van Gods naam.53 Vijf en twintig jaar later schreef hij opnieuw over het kansspel in
afkeurende zin.54 Voetius was van mening dat van het lot geen gebruik mocht worden
gemaakt tot vermaak of om wir^st te behalen, omdat op deze wijze Gods naam werd
ontheiligd. Vele mannen van de Nadere Reformatie hebben zich in de lijn van Voetius
uitgesproken over het kansspel in het algemeen en het kaartspel in het bijzonder. Zij
behandelden deze materie bij het derde gebod.55
Ook Saldenus heeft zich geschaard in de rij van hen die zich tegen het kaartspel
hebben gekeerd. Hij heeft zich over deze zaak zeer uitdrukkelijk uitgesproken in een
afzonderlijk geschrift. Dit werkje omvatte 43 bladzijden en verscheen in 1665 onder de
titel Kaertspel.56 Over de vraag waarom hij onder pseudoniem schreef, heeft Saldenus
47. Vgl. G.DJ. Schotel, "Het Kaartspel", in De Tijdstroom, Maandschrift gewijd aan letteren, kunst en
wetenschap, jrg. 2, 2e deel, 1859, p. 319.
48. Vgl. G.DJ. Schotel, Het maatschappelijk leven, Haarlem 1869 p. 97.
49. Vgl. G.D J. Schotel, "Het Kaartspel", p. 322.
50. Vgl. J. ter Gouw, De Volksvermaken, Haarlem 1871, p. 30.
51. Vgl. A.Th. van Deursen, Het kopergeld van de Gouden Eeuw, II, p. 45.
52. Vgl. G.D J. Schotel, "Het Kaartspel", p. 110-112.
53. "De Sortis aliisque Divini nominis abusibus, in Select. Disp., III, p. 1194-1227.
54. "Disceptatio de Lusu aleae a censuris vindicata Ultraj", zie A.C. Duker, Gisbertus Voetius, II, Leiden
1907. p. 342, 343.
55. W. Geesink, Gereformeerde Ethiek, I, Kampen 1931, p. 340, 341. Een goed overzicht geeft R.
Schippers, in De Gereformeerde Zede, Kampen 1954, p. 28-39.
56. Kaert-spel, dat is, kort en nodig Ondersoek: of' t een Christen in conscientie geoorloft zy, op sulcken
wijs, als 't hedendaeghs geschiet, met de Kaert te Spelen? Een yeder tot onderrigt voorgestelt, Door E.S.
Bedienaer des H. Euangeliums, 's-Gravenhage 1665.
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zich in deze publikatie niet uitgelaten. Dat het echter van zijn hand is, staat voor ons om
diverse redenen vast.57
Wij merkten al eerder op dat de Middelburgse predikant Henr. de Frein in zijn
tractaat over het kaartspel dat in 1719 verscheen, de naam van Saldenus noemt als een
van degenen die tegen dit spel hebben geijverd. Het opmerkelijke is dat dit werk van
De Frein voor het overgrote deel een kopie is van het Kaert-spel.59, Omdat dit geschrift
van Saldenus via De Frein zo sterk heeft doorgewerkt in de achttiende eeuw, en vooral
omdat het uiterst zeldzaam is geworden, willen wij het in hoofdlijnen weergeven.
Kaert-spel
In de voorrede kondigt Saldenus aan dat hij zijn gedachten over het kaartspel onder
woorden zal brengen in de vorm van een aantal stellingen. Hij heeft deze ongeveer vijf
jaar eerder op verzoek van een "Godvrughtige Vriendin" ontworpen en op papier
gezet, zonder van plan te zijn deze in druk uit te geven. Omdat hij steeds meer
gekonfronteerd werd met een toenemende verwereldlijking en ook de gevaren zag
waardoor de vromen bedreigd worden, heeft hij niet kunnen nalaten deze stellingen uit
te geven, zonder daarin veel te veranderen. Saldenus zegt bewust in het Nederlands te
hebben geschreven en niet in het Latijn zoals anderen, omdat het vooral de ongeletterden zijn die zich aan deze zaak bezondigen. Het is zijn hartelijke wens dat sommigen
door dit alles "tot opmerckingh en beter ghedaghten, aengaende dit schadelijcke
tijdtverdrijf' worden gebracht.59
De vraag die als uitgangspunt dient is of het een christen in geweten is geoorloofd
met kaarten te spelen op de wijze waarop het tegenwoordig gebeurt. Saldenus gaat daar
uitvoerig op in door vierentwintig antwoorden te formuleren. Hij merkt allereerst op
dat het zonder meer duidelijk is dat alle mensen en ook christenen zich bij tijden met
een spel mogen vermaken. Niet minder duidelijk is dat ieder in het bepalen van de
spelen niet naar eigen keuze te werk kan gaan maar hierin de bepalingen van de Schrift
heeft te volgen. Saldenus verwijst dan naar Phil. 4:8 en 1 Cor. 10:30. In dit verband
maakt hij onderscheid tussen geoorloofde en ongeoorloofde spelen. Als spelen die
geoorloofd zijn en die vooral dienen tot oefening van het lichaam, noemt hij worstelen,
kolven, kaatsen en lopen. Verder zijn er spelen als schaken, dammen en "Driesticken", die meer het verstand bedoelen te scherpen.60 Ongeoorloofd acht Saldenus

57. Wij wijzen allereerst op een stilistisch argument. De stijl, de betoogtrant en de woordkeus vertonen
opvallende gelijkenis met de (andere) werken van Saldenus. Opmerkelijk is in dit verband de parallel in de
titel {Kaert-spel, dat is kort en nodig ondersoeck) met Saldenus' werk over het toneel (d'Overtuyghde Dina,
of korte en nodige waarschouwing...) Verder is de reeks getuigen tegen het toneel, die Saldenus in zijn
d'Overtuyghde Dina aanhaalt (p. 65) gelijk aan de reeks namen die wordt opgesomd tegen het kaartspel
(Kaert-spel, p. 18). Vervolgens noemen wij een bibliografisch argument: in de VU (Amsterdam) is het Kaertspel aanwezig in één band met drie andere werken van Saldenus. Een zeer belangrijk argument is tenslotte
dat Henr. de Frein in zijn werk over het kaartspel, dat in 1719 verscheen, Saldenus noemt als een van de auteurs
die reeds over dit onderwerp schreven, terwijl de hoofdlijn van De Freins werk helemaal terug te vinden is
in het Kaert-spel.
58. Henr. de Frein, Het Spelen met de Kaart den Christenen Ongeoorlooft, Middelburg 1719. Het werd
opnieuw uitgegeven in 1736, 1738, 1773 en 1774. Dit boekje gaf aanleiding tot hevige twisten, zie G.D.J.
Schotel, "Het Kaartspel", in a.w., p. 468.
59. Kaert-spel, Voorreden.
60. A.w., p. 3.
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alle spelen waarbij gebruik wordt gemaakt van het lot. Tegelijk wil hij hier graag een
klein onderscheid maken. Spelen waarbij behalve het lot ook de eis tot nadenken een
rol speelt, acht hij minder erg dan die waarbij het lot alleen bepalend is.61 Zo zijn voor
hem "verkeren" en "Tick-tacken" niet zo erg als "grayen".62 Bij dit laatste spel werpt
men de dobbelstenen alleen met de bedoeling de meeste ogen te halen en zo de tijd te
verdrijven of elkaar het geld afhandig te maken.
Het werpen van het lot is voor Saldenus niets anders dan een menselijke aktie met
de bedoeling om daardoor een zaak, die ons onbekend is, van God te weten te komen.
Hij verwijst hiervoor naar teksten als Spr. 16:33, Spr. 18:18 en Hand. 1:24. Alle spelen
die door het lot bepaald worden zijn voor hem dan ook ongeoorloofd, omdat het niet
passend is dit heilige onderzoek naar Gods leiding slechts als spel en bij wijze van
tijdverdrijf te beoefenen. Saldenus noemt het lot een "ingewickelt" gebed tot God, dat
daarom nooit tot vermaak mag worden aangewend. Het spel is ook een te geringe zaak
om daarvoor Gods bijzondere leiding te vragen.
Het lot maakt tevens scheiding tussen machtigen. Hij verwijst naar de kanttekeningen van de Statenvertaling bij Spr. 18:18 om aan te tonen dat met deze machtigen
bedoeld worden personen die macht genoeg hebben elkaar te "beschadigen", als ze
niet verenigd worden.63 Mensen die het kaartspel willen beoefenen of met dobbelstenen spelen zijn als ze beginnen goede vrienden, die daarom zo'n heilige scheidsrechter
als Gods bijzondere voorzienigheid toch niet nodig hebben. Het verschil ontstaat pas
als het geld in het geding is. Saldenus weet een beter middel om een geschil tussen
twee spelers op te lossen: laat ieder zijn geld weer terug nemen, of laat men het spel
helemaal nalaten. Wanneer ieder zijn geld in zijn zak houdt, is er ook geen kwestie
meer over het geld. Zijn konklusie is dan ook dat het kaartspel, dat niet zonder het lot
kan worden gespeeld, voor een christen ongeoorloofd is, evenals het "verkeren of
Ticktacken". Wij dienen het dan ook net als de twee andere spelen te mijden.64
Verder is de heidense oorsprong van het kaartspel een reden om ons af te doen
schrikken. Mercurius, de god van de heidenen, heeft het immers ingesteld. Hij liet zich
op de kaarten afschilderen, opdat de spelers bij het begin van het spel door de kaart te
kussen hem een offer zouden brengen. Ook al hebben de christenen de afbeelding van
Mercurius veranderd in die van een koning, koningin of schildknecht, toch kunnen zij,
wanneer zij het spel aanhouden, niet vrijgesproken worden van het deel hebben aan die
oude afgoderij.
Een ander element is voor Saldenus het feit dat een christen alles wat hij doet,
moet doen tot eer van God. Hij vraagt zich af of er ooit iemand is geweest, die om dit
spel God heeft kunnen prijzen en verheerlijken. Nog minder is het mogelijk bij het
kaartspel Gods zegen te vragen, omdat wij geen enkele belofte hebben bij zo'n werk
gezegend te zullen worden. Saldenus vraagt zich ook af welk lichamelijk en geestelijk
nut er uit dit spel voortkomt. Het geloof wordt er niet door gesterkt, en evenmin de
61. A.w., p. 4. Saldenus verwijst naar Perkins, De Cas. Consc, III, cap. IV, en E. Teellinck, Vier en WolckColom,p. 159.
62. De in de 17e eeuw meest gebruikelijke dobbelspelen waren, het Muyzebruyen, het Tick-tacken en het
Verkeren. Dit waren spelen waaraan schijven te pas kwamen en waarbij het grof toeging. Men speelde ze
vooral om veel geld te winnen, vgl. J. ter Gouw, a.w., p. 61, 62, 380. "Verkeren" en "Tick-tacken" zou
synoniem zijn, vgl. Verwijs en Verdam, MW, VIII, 's-Gravenhage 1916.
63. Kaert-spel, p. 7.
64. A.w., p. 9.
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hoop en de liefde. Zelfs de lichamelijke rust die men door dit spel zou ontvangen,
maakt het niet geoorloofd, net zo min als de rust die iemand geniet als hij in een "Hoerhuys" zit, zijn gang naar een dergelijk huis geoorloofd maakt.65 Een belangrijk iets is
voor Saldenus ook het feit dat spelen waar het lot in gebruikt wordt, door alle
burgerlijke rechten zijn verboden. Iemand die door spelen veel heeft verloren kan daar
juridisch door hen aan wie hij het verloren heeft, niet op worden aangesproken. Hij
hoeft dan ook niet te betalen ook al had hij het beloofd. Het gaat buiten het recht om.
Verder is het kaartspel een zaak die aanstoot en ergernis geeft, waardoor de
vromen worden bedroefd, terwijl wij zo aan hen, die "onse reformatie" bespottelijk
maken, een wapen in de hand geven.66
Ook het eenparig gevoelen van de kerk de eeuwen door, mag ons tot de nodige
voorzichtigheid manen. Een reeks van namen wordt hier door Saldenus opgesomd uit
de vroege kerk, en ook uit de eeuw van de hervorming en de tijd daarna. "Onder de
Oude hebben daer tegen geyvert Clemens Alexandrinus, Cyprianus of yemant onder
sijnen naem, Augustinus, Chrysostomus enz. Onder de hedendaeghsche Calvinus,
Danaeus, Mercerus, Junius, Rivetus, Perkinsus, Aretius, Pellicanus, Salmuth ad Pancirollum, Althusius, Martyr, Zanchius, Hyperius, Taffinus, Udemannus, Teelingius,
Amesius, Thomas, Lessius ende nogh veele andere, dewelcke om dat ickse niet en
hebbe, hier oock niet aengetrocken worden".67 Verder is er voor Saldenus een oekumenisch motief. Hij wijst er op dat alle kerken die het gereformeerde avondmaalsformulier gebruiken, degenen die met het lot spelen van het sacrament uitsluiten.
Tenslotte noemt hij allerlei schadelijke dingen die met het kaartspel gepaard gaan
of eruit voortkomen, zoals het verkwisten van tijd en geld, het schelden en vloeken als
het lot tegen zit, verslaving aan het spel, en allerlei ruzie en onenigheid wanneer men
heeft verloren. Omdat al deze zonden een direkt gevolg zijn van het kaartspel doen we
er goed aan het na te laten.
Na deze argumenten die pleiten tegen het gebruik van dit spel oppert Saldenus
een aantal bezwaren die mogelijk ingebracht kunnen worden. Verschillende van deze
bezwaren cirkelen om de vraag of het wel juist is Gods voorzienigheid in dit spel te
zien. Wanneer dan bij het kaartspel een bijzondere leiding van Gods voorzienigheid
regeert, is het dan niet in de macht van de mens Gods voorzienigheid zo vaak te
beproeven als hij zelf wil? En als dan het kaartspel ongeoorloofd is om juist deze
reden, is het dan niet zo dat men geen enkel spel mag beoefenen, ook niet het kolven en
het ballen omdat daar toch ook Gods voorzienigheid in bezig is?68 Of als men dan bij
het kaarten het lot niet mag gebruiken, waarom mogen anderen dit wel doen voor hun
werk? "Men siet immers, dat de Turf-dragers, Schippers, Voerluyden, Bierdragers en
andere dickwils in haer werck met Dobbel-steenen werpen, 't welck noghtans van de
Magistraet verordineert is, en van niemant wort tegen-gesproken?".69 En is het niet zo
dat de spelers als ze met dit spel bezig zijn, helemaal niet aan Gods voorzienigheid
denken?
Op al deze bezwaren gaat Saldenus uitvoerig in waarbij in zijn antwoorden steeds
65.
66.
67.
68.
69.

A.w.,p. 15.
A.w\,p. 17.
A.w., p. 18; in de kantlijn worden de werken van de diverse schrijvers vermeld.
A.w., p. 27.
A.w., p. 29.
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weer terugkeert dat het lot een te heilige zaak is om voor dit spel te gebruiken. De
spelen waarmee wij ons bezighouden moeten naar zijn overtuiging voldoen aan de
regels van matigheid, liefde, bevordering van Gods eer en verbetering van het lichaam
of van de ziel. Voor Saldenus ligt er dan ook ten diepste geen verschil tussen het
dobbelen, 'Verkeren en Tick-tacken" als het gaat om het misbruik dat van het lot wordt
gemaakt. Ook de opmerking dat het maar een "tijdkortingh" is, gaat niet op. Dit laatste
zal "een gheslagen Dobbelaer, een Herbergh looper, een Batament-speelder" ook
zeggen.70 Saldenus meent dat het spelen met zoiets heiligs als het lot geen "tijdkortingh" is, maar "tijd-verdervingh".71 Hij weet dat Calvijn en Perkins door allerlei
spelers worden aangehaald als zouden zij het kaartspel hebben goedgekeurd. Saldenus
merkt op dat Calvijn de "Kaerte-bladeren" werktuigen noemt van vele andere zonden.
En dat hij het kaartspel niet geheel veroordeelt is niet omdat hij het in het geweten
goedkeurde, maar omdat hij het niet zo'n buitensporige zonde achtte om daar in die
tijdsomstandigheden kerkelijk tegen op te treden. En wat Perkins betreft: deze spreekt
inderdaad in gematigde bewoordingen over dit spel, omdat hij niet kon zien dat het lot
daarin eigenlijk een plaats had. Toch raadt ook Perkins het ernstig af als een oorzaak
van veel kwaad.72
Op de vraag hoe iemand die in kringen verkeert waar allerlei spelen met het lot
heel gebruikelijk zijn moet handelen, geeft Saldenus het volgende advies. Laat zo
iemand door een gelofte aan God te doen zich eens en voor altijd vrijmaken van dit
spel. En wanneer men zich in een dergelijk gezelschap bevindt en moeilijk weg kan
gaan, dan is het raadzaam zich bij iemand anders uit die kring te voegen en "een
eerlijck, stightelijck of heyligh discours daer mede aenvangen, opdat de Spelers
beschaemt werden, ende sien mogen, dat men in geselschappen sijn tijt wel met yets
anders, als met spelen, kan verkorten".73
Konklusie
Als wij dit gedeelte afronden konstateren wij dat Saldenus in zijn protest tegen het
kaartspel staat in de lijn van Voetius. De kern van zijn betoog is dat het lot te heilig is
om gebruikt te worden voor menselijk vermaak. Dit centrale gegeven dat steeds
terugkeert vinden wij, evenals het advies om door middel van een gelofte van dit spel
af te zien, eveneens bij Voetius. Saldenus heeft zijn oordeel over het kansspel vooral
op de konkrete situatie van zijn dagen toegesneden. Zijn bedoeling is met name de
eenvoudigen te bereiken en zo de heiliging van het leven te bevorderen. Saldenus doet
zich hier kennen als een praktisch schrijver wie de zorg van het christelijk leven zeer
ter harte gaat. Via Henr. de Frein heeft zijn protest tot ver in de achttiende eeuw
doorgeklonken.

6.6. Het toneel
Kritische geluiden
Een van de werken waardoor Saldenus bekendheid heeft gekregen, is zijn geschrift
70.
71.
72.
73.

Batament is toneelvoorstelling (MW).
A.w., p. 35.
A.w., p. 38, 39.
A.w., p. 42.
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tegen het toneel. Deze publikatie verscheen voor het eerst in 1666, en is geschreven in
de vorm van een samenspraak tussen "Dina" en een predikant genaamd Apollos.74
Zeer uitvoerig worden alle mogelijke bezwaren tegen het toneelbezoek geopperd en
besproken. In het verzet tegen het toneelspel stond Saldenus in zijn dagen niet alleen.
In Utrecht was zijn leermeester Voetius hem al voorgegaan. Deze heeft zijn oordeel
over het toneel kenbaar gemaakt in zijn Disputatio de Comoediis. Dit was een onderdeel van een dispuutcollege-cyclus naar aanleiding van het zevende gebod: De exelsis
mundi, gehouden in 1643-1644.75 Wij mogen aannemen dat Saldenus, die in september
1643 zijn studie aan de Utrechtse akademie begon, deze voordrachten heeft bijgewoond. Behalve Voetius hebben ook vele andere mannen van de Nadere Reformatie
van hun afkeuring van het toneel blijk gegeven. Wij moemen in dit verband slechts de
namen van Otto Belcampius en Petrus Wittewrongel, beiden predikant in Amsterdam.76
Het zou onjuist zijn te denken dat de kritiek op het toneel alleen binnen de
stroming van de Nadere Reformatie te beluisteren viel. Ook minder "precieze" Gereformeerden, zoals bijvoorbeeld Coccejus en Doopsgezinden, hebben de dramatische
vertoningen verafschuwd.77 Tegelijk moeten wij erop wijzen dat de bestrijding van het
toneel van veel oudere datum is: men vindt deze bij klassieke filosofen, oude kerkvaders, middeleeuwse prelaten en concilies.78 De mannen van de Nadere Reformatie
waren zich ervan bewust dat zij in deze zaak in een lange traditie stonden. Voortdurend
vinden wij bij hen, en ook bij Saldenus, een beroep op de argumenten die de eeuwen
door tegen de schouwburg waren ingebracht.
Ook buiten onze grenzen, in Frankrijk en in Engeland, is in de zeventiende eeuw
het nodige tegen het toneel geschreven. Daarbij kunnen genoemd worden geleerden
als André Rivet en William Prynne. De laatste was een Engels jurist die in zijn HistrioMastix, met gebruikmaking van een grote hoeveelheid klassieke en "moderne" getuigenissen, alle denkbare bezwaren tegen het toneel heeft ingebracht. Een korte vertaling van dit uitgebreide werk van Prynne verscheen in 1639 in het Nederlands en heeft
duidelijk invloed gehad in ons taalgebied.79
Behalve van kerkelijke zijde kwam er ook kritiek van een heel andere kant. Deze
kritiek richtte zich niet zozeer op het toneel als zodanig, maar op de ontaarding
daarvan. Het waren met name de voorstanders van het klassicistische toneel, die zich
in de loop van de zeventiende eeuw bij monde van A. Pels verzet hebben tegen het
gehalte van veel toneelstukken in die tijd. In Amsterdam was het beleid van de
schouwburg mede in handen van de regenten van het Oudemannenhuis en van het
74. d' Overtuyghde Dina, of Korte en nodige waerschouwingh tegen 't besien van de hedens-daeghsche
Schouwspelen, soo in 't gemeen, als wel bysonderlijk in dese Bloedige Oorloghs-Tijden. Bij maniere van
t'Samen-spraeck tusschen Apollos een Predikant, en Dina, een jonge Juffrouw, Utrecht 1667.
75. Over deze zaterdagse colleges, die van 30 september 1643 tot 21 februari 1644 gehouden zijn, zie A.C.
Duker, a.w., II, p. 234-270.
76. O. Belcampius schreef Hora Novissima, dat is de Laetste Uyre (1661), p. 292-308. Voor Wittewrongel,
zie L.F. Groenendijk, "De Nadere Reformatie en 'De Scholen der Ydelheyt' (1)", in DNR, X (1986), p. 81,
82. Een uitvoerig overzicht van de strijd van de Amsterdamse kerkeraad tegen de schouwburg geeft R.B.
Evenhuis in zijn boek Ook dat was Amsterdam, II, Amsterdam 1967, p. 282-293.
77. L.F. Groenendijk, a.w., p. 78.
78. J. Wille, "De Gereformeerden en het tooneel tot omstreeks 1620", in Christendom en historie, Kampen
1931, p. 99.
79. J. Wille, "William Prynne. Zijn Histrio-mastix in Engeland en in Nederland", in Literair Historische
Opstellen, Zwolle 1962, p. 182-195.
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Weeshuis. Zij hadden de bouw van de schouwburg in 1637 bekostigd, evenals de
verbouwing in 1664, en hadden daarom belang bij een zo hoog mogelijke opbrengst.
Het trekken van publiek was hun allereerste zorg, terwijl het niveau van het toneel voor
hen daaraan ondergeschikt was. Het is te verstaan dat kassasuccessen in hoge ere
werden gehouden. Deze kombinatie van toneel en liefdadigheid is een bron van
spanningen geworden. Allerlei kluchten en spektakelstukken waarin heel veel te zien
en te beleven was, zoals moord en liefdesscènes, kwamen regelmatig voor. Het is tegen
deze gang van zaken dat het genootschap Nil volentibus arduum, met als belangrijke
woordvoerder Pels, zich verzette. Het vulgaire karakter van veel stukken was hun een
bron van ergernis.80
Wij menen dat de polemiek van Saldenus tegen de hierboven geschetste achtergrond moet worden gezien. Temidden van al deze kritische geluiden neemt zijn antitoneel geschrift een eigen plaats in. Omdat dit werk op een karakteristieke wijze de
bezwaren van gereformeerde zijde tegen het toneel weergeeft, en tot in de twintigste
eeuw is herdrukt, achten wij het van belang er een korte samenvatting van te geven.
d'Overtuyghde Dina
In het voorwoord maakt Saldenus kenbaar dat de moeilijke omstandigheden waarin
het land verkeert voor hem de aanleiding zijn om over dit onderwerp te schrijven. Ons
land was voor de tweede maal in oorlog met Engeland, en in dit alles zag Saldenus
Gods toorn over de kerk en over het vaderland. Terwijl de situatie waarin het land
verkeert tot boete oproept, houden de meeste mensen zich bezig met ijdel en zondig
vermaak, zoals het toneelbezoek. Daarom heeft hij zich gedrongen gevoeld te waarschuwen tegen dit kwaad en het schadelijke daarvan duidelijk uiteen te zetten. Hij wil
hierbij graag aansluiten bij "seker Schrijver" over het kaartspel.
Saldenus is er zich van bewust dat in het Latijn en ook in andere talen over het
toneel al het nodige is geschreven, maar hij meent dat er nog niet genoeg in de eigen
taal over is gezegd. De geschriften die er zijn, zijn misschien te uitvoerig of zo duur dat
de gewone man deze niet kan aanschaffen. Met grote instemming noemt hij wat ds. O.
Belcampius hierover heeft geschreven "in dat overkrachtige en noyt genoeg gepresen
Boeck de Laetste Ure".81 Hij verwijst de lezers naar dit werk om daar uitvoeriger over
dit kwaad te worden voorgelicht. Zijn wens is dat velen in deze tijd wat hij zelf aan het
papier heeft toevertrouwd zonder vooroordeel zullen lezen en herlezen. En dat vooral
het gebed op zal gaan opdat wij liever "door wat heyligers en beters, als door 't
begapen van een deel onnutte, Ziel-Tijdt-en-Gelt-verquistende Schouw-spelen sijnen
rechtvaerdigen toorn van onse Kerk en Vaderlant mogen helpen afkeren".82
De samenspraak begint met een ontmoeting tussen Apollos en Dina die zojuist
thuis komt uit de schouwburg waar ze zich bijna heeft "dood gelachen". Apollos
verbaast zich daarover, omdat hij Dina altijd voor een goed lidmaat van de kerk en
voor een "zedige statige Dogter" heeft gehouden. Hij vraagt haar hoe zij zoiets voor
een geoorloofd tijdverdrijf kan houden nu het er met het land zo voorstaat. "Speelt
80. A. Pels, Gebruik en misbruik des Tooneels, (met inleiding en commentaar van dr M. A. Schenkeveldvan der Dussen), Culemborg 1978.
81. Wij verwijzen voor een korte weergave van dit werk naar L.G. Zwanenburg, "Belcampius' Hora
Novissima", in Theol. Ref., XXXI (1988), p. 310-327.
82. d' Overtuyghde Dina, Voorrede.
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Godt niet Comedien of liever Tragedien genoegh in ons gantsche Vader-landt? Is den
13 Juny van 't voorleden Jaer ons al vergeten, doe des Heeren toorn tegen ons
ontstack, en hij ons in de handt der Roveren, die ons beroofden, overgaf?".83 Apollos
geeft Dina het advies eens terug te denken aan wat er gebeurd is in Overijssel, en in het
graafschap Zutphen, in Drenthe en Twenthe, in het Groningerland en Oudenbosch en
het geschrei te horen van haar landgenoten, terwijl hij er aan toevoegt te vrezen dat ook
in de komende zomer nog veel bloed zal vloeien.84 Apollos begrijpt niet hoe zij dit
toneelbezoek kan rijmen met haar belijdenis, haar avondmaalsgang, het houden van
vasten- en bededagen, en met het meevoelen van de ellende waarin een ander verkeert.
Hij is ervan overtuigd dat God ons land tot een algehele verootmoediging roept, nadat
wij eerst zo'n verschrikkelijke pestepidemie en zo'n langdurige ekonomische recessie
hebben meegemaakt, en nu in zo'n schadelijke en bijna ondragelijke oorlog zijn
gewikkeld.85
Dina geeft toe dat men in de "Comedien" weinig komt tot vasten en bidden, en
wel het minst voor kerk en vaderland. Zij vraagt of wij in zulke zorgelijke tijden
helemaal geen vermaak mogen hebben. Apollos maakt dan onderscheid tussen vermaak dat ongeoorloofd en geoorloofd is.86 Het eerste is altijd verwerpelijk, terwijl bij
het laatste onderscheid gemaakt kan worden tussen vermaak dat meer en minder
noodzakelijk is. Het toneelspel (gesteld dat het op zichzelf geoorloofd zou zijn) valt
voor hem onder de categorie van minder noodzakelijke dingen. De tijd roept tot
verootmoediging, zowel inwendig als uitwendig, en alle vermakelijkheden die daar
niet mee overeenkomen moeten worden afgewezen.
Wanneer Dina onder de indruk van dit alles schuld belijdt en belooft, gelet op de
tijd, van verder toneelbezoek af te zien, krijgt zij nader onderwijs. Apollos zegt tegelijk
dat zij hem vrijuit mag tegenspreken als het maar niet uit "kribbigheydt en war-siekte"
voortkomt, maar uit verlangen om te leren.
De vraag die als uitgangspunt dient voor het verdere gesprek is of het een christen
in het geweten geoorloofd is "de hedens-daeghsche Schouw-Spelen te gaen besien, of
eenige andere diergelyke ghemeynschap daer mee te hebben?"87 Apollos verklaart dat
het opvoeren van historische stukken waarin de dappere daden van mensen uit het
verleden voorgesteld worden, op zichzelf geoorloofd is. Die vraag is hier niet aan de
orde. Maar het gaat hier om de stukken die in deze tijd bekend en gebruikelijk zijn, en
dan is het voor hem zonder meer duidelijk dat een rechtschapen christen die onmogelijk bij kan wonen. Hij merkt op dat de oude leraren de schouwburgen niet voor niets
scholen van de satan noemden. En welke christen zal bij de grootste vijand van zijn
Zaligmaker, en de moordenaar van zijn eigen ziel zo onbekommerd op zijn "banket en
Schouw-feest" verschijnen?88
Verder moet Dina eens overwegen of zij zichzelf niet in verzoeking brengt. Wat
83. A.w., p. 3. Saldenus verwijst naar de slag bij Lowestoft, op 13 juni 1665. Hier vloog het vlaggeschip
van Van Wassenaer van Obdam in de lucht en werden de Nederlanders verslagen. CR. Boxer, De Ruyter en
de Engelse Oorlogen in de Gouden Eeuw, Hilversum 1974, p. 48-51.
84. A.w., p. 6; een herinnering aan de inval van de bisschop van Munster, die van Karel II van Engeland
geld had gekregen om in het Oosten van ons land binnen te vallen, AGN, VIII, Haarlem 1981, p. 276.
85. A.w., p. 9.
86. Vgl. Kaert-spel, p. 2.
87. A.w., p. 15, vgl. Kaert-spel, p. 1.
88. A.w.,p. 18.
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wordt op het toneel anders vertoond dan alle mogelijke ijdele gebaren, uitbeeldingen
van wraak en toorn "ja dikwils van geyle en dartele liefde en dat wel op 't aldersmakelykste en alderkittelagtighste voorghestelt?" Dina erkent dat er "swacke halsen" in
de schouwburg komen die gemakkelijk verleid kunnen worden, maar de sterken die
door deugd en vroomheid gewapend zijn, zal dit toch niet raken. Apollos wijst dan op
David die ook dacht sterk genoeg te zijn toen hij op het dak ging wandelen "om de
naekte Bathseba te beschouwen". De belofte van Gods bewaring geldt niet voor
gevaren waarin men zichzelf zonder noodzaak brengt. En dit laatste geldt zeker voor
het bezoek aan de schouwburg. Een ander argument dat Apollos naar voren brengt is
het uitbeelden op het toneel van allerlei zonden. De een wordt vermoord, de ander
bedrogen of bespottelijk gemaakt, "daer lieght er een, daer vloekt er een; daer valt er
een in syn eyghen swaerdt".89 Is het wel geoorloofd daar zo'n plezier om te hebben en
om zijn tijd, geld en ziel op die wijze te verkwisten? De zonden van een ander kunnen
nooit het voorwerp zijn van ons vermaak.
Dina vraagt dan of men de toneelstukken wel mag lezen, eventueel om de stijl of
om het goede Latijn, en het mooie Frans of Duits, en om de geestige spreuken? Apollos
acht dit een paapse dwaling die nog diep in ons leeft waarbij wij het slechte een goede
naam weten te geven om het zo goed te noemen. Ook het lezen van die stukken waarin
de zonden naar voren worden gebracht, moet worden afgeraden. Als het erom gaat zich
te oefenen in een goede stijl kunnen wij beter elders terecht. "De Nederlandsche
Historie van Hooft, de Grond-stenen van een vaste Regeringh, en Ziel-gerechten van
Jan de Brune en andere meer kunnen daer stofs genoegh toe uyt-leveren".90
Apollos gaat Dina het vuur wat nader aan de schenen leggen door haar te vragen
welke christelijke deugd zij in het toneel kan aanwijzen. Hij vraagt of al die losse
gebaren en dwaze kluchten, dat "boerten, lachen en rasen", en ook het dansen van de
spelers wel met de "zedigheydt" van een christen overeenkomen. Hij adviseert haar op
dit punt het tractaat van Jean Taffin Van de Boetvaardigheyt des levens eens door te
nemen. Dina brengt daartegenin op een bruiloft wel eens te hebben gehoord dat Marnix
van St. Aldegonde positief over het dansen gesproken zou hebben. Verder vraagt ze of
het dansen ook niet bij de goede manieren en de stijl van deze tijd past. Apollos dient
haar van repliek door te stellen dat Marnix een zeer geleerd man was, maar dat hij op
dit punt toch duidelijk zijn zwakte heeft laten zien. En wat haar andere opmerking
betreft: het gaat niet aan om "de swier van de tijden tot een stock-regel van de zeden te
maken", alsof Christus ons aan de tijd en niet aan zijn Woord heeft gebonden. Hij zegt
dat de godgeleerden de eeuwen door geen bezwaar hebben gehad tegen het op maat
bewegen van de voeten als zodanig. Bij het klokkenspel gebeurt dat tenslotte ook.
Maar als men het dansen veroordeelt gaat het om alles wat ermee samenhangt: "al dat
huppelen, om-armen, drayen, keeren, wenden, en wat dierghelijke dinghen meer zijn,
en dat niet alleen van een in 't bysonder, maer van Mannen en Vrouwen met
malkanderen".91
Dina blijkt deze argumenten te kunnen onderschrijven. Zij merkt op dat het
dansen in allerlei kringen steeds meer in gebruik komt, en daarom vraagt zij naar
89.
90.
91.

A.w., p. 23.
A.w., p. 30.
A.w., p. 40.
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krachtige bewijzen om de danslustigen van het verkeerde van deze levensstijl te
kunnen overtuigen. Apollos noemt haar enkele Schriftplaatsen, zoals Jes. 3:16-24,
Rom. 13:13 en Job 21: 11. Tegelijk vraagt Dina of de predikanten er niet beter aan
zouden doen over het dansen te zwijgen omdat het waarschuwen daartegen toch niet
helpt. Apollos zegt dan dat de oordeelsdag zal openbaren wie de "zedigheydt" en de
eer van God meer bevorderd hebben, de liefhebbers van dat ijdel gedans, of degenen
die zich daartegen hebben verzet.
Als verdere bezwaren tegen het toneel voert Apollos aan dat vrouwen daar in het
openbaar hele redevoeringen houden. Hij meent dat dit indruist tegen het gebod van de
apostel dat vrouwen in de gemeente zullen zwijgen. Hij is ervan overtuigd dat dit niet
alleen geldt voor het leren in de christelijke gemeente maar ook voor het zich laten
horen in een grote bijeenkomst van mensen. Als een eerlijke vrouw in geval van nood
in een vergadering iets moet zeggen, zal ze doorgaans de tekenen van schaamte in haar
gezicht of in haar woorden vertonen. Maar Apollos vraagt Dina hem daarvan eens een
voorbeeld aan te wijzen bij haar "lieve en schaemteloose Toneel-speelsters".92
Verder ontbreekt volgens Apollos in de schouwburg ook de eenvoud die een
christen siert. Elke speler geeft zich uit voor een persoon die hij in werkelijkheid niet
is, terwijl bovendien de vrouwen zo vaak in de kleren van een man, en de mannen in de
kleren van een vrouw op het toneel verschijnen. Hij wijst op Deut. 22:5 waar blijkt dat
dit de Heere een gruwel is. Ook het feit dat de naam van God door de spelers zo vaak
misbruikt wordt, en dat de namen van de afgoden worden aangeroepen, acht Apollos
een groot bezwaar tegen het toneelspel. Het gebed tot de ware God mag niet plaatsvinden zonder eerbied, en het aanroepen van de afgoden niet zonder verfoeiing.
Behalve de deugd van de eenvoud is ook die van de soberheid in de schouwburg
niet te vinden. Apollos vraagt zich af hoeveel kosten er niet gemaakt moeten worden
voor de spelers en voor hun kleding. "Wat verheerlijking heeft er Godt van? wat
wermte hebbender Christi naeckte leden, daer men anders nauwlijcx een oudt hemdje
of schortje voor ten besten heeft, van? wat stichting hebbens'er selfs, of enige andere
van?".93 Apollos is van mening dat wij alles wat wij voor het toneel hebben uitgegeven
niet aan de armen hebben kunnen besteden. Dina is het daar niet mee eens. Zij merkt op
dat de armen bij haar "Comedy-kijken" ook voordeel hebben omdat een groot gedeelte
van de gelden de armen toekomt. Dit laatste wil Apollos niet ontkennen, maar hij stelt
daartegenover dat het niet de allereerste bedoeling van het toneelbezoek is om op die
wijze de armen te helpen, en dat wij door helemaal uit de schouwburg weg te blijven al
het geld aan de armen konden geven, waar zij nu maar een derde of een vierde deel van
krijgen. Bovendien komt het toneelbezoek vaak in de plaats van de kerkgang, zodat de
diakenen onze gaven missen.
Ook de deugd van de liefde is hier in het geding. Apollos haalt de woorden van
Rivet aan om aan te tonen dat door ons gaan naar de schouwburg de vromen worden
bedroefd en de zwakken geërgerd, "k Moet u hier de woorden van den vermaerden
Rivet eens verhalen, die evenwel geen Engels Schrijver (want daer durv' ik schier niet
eens van reppen, om datse deurgaens de naem van Puriteynen bij de Wereltsche

92.
93.

A.w., p. 47.
A.w., p. 54.
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menschen hebben) maer een vroom en Godsalig Franschman geweest is".94
Om zijn pleidooi tegen het toneel kracht bij te zetten noemt Apollos diverse
namen van heidense schrijvers die hier ook al een afkeer van hebben gehad. Verder
meent hij dat het ons ook wel te denken mag geven dat zoveel rechtzinnige leraren uit
het verleden en uit het heden ook al zo tegen deze zaak hebben geijverd. Vele namen
van kerkvaders worden genoemd, terwijl ook een reeks eigentijdse schrijvers wordt
opgesomd. Apollos attendeert opnieuw speciaal op Rivet die hierover apart heeft
geschreven "waer op dan ook u en andere, Dina, die altemets meent dat de Fransschen
hier de wegh wat ruymer setten, seer wel te letten staet".95 Verder worden ook de namen en de werken genoemd van Guiljelmus Prynne, Martyr, Aretius, Notherius,
Voetius, Amesius, Danaeus, Perkinsus, Hommius, Udemans, van Houten, Teellinck
en Hamerstede.
Als Dina daartegen inbrengt dat de voorstellingen van vroeger tijden waar men zo
tegen gekant was van veel minder niveau waren dan de huidige, antwoordt Apollos dat
de lichtzinnigheid in kleding en gebaren, in zang en zedenbederf vandaag nog even erg
is als toen. Ook Dina's argument dat enkele Engelsen zoals Thomas Lodge en
Haiwodus en de Nederlandse professor Schoock op dit punt andere gedachten hebben,
maakt op Apollos geen indruk.96 Hij zegt dat tenslotte het Woord van God in deze
beslissend is. Daarom geeft hij Dina het advies zelf de argumenten van voor- en
tegenstanders aan dat Woord te toetsen, God vurig te bidden om Zijn Geest, en altijd
dat te kiezen wat het meest tot de heiliging dient.
Dina blijkt hier toch wel wat moeite mee te hebben. Zij zegt al meer dan eens de
bijbel te hebben doorgelezen, maar nergens een tekst te hebben gevonden als "gy
meugt de Comedien niet bekijken". Apollos vindt dat een verkeerd omgaan met de
Schrift. De zaak van het toneel en alles wat daarmee gegeven is, wordt veroordeeld
"ten waer gy op s'en Weder-doopers, niet anders voor Godts woordt houden wildet, als
't geen met even soo veel termen en letteren in den Bybel staet".97 Als wij alleen voor
zonden houden wat met naam en toenaam in de bijbel wordt aangegeven, waar moeten
wij dan blijven met "de Paepse Mis, met'et ontblooten van der vrouwen boesem" en
vele andere dingen?
De vraag van Dina of het niet mogelijk is het toneel te kuisen en van alle kwalijke
misbruiken te ontdoen, acht Apollos niet reëel, omdat het dan "geen hedens-daegsche
Comedien meer blijven". Voor hem bestaat de zonde van het toneel niet in de
vertoning op zich van bepaalde dingen door woorden en gebaren, maar vooral in dat
waarmee dit alles gepaard gaat, zoals "boerteryen, dansseryen, vermomminghen,
misbruycken van Gods Naem enz".98 Dat alles moet men bij elkaar nemen, "want sulke
Comedien gaender hedens-daegs in swange". Apollos meent dat deze kwalijke verschijnselen juist de "ingrediënten" van het toneel zijn.
Wanneer Dina de mogelijkheid oppert de bijbelse geschiedenissen op te voeren
om zo de eenvoudigen iets mee te geven, wijst Apollos dit van de hand. Hij zegt dat de
94. A.w., p. 59, 60.
95. A.w., p. 64.
96. Schoock was aanvankelijk een vriend en medestander van Voetius, maar werd later een vijand en
bestrijder van diens "precijsheyt". Vgl. A.C. Duker, a.w., II, p. 231, 246, en a.w, III, p. 229-245.
97. d'Overtuyghde Dina, p. 73.
98. A.w., p. 77.
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Heilige Geest deze manier van onderwijzen niet heeft voorgeschreven en dat ook maar
van zeer weinigen kan worden aangetoond dat ze hun bekering aan de schouwburg
hebben te danken. Als er een "werelts wigt" door het toneel veranderd is ten goede,
staan er wel honderd anderen tegenover die er door zijn bedorven.
Het blijkt dat Dina langzamerhand is uitgepraat. " 'k Sie wel, mijn Heer, weet ik
een naeld, gy weet'er een draet toe". Zij heeft nog een paar vragen. Zo heeft zij nooit
kunnen begrijpen waarom de overheid het toneel toestaat, als het dan zo'n groot kwaad
is. Verder vraagt zij of wij in onze afkeuring van het toneel de spelers geen onrecht
doen, omdat deze toch de zaak van de reformatie hebben bevorderd. Het valt toch niet
te ontkennen "of sy hebben de aperyen en bedriegeryen der Papen seer levendigh
ontdekt, veele luyden tot'et lesen van de H. Schrifture gebracht, en 't rijke des
Antichristes velerley andere afbreuck ghedaen"." Ook vraagt Dina aan Apollos of hij
daarom zich soms zo heftig tegen het toneel verzet omdat de spelers de overheden en
de predikanten niet sparen. De laatsten wijzen anderen wel graag terecht maar verdragen het intussen niet als men hun eigen gebreken aanwijst.
Apollos blijkt door deze opmerking van Dina diep te zijn geraakt. Hij is bedroefd
dat hij Dina zo hoort spreken. Het feit dat overheden en predikanten in de schouwburg
bespottelijk worden gemaakt moet juist een reden zijn daar weg te blijven. Hij vraagt
haar of zij tot nu toe wel iets steekhoudends naar voren heeft gebracht, "Weg, weg dan
met een deel ydele Comedy-spelen, scheiter eens uyt, als een Juffrouw, en laet'et u
genoeg syn, dat ghy in voortijden den wille der Heydenen gedaen hebt, want het is toch
maer een Heydensch en geen Christen werk".100
Als Dina vraagt hoe het dan in de toekomst moet als ze tegen haar zin door
anderen gevraagd wordt mee te gaan, adviseert Apollos haar een gelofte af te leggen
om nooit meer mee te zullen gaan, en zich ook op die gelofte te beroepen wanneer
anderen haar daartoe willen overhalen.101 Ook brengt Dina naar voren dat ze te maken
zal krijgen met de spot van haar vroegere vriendinnen. "Mijn Speel-meysjes gaender;
ik heb'er te vooren selfs voor ghepleyt; nu soo syn, soo vies, soo bekeert, sal een yder
seggen; wat Predikant moet haer 't hooft vol geblasen hebben? 'k gheloov', datse een
geuse Klop meent te worden, mijn Heer, al dat gespot en gespreuw sal ik onderworpen
syn: hoe kom ik daer noch deur?"102 Apollos vraagt haar of wij ooit wel een echte
christen kunnen zijn zonder bespot te worden. Hij geeft haar de raad die weigering
altijd gepaard te doen gaan met de nodige vriendelijkheid en beleefdheid. Tenslotte
waarschuwt hij Dina om anderen, die zich verder eervol gedragen, enkel om het gaan
naar de schouwburg niet totaal te veroordelen of van de hemel uit te sluiten. De maat
van de kennis van deze of gene zonde kan bij Gods kinderen zeer verschillend zijn. De
daad van het schouwburgbezoek deugt niet, terwijl toch de persoon in kwestie vroom
zou kunnen zijn, ook al kan hij zich van die vroomheid niet verzekeren zolang hij in die
zondige daad moedwillig volhardt.
Als het gesprek is afgesloten nemen beide op een hartelijke wijze afscheid,
waarbij Apollos Dina aanspreekt als "nu niet meer verdoolde, maer te recht gebrachte
Juffrouw". Tegelijk vraagt Dina of Apollos de groeten aan zijn vrouw wil overbrengen
99.
100.
101.
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en haar wil vragen wat kontakt met haar te houden. "Vroom geselschap sal noch al een
middel sijn, om rny van 't wereltsche te beter af te houden".103
Konklusie
Wanneer wij bovenstaande weergave op ons in laten werken kunnen wij het volgende
vaststellen.
1. De bezwaren, die door Saldenus tegen het toneel worden aangevoerd, zijn dezelfde
als die welke door de Gereformeerden in de 16e en 17e eeuw steeds naar voren zijn
gebracht zoals de heidense oorsprong, verkwisting van tijd en geld, het uitbeelden van
allerlei zonden, het misbruik van Gods naam, de ontheiliging van de rustdag, de
ergernis die gegeven wordt aan de vromen, het hekelen van de naaste, en het stimuleren van allerlei zondige volksgewoonten en vermaken.104 In het bijzonder voelt
Saldenus zich verwant met de Amsterdamse predikant O. Belcampius. Deze verwantschap is inhoudelijk en formeel duidelijk aanwijsbaar.105
2. De bezwaren tegen het toneel zijn aangescherpt door het niveau van het toneel en de
destijds optredende bijverschijnselen. Wij vinden hierin een parallel met de kritiek op
het toneelgebeuren geformuleerd door de Amsterdammer Pels, voorstander van het
klassicistische toneel en lid van het genootschap Nil volentibus arduum.106
3. De tijdsomstandigheden zijn een reden te meer om zich van heel het toneelgebeuren
te onthouden. De zorgelijke situatie waarin het vaderland verkeert vraagt om verootmoediging. Wij hebben hier te maken met een uiting van het theokratisch denken van
Saldenus.
4. Onder de bestaande anti-toneelgeschriften neemt dit werk een aparte plaats in door
de vorm van de didaktische samenspraak, terwijl het opvalt door een milde toon.107
5. In zijn visie op het toneelspel heeft Saldenus duidelijk invloed ondergaan van het
buitenland. J. Wille heeft aangetoond dat Saldenus kennis heeft genomen van de
opvattingen van de Engelse puritein Prynne.108 Omdat de Puriteinen in sommige
kringen inmiddels verdacht waren vanwege hun preciesheid, beroept Saldenus zich
ook op anderen. Nadrukkelijk worden in dit werk de namen van de Franse godgeleerden Rivet en Taffin vermeld.109
6. Enkele opmerkelijke punten die ons in dit werk tenslotte opvallen zijn: het populariserende element (Saldenus wil zijn bezwaren voor het gewone volk duidelijk maken), de visie op de vrouw die hier naar voren komt (het bijbelse gebod dat de vrouw
zwijgen moet in de gemeente geldt voor heel het openbare leven), en de genuanceerde
houding die Saldenus tegenover het toneel aanneemt (in zijn oordeel scheert hij niet
alles over een kam). Wanneer wij Saldenus recht willen doen, zullen wij dit laatste
element zeker in onze beschouwing moeten betrekken.
103. A.w., p. 98; vgl. Kaert-spel, p. 42.
104. Vgl. J. Wille, "De Gereformeerden en het tooneel", p. 117, 157.
105. Vgl. O. Belcampius, a.w., II, p. 292-308.
106. Vgl. A. Pels, a.w., p. 16-18.
107. Vgl. G.D.J. Schotel, Tilburgsche Avondstonden, A'dam 1850, p. 195.
108. J. Wille, "William Prynne", a.w., p. 191.
109. Over de toneelbestrijding in Frankrijk in de 17e eeuw schreef H. Philips, The Theatre and its Critics
in Seventeenth-Century France, Oxford 1980. Rivet wordt door Saldenus vier maal genoemd. Hij schreef
tegen de toneelspelen in zijn verklaring van de dekaloog {Opera TheoL p. 1409-1415) en verder in een
afzonderlijk tractaat onder de titel lTnstruction chrétienne touchant les spectacles publics (1639).
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HOOFDSTUK 7

Saldenus' visie op kerk en staat

7.1. De tegenstellingen van zijn dagen
De woorden die boven dit hoofdstuk staan aangegeven, zouden de indruk kunnen
wekken dat Saldenus een uitgewerkte visie ten beste heeft gegeven op de positie van
kerk en staat, met name in hun onderlinge verhouding. Wanneer de titel tot deze
gedachte aanleiding zou hebben gegeven, moeten wij de lezer teleurstellen. Saldenus
heeft nergens zijn gedachten over het politieke gebeuren van zijn tijd systematisch en
volledig onder woorden gebracht. Toch heeft hij getoond een eigen visie te hebben op
verschillende gebeurtenissen die het politieke en economische gebeuren van zijn
dagen raakten, en met name op allerlei verwikkelingen in de gereformeerde kerk. Voor
Saldenus ligt hier geen duidelijke grens: zowel het leven van de staat als het kerkelijk
leven wil hij doorlichten vanuit het Woord van God, en als zodanig aanspreken. Al
eerder hebben wij gesproken van een theocratisch ideaal dat Saldenus vervult. Bij een
viertal gelegenheden heeft hij zich, uitvoerig of minder uitvoerig, hierover uitgesproken.
Allereerst bezitten wij een "tijdrede" uit 1654. Dit jaartal geeft een periode aan
waarin het land werd geteisterd door een economische recessie, veroorzaakt door de
oorlog met Engeland. Verder heeft Saldenus tien jaar later van zich laten horen in een
discussie over de grenzen van kerk en staat, die mede door de inmenging van de
overheid in het publiek gebed was opgelaaid. In 1670 werd de gereformeerde kerk
danig in beroering gebracht door De Labadie en zijn aanhang. In deze verwikkelingen
heeft Saldenus van zich doen horen in niet minder dan drie pamfletten die alle in
datzelfde jaar verschenen, en waarin hij duidelijk stelling nam. Tenslotte waren er in
de daarop volgende jaren de nodige problemen aan de Leidse academie rond de
"schadelijke nieuwigheden". Ook deze zaak had zijn weerslag in de gehele kerk
waarbij oude partijschappen werden aangewakkerd, terwijl ook de overheid zich erin
mengde. Toen na de afzetting van Heydanus het beleid van de curatoren der Leidse
universiteit door Spanheim werd verdedigd, heeft Saldenus in 1676 in een tweetal
geschriften op een vrij scherpe wijze diens brief bekritiseerd.
Omdat Saldenus op genoemde punten duidelijk meespreekt in de tegenstellingen
van zijn dagen, menen wij dat het de moeite waard is zijn gedachten weer te geven.
Vooral omdat het hier om vrij onbekende geschriften gaat, achten wij het van groot
belang deze bronnen, ook met het oog op het verdere onderzoek, open te leggen. Wij
willen zijn visie op de aangegeven problematiek van kerk en staat naar voren brengen
door zijn geschriften in chronologische volgorde te behandelen.
7.2. Een klacht over zijn tijd (1654)
In het geschrift Wee-klage der Heyligen gaat Saldenus in op de economische en poli171

tieke situatie van die tijd.1 Dit werk verscheen in het begin van het jaar 1654, een tijd
van grote verwarring in de Republiek. Op 6 november 1650 was de jonge prins Willem
II gestorven, waarna de Staten, met die van Holland vooraan, besloten dat de Unie
voortaan zonder eenhoofdige leiding zou voortbestaan. De bestaande partijen, Prinsgezinden en Staatsgezinden, kwamen hierdoor scherper tegenover elkaar te staan.
Ook in Engeland had een omwenteling plaatsgevonden. Daar was in 1642 een
burgeroorlog uitgebroken als gevolg van het conflict tussen koning Karel I en het
parlement. De parlementspartij bestond voornamelijk uit Presbyterianen, en mede
daardoor was de geestdrift hier te lande voor haar aanvankelijk groot, omdat men zich
geestelijk een met haar voelde. Bekend is dat de Gereformeerden hier niet alleen met
woorden blijk gaven van hun sympathie voor de zaak van hun overzeese geloofsgenoten.2 Door de toenemende macht van de Independenten, en de terechtstelling van
Karel in 1649 nam men echter een andere houding aan. Veel Gereformeerden waren
door deze "koningsmoord" geschokt, en gingen de Independenten als sectariërs zien.
In deze politiek zo moeilijke jaren kwam ook voor de handel, een van de bronnen
van onze nationale welvaart, een dieptepunt. In oktober 1651 vaardigde Cromwell de
Acte van Navigatie uit, waardoor de invoer van vreemde producten in Engeland
vrijwel geheel aan Engelse schepen toeviel. De Hollandse vrachtvaart werd zo een
gevoelige slag toegebracht, daar zij voor een groot gedeelte was aangewezen op de
handel met Engeland. Tot overmaat van ramp brak in 1652 de eerste Engelse oorlog
uit, waarvan het verloop voor ons land bepaald niet gunstig was. Enkele malen werd de
Hollandse vloot verslagen, terwijl een overwinning bij Terheide betaald werd met het
leven van de grote admiraal Tromp.3
Het was geen wonder dat in al deze tegenspoed, vooral onder het volk, de roep om
Oranje luider werd.4 Laster tegen de Staten en oproerigheid onder de burgerij deden de
hartstochten oplaaien. In Enkhuizen bijvoorbeeld, waar Saldenus in 1655 intrede deed,
kwam in 1653 de vissersbevolking, die werkloos was doordat de Engelsen de zee
beheersten, in opstand tegen de Staten van Holland, en zette de stadsregering tot
september buiten de poorten.5
Tegen deze politieke en economische achtergrond moeten wij het geschrift van
Saldenus zien. In het voorwoord, gedateerd op 10 januari 1654, richt hij zich tot Johan
van Reede, Heer van Renswoude, lid van de Staten van Utrecht en gecommitteerde ter
Staten Generaal. Deze Johan van Reede, die wij in de literatuur ontmoeten onder de
naam Renswoude, was een ijverig aanhanger van de Oranjepartij, en onderhield
kontakten met de Engelse royalisten.6 Saldenus voelde zich ertoe verplicht zijn boek
aan hem op te dragen, om zo zijn dank tot uitdrukking te brengen voor de zorg van Van
1.
Wee-klage der Heyligen over De Bitterheyd van Zyons Etende, Utrecht 1654. In 1665 verscheen in Delft
een tweede druk. In het voorwoord deelt Saldenus mee dat hij tot heruitgave is overgegaan, "omdat sig in ons
Vaderland nu byna even de selve gestalte der saken weer op doet, die'er was, als ik dit eerst uyt-gaf'. Wij
gebruikten de tweede druk.
2.
P. Geyl, Oranje en Stuart, Utrecht 1939, p. 18.
3.
AGN, VIII, Haarlem 1981, p. 130.
4.
"Het zal namaal niet te geloven zijn", roept een staatsgezind pamfletschrijver geërgerd uit, "dat een
strijdbaar volk in verlegenheid heul heeft gezocht aan een klein jongetje, dat de luieren nog niet ontgroeid is",
(aldus geciteerd door P. Geyl,fl.vv.,p. 138).
5.
P. Geyl, a.w., p. 139.
6.
A.w., p. 36.
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Reede "onzen waggelenden staet noch wat te ondersteunen en staende te houden".
Verder wilde hij hem op deze wijze troosten over het verlies van verschillende
bloedverwanten en van "één sijner begaafste Houlijx-Panden".7
Het uitgangspunt van de Wee-klage is Job 13:26 en 27, waarin Job klaagt over de
bitterheid van zijn ellende. Saldenus wijst erop dat Job in al zijn lijden weet wie hem
dit alles doet toekomen. Hij is niet als de honden "die wel op den steen bijten / en
ondertussen niet en sien op de handt diese geworpen heeft".8 Job weet dat de oorzaak
van alles in de zonde van zijn jeugd ligt. Hij spreekt dan ook niet van straffen of plagen,
maar van erven, omdat God hem deze moeiten als een lang beloofde erfenis toestuurt.
Zoals bedelaars hun nood door hun woorden groter maken, zo gebruikt ook Job "dese
heylige listicheyt".
Saldenus laat dan een praktisch gedeelte volgen waarin hij de lijnen doortrekt
naar de situatie van zijn dagen. "Dit moet dienen tot een regtveerdige klagte voor ons
allen / die Zyon beminnen / over dese droevige / bezwaerde ende bekommerlijke
Tijden".9 Vroegere oorlogen, die de vijanden verteerden, brachten ons voorspoed.
"Als Ephraim sprak soo beefdemen, als Neerland sig begost te roeren en Krijgsbereydingen te maken / soo ontsetteden sig de Vijanden".10 Heel de huidige situatie is
voor Saldenus een bewijs van het feit dat God zich tegen het land heeft gekeerd.
"Waer is die onsachelijke luyster / die ons by onse vrienden soo bemind en by onse
vijanden soo ghevreest maeckte? waer sijn de Neeringen en Koopmanschappen / de
Senuen van onsen Staet / als met eenen Oosten-wint henen verstroyt?".11
De gewijzigde politieke omstandigheden zijn voor hem een teken aan de wand.
Engeland, onze vroegere bondgenoot, die ook geestelijk één met ons was, is nu onze
vijand. "De man (of het volk) onses vredes, dat ons brood, immers geestelijker wijse,
met ons at, heeft de versenen tegen ons verheven".12 De vrede die er nu met Frankrijk
en Zweden is, zou er naar de mening van Saldenus niet zijn, wanneer deze landen zelf
niet zoveel zorgen zouden hebben. Ook het noodweer en de plagen veroorzaakt door
het ongedierte, zoals ratten en muizen, het is alles een bewijs van Gods hand die tegen
ons is gekeerd. Al het zoeken naar vrede zal, aldus Saldenus, mislukken "omdat wy
desen Hemelschen vyand niet eerst gepayt hebben".13 Het verbond met God, in doop
en avondmaal aangegaan, is door ons verbroken. Vele ergerlijke zonden, zoals vloeken, ontheiliging van de rustdag, dronkenschap en bedrog, hebben de toorn van God
opgeroepen. "Dit vuyle wapentuych moet dan weg-geworpen worden / want daer door
doden wy den Sone Gods daeglijx op een nieuw en hoe sou den Vader dan Vrede met
ons konnen maken / siende ons noch omgort met de zwaerden / die noch rooken van het
bloet sijns Wei-beminden".14 Ook de gelovigen worden deze verdrukkingen niet bespaard. "Want God heeft wel eenen Soon gehad sonder Sonde / doch gheen sonder
Kruyce".

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wee-klage, A6.
A.w., p. 7
A.w., p. 20.
A.w., p. 21.
A.w., p. 23.
A.w., p. 25.
A.w., p. 28.
A.w.,p. 34.
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Saldenus klaagt vervolgens over de wulpsheid van de jeugd, die meer tijd
besteedt "om zijn nietigh aensigt in 't glas / als zijn onreyne ziel inde volmaeckte wet
der vrijheydt te spiegelen". Hij merkt op dat men het hoofd bedekt met stof, niet uit
nederigheid, zoals de ouden deden, "maer om zijn hoogmoedige dertelheyt daer mede
te vertoonen; ydel gheklap is in sulke kerken 't Euangelium / en hare onkuysche
Minnedeuntjes sijn de lof-sangen".15 Hij roept de jeugd op de beste jaren (de wijn) niet
aan de duivel te offeren, en de rest (de droesem) aan God.
Opnieuw staat Saldenus stil bij de nood, waarin het vaderland verkeert: dijkdoorbraken, besmettelijke ziekten, oorlog, ongedierte. In het verleden was er de hulp
van naburige prinsen en koningen, wanneer we te maken hadden met vijanden, "maer
wie isser nu / die van ons seer hinkt of sigh aan ons ghelegen laet zijn?". Saldenus
memoriseert in dit verband het plotselinge sterven van Prins Willem II die in 1650 op
vierentwintigjarige leeftijd aan kinderpokken is overleden. "Ondertusschen wiert doe
nogh onsen Orangien-Boom / die andersints door sijn wijsheyt en aensien dien knoop
der verwerring ligtelijk van een had kunnen scheyden / door den koning der verschrickinge / de doot / schielijk om verr' geworpen / 'twelk nog nieuwe perplexiteyten
verwekte / en onsen Neerlandschen Leeuw niet weynig ontsteld en verbaest maekte".16
Velen van degenen die zich dapper voor de zaak van ons land gaven, zodat hun
trouw "door de heele werelt uytgeTrompt wierde", zijn ons door de dood ontvallen.
Het grote aantal schepen heeft ons niet gelukkiger gemaakt, de vasten- en bededagen
zijn gehouden, maar het was "als voor een Dovemans deure geklopt".
Saldenus wijst erop dat er één troost is: hoe langer de strijd duurt, des te meer
komt de overwinning nabij. Wat nog ontbreekt is droefheid, nu men Gods slaande
hand voelt. "Worter wel een glas te minder om ghedroncken? en een Herbergh te
minder om besoght?". Naar de mening van Saldenus valt er in de regering of in de kerk
geen verbetering te bespeuren, terwijl het houden van vastendagen "op sijn Paeps" een
gruwel voor God is.
Hij laat ook uitkomen hoe alomvattend het oordeel van God is. De armen worden
door deze dure tijd nog meer uitgemergeld, terwijl de rijken voortdurend vrezen hun
bezittingen te zullen verliezen. Ook de overheden hebben het zwaar te verduren omdat
zij in het openbaar dikwijls door deze en gene "met lelike boevestukken bezwaert en
met vollen monde voor Schelmen en verraders uytgekreten worden".17 De kerk heeft
het in deze tijd niet minder moeilijk, nu het land, aldus Saldenus, krioelt van dwaalgeesten en ketters. God wil, door al deze oordelen die over het land gaan, aangeven dat
Hij een algemene bekering wil. Het is niet genoeg dat alleen de vromen zich verootmoedigen. Saldenus is ervan overtuigd dat God bij het hele volk boetvaardigheid wil
zien, "soo dat hem d'een soo wel als d'ander in de roede valle / en sijn leven betere".
Alleen zo zullen wij een genadige God ontmoeten die duizend wegen zal vinden om
ons te redden en die "alle onse bitterheyt in honig / al onse smerten in vreugden / al
d'ongunst onser naburen in vriendschap / al onse vloeken in segeningen veranderen
sal".18
Wanneer wij dit geschrift van Saldenus, het eerste dat van zijn hand verscheen,
15.
16.
17.
18.

A.w.,p.43.
A.w., p. 57.
A.w., p. 69.
A.w. p. 77.
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overzien, valt ons op dat het actuele gebeuren met teksten vooral uit de oordeelsprediking van de profeten wordt verbonden. Regelmatig worden parallellen getrokken
tussen Israël onder het oude verbond en het Nederlandse volk. Alle politieke en
economische tegenslagen worden gezien als een oordeel van God over de "ergerlijke
en roepende sonden". Vloeken, dronkenschap, ontheiliging van de zondag, het zijn de
zonden waartegen Saldenus zijn hele leven met kracht is opgekomen. Het oordeel van
de zesentwintigjarige Saldenus over de jeugd is wel zeer duidelijk.19
De politieke achtergronden van die jaren worden in korte trekken getekend.
Engeland, Frankrijk en Zweden worden genoemd, waarbij de Engelsen als geestelijke
broeders worden voorgesteld. Saldenus zegt hiervan: "Wij wandelden in geselschap
ten huyse des Heeren". Als hij adviseert de wapens neer te leggen en vrede te sluiten
met Engeland, karakteriseert hij dit volk als "dien sterken Leeuw uyt de stamme
Juda".20 De bijzondere plaats die de Engelse Puriteinen bij Saldenus hebben ingenomen, zal zeker van invloed zijn geweest op deze oudtestamentisch gekleurde aanduiding. Saldenus staat in zijn oordeel over de Engelsen op één lijn met Voetius, die voor
1652 reeds vele kontakten met de Puriteinen had, en ook na het uitbreken van de oorlog
hen broeders bleef noemen.21
De liefde voor Oranje blijkt overduidelijk. De Prins had in de huidige moeilijkheden door zijn wijsheid en aanzien aan de verwarring een einde kunnen maken. Deze
houding tegenover Oranje heeft Saldenus gemeen met vele andere Voetiaanse predikanten, terwijl met name ook in Zeeland in deze tijd velen om hun Oranje-liefde
bekend stonden, waarvan M. Teellinck een exponent is.22 Het "gewone volk" en de
genoemde predikanten dweepten met Oranje, tegen de regenten in. Dezen waren
allesbehalve verrukt over Willem II, omdat hij, volgens hun zeggen, de oorlog tegen
Spanje het liefst had willen voortzetten, niet zozeer om religieuze redenen alswel ter
bevordering van eigen militaire roem.
In de opmerking van Saldenus dat "de bevindinge leert, dat onse Leeuw niet
Herstelt, maar wel dapper ontstelt is geworden", steekt waarschijnlijk polemiek tegen
Aitzema die in zijn boek Herstelde Leeuw betoogde dat na de gebeurtenissen van 1650
"de Herstellinghe" was gevolgd en dat "een Republijck noyt sterft".23
Saldenus geeft met deze "tijdrede" er blijk van een eigen visie te hebben op de
economische en politieke situatie waarin het land verkeert. Dat zijn geschrift indruk
19. Het is opvallend dat de woorden die de predikanten Lotius en M. Teellinck, als afgevaardigden van de
provinciale synoden, tot de leden van de Grote Vergadering richtten, grote overeenkomst met die van
Saldenus vertonen. Ook zij klaagden over allerlei publieke zonden "die altemael Gods toorn teghens ons lieve
Vaderlandt ontsteken, en seckerlyck d'oorsaecken zijn van soo veel heete sieckten, Neeringloosheyt, hooghe
Water-vloeden, dieren tijdt en schaersheydt, wèchneminge van de rechtveerdige ende aensienlijckste uyt den
Lande, daer Godt ons rechtveerdelijck het voorgaende Jaer mede besocht heeft, ende noch besoeckt". Vgl.
L.Aitzema, Herstelde Leeuw, Amsterdam 1652, p. 210.
20. Wee-klage, p. 33.
21. In een brief, gedateerd 11 december 1652, wanneer dus de oorlog officieel al vijf maanden woedt,
spreekt Voetius van de Zwitsers die met de Engelsen en de Hollanders de enigen zijn die tot heden de
gereformeerde religie met de macht der overheid hebben beschermd. Zeer waarschijnlijk speelt hier de oude
gereformeerde visie een rol waarbij de kerk gesteld wordt boven de nationale onderscheidingen; vgl. M.Th.
uit den Bogaard, De Gereformeerden en Oranje tijdens het Eerste Stadhouderloze tijdperk, Groningen 1954,
p. 113.
22. A.w., p. 68-73. Uit den Bogaard spreekt van "Oranje- sentiment" in een bepaalde Zeeuwse kring. (p.
72, 73).
23. L.Aitzema, a.w., voorwoord.
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gemaakt heeft, wordt onder meer duidelijk uit het feit dat het aangehaald wordt door S.
Simonides, S. Brunsvelt en S. Oomius.24
7.3. Neerlands Interest, tot Vrede der Kercke (1664)
7.3.1. Achtergrond
Om dit geschrift van Saldenus te verstaan, is het eveneens noodzakelijk te letten op de
gebeurtenissen van die tijd. Het waren jaren waarin in het land opnieuw de nodige
beroering was. In 1660 waren in Utrecht Joh. Teellinck en A. van der Velde uit de stad
verbannen, als gevolg van een conflict over het gebruik van de zogenaamde "geestelijke goederen", grondbezittingen van het middeleeuwse aartsbisdom Utrecht. De
opbrengsten daarvan werden slechts ten dele gebruikt voor kerkelijke doeleinden. Het
waren de Voetianen, die in woord en geschrift zich verzetten tegen het huns inziens
verkeerde gebruik van deze kerkelijke bezittingen. Door felle preken van sommige
voorgangers, waarin de overheden aan het volk als heiligschenners en kerkrovers
werden voorgesteld, laaiden de spanningen hoog op. Een gevolg van dit alles was een
ingrijpen van de vroedschap, waarbij onder andere de bovengenoemde predikanten op
militair gezag van de Staten van Holland uit Utrecht werden verbannen.25 In de daaropvolgende jaren heerste een machtsstrijd tussen de kerkeraad en het stadsbestuur. In
deze periode werd een beroep op Saldenus (1664) door de vroedschap verhinderd.26
Verder was er in deze jaren een pennestrijd gaande over de grondslagen van de
staat, en dan in het bijzonder over de positie van de Prins daarin. Aan de ene kant stond
de Oranjepartij, die zich opwierp voor de jonge Prins Willem III, terwijl aan de andere
zijde de regentenpartij, onder leiding van Johan de Witt, zich verzette tegen de invloed
van Oranje. De staatsgezinde regenten probeerden de opvoeding van de Prins zoveel
mogelijk onder zich te houden. Tegelijk speelde in heel deze kwestie een godsdienstig
element mee, en wel de vraag naar de eigen plaats van de gereformeerde kerk en van
het recht van de overheid in kerkelijke zaken.27
Een reeks van polemische geschriften zag het licht. In 1662 verscheen het Interest
van Holland ofte Gronden van Hollands Welvaren. De schrijver van dit sterk antiOrangistische geschrift was Pieter de la Court.28 Hij hekelde de machtsbegeerte van de
predikanten en pleitte voor toezicht van de overheid op kerkelijke zaken. De republikeinse regeringsvorm werd met allerlei argumenten sterk aangeprezen. De reactie erop
bleef echter niet uit. De polemische storm die opstak naar aanleiding van het Interest
van Holland, markeerde het begin van een pennestrijd die vele jaren heeft geduurd. Uit
den Bogaard geeft ons een uitvoerig overzicht van de pamfletten die pro en contra
verschenen.29 Wij noemen onder andere Het Ware Interest van Holland, Gebouwt op
de fuïnen van den Interest van Holland. De anonieme schrijver bestrijdt De la Court.

24. Wij verwijzen hiervoor naar hoofdstuk 10.1.1.
25. Vgl. A.C. Duker, Gisbertus Voetius, III, Leiden 1914, p. 159-175; J.C. Trimp Jodocus vanLodensteyn,
Kampen z.j., p. 67-69,77-79, 87-89.
26. Zie hoofdstuk 1.3.
27. M.Th. uit den Bogaard, a.w., p. 180-204.
28. Vgl. I.W. Wildenberg, "Appreciaties van de gebroeders De la Court ten tijde van de Republiek", in
Tijdschrift voor Geschiedenis, 98 (1985), p. 540-556.
29. Opvallend is dat in dit overzicht het geschrift van Saldenus niet wordt genoemd.
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Tegelijk is hij met deze van mening dat het de predikanten niet past het gewone volk
tegen de overheid op te stoken. Zij moeten het Woord Gods prediken en zich met zijn
Rijk bemoeien, niet met dat van deze wereld.
Behalve deze pamfletten noemen wij in dit verband ook de twist over de tekst van
het publieke gebed.30
Reeds in 1652 was er een poging in het werk gesteld het formulier van het gebed
voor de overheid te wijzigen, omdat er geen stadhouder was. Tot die tijd luidde het
formulier, dat men gebruikte in het nagebed voor de overheid, ongeveer aldus:
"Inzonderheid bidden wij U voor de overheden, welke het U belieft heeft over ons te
stellen, voor de Hoog Mogende heeren de Staten-Generaal dezer Vereenigde Nederlanden en den Raad van State, voor N.N. onzen getrouwen gouverneur, voor de heeren
Staten van dezen lande" enz. Tot ergernis van vele regenten bleven sommige predikanten dit gebed voor de "gouverneur", d.w.z. de stadhouder gebruiken, ook toen Prins
Willem II was overleden en de acte van seclusie de kleine Prins van Oranje buitensloot. Op deze wijze maakten bepaalde voorgangers hun liefde voor het Oranjehuis
kenbaar, terwijl zij het volk opwekten tot dankbaarheid tegenover dit vorstelijk
geslacht. In maart 1663 werd door de Staten van Holland aan de vroedschappen een
nieuw formulier toegezonden met de opdracht om het in alle kerken te laten gebruiken.
In dit formulier werden de Staten van Holland in de voorbede het eerste genoemd. Een
maand later volgde een nieuwe aanschrijving aan de vroedschappen, omdat bleek dat
niet alle predikanten zich stipt aan de gewijzigde tekst hielden. De plaatselijke
magistraat moest er voor zorgen dat de predikanten althans de zorgvuldig gespecificeerde punten, waarin de volgorde der Overheden was vastgelegd, en het slot "formaliter ende nae de Letter" zouden volgen.31
Een hevige strijd brak uit, waarbij niet zozeer het tegengaan van het bidden voor
de Prins van Oranje de inzet was, maar veeleer de suprematie van Holland. Vanuit de
andere gewesten kwamen protesten tegen wat men beschouwde als een onttronen van
de Staten Generaal, en het naar voren dringen van het gewest Holland. Met name de
Staten van Friesland en Zeeland verzetten zich tegen de handelwijze van Holland,
omdat zij boven het gezag van elk gewest dat van de Staten Generaal als hoogste
autoriteit zagen. Ook deze strijd rond het publiek gebed ging gepaard met het verschijnen van diverse pamfletten. Sommige van deze geschriften waren bepaald grof
van toon, zoals Den Schotschen Duyvel, Betabbert In den Verresen Barnevelt (1663),
waarin Voetius werd beschuldigd van revolutionaire activiteit onder een religieuze
schijn.32
Tenslotte wijzen wij nog op de tegenstelling tussen de Coccejanen en de Voetianen inzake de visie op de rustdag. In een eerder stadium hebben wij erop gewezen
hoezeer de strijd over de onderhouding van de rustdag tot grote spanningen leidde in
vele gemeenten.33 Juist in deze jaren stonden de partijen vaak scherp tegenover elkaar.

30. Vgl. W.P.C. Knuttel, Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland, IV,' s-Gravenhage 1915,1916,
inleiding. Vgl. ook Uit den Bogaard, a.w., p. 205-215.
31. W.P.C. Knuttel, a.w., p. 214.
32. M.Th. uit den Bogaard, a.w., p. 214.
33. Zie hoofdstuk 6.2.
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7.3.2. Oproep tot vrede
Temidden van de beroering die door bovengenoemde geschilpunten werd veroorzaakt,
verscheen dit geschrift van Saldenus. Het kwam uit in 1664 te Middelburg onder het
pseudoniem Gelasius Mullens, J.U.D. Dit pseudoniem is een anagram van achttien
letters; door omzetting daarvan komt men tot Guiljelmus Saldenus.34 De reden van het
aannemen van deze schuilnaam ligt wellicht in het feit dat dit naar de mening van de
schrijver in deze tijd van vooroordelen, de onbevangenheid van de lezer ten goede zou
komen.
Saldenus spreekt allereerst zijn grote zorg uit over het feit dat nu al enige tijd
diverse misverstanden bestaan binnen "onze dierbare en bloeyende Nederlandsche
Kercke". Deze misverstanden hebben zijns inziens niet te maken met de leer, maar
veeleer met de praktijk en de bediening van de kerk. Saldenus spreekt er zijn verwondering over uit dat tot nu toe praktisch niemand openlijk iets gedaan heeft om deze
zorgelijke tegenstellingen weg te nemen. "Daer is dagelijcks door lasterlijcke Schriften en sommige scherpe en stekende tegen-schriften, materie ghenoegh ghestroyt, om
't vyer noch meer aen 't branden te helpen, maer wat is'er gedaen om'et te lessen?".35
Reeds meer dan zestien maanden geleden heeft Saldenus dit werk samengesteld. Dat
hij niet direkt tot publicatie was overgegaan, is veroorzaakt door het feit dat hij de hoop
koesterde dat de dreigende wolken weer zouden afdrijven. Wanneer hij nu hiertoe
komt, doet hij dit zonder de bedoeling zich als partij te willen opstellen in deze of gene
zaak, maar alleen om te komen met voorstellen die mogelijk de vrede dienen. Saldenus
wil verbitteringen proberen weg te nemen. "Dat ick oock 't woordt Party, of van dese
en ghene zyde enz. somtijdts ghebruycke, doe ick met groot hertenleet: gave God,
dat'er gheen partyschappen onderliepen!".36
Om de kerkelijke misverstanden die in het vaderland zijn ontstaan, weg te nemen,
en tot een blijvende eenheid te komen, noemt hij eerst middelen die meer algemeen
bedoeld zijn, en vervolgens middelen die meer speciaal zijn en bepaalde personen of
groepen betreffen. Als het gaat om de eerste categorie wijst Saldenus erop dat het voor
alles nodig is, dat er vrede met God wordt gemaakt. Wanneer wij in vijandschap met
God leven, kan noch in de staten, noch in de steden, noch in de kerk of in de gezinnen
van werkelijke vrede sprake zijn. Deze vrede met God is voor Saldenus een absolute
voorwaarde. Verder moet ook alle jaloezie en nijd door ieder verfoeid worden. Het
staat voor Saldenus onomstotelijk vast dat bijna alle onenigheid zowel in het verleden
als in het heden, vooral tussen rechtzinnige broeders, uit jaloezie en nijd is voortgekomen. Alle ongelijk dat ons wordt aangedaan moeten wij ook niet direct willen
vergelden, maar liever voor God brengen. Dat laatste zal ons bewaren voor alle
mogelijke onderlinge verwikkelingen.
Saldenus acht het van groot belang de omgang en het gesprek met elkaar te
blijven onderhouden om verdere vervreemding tegen te gaan. Wanneer bijvoorbeeld
de magistraten met de predikanten, en omgekeerd de predikanten met de magistraten,
en ook de kerkeraadsleden en lidmaten onderling goed kontakt hebben, dan geeft dat
34. Vgl. T.D. Smid, "Bibliografische gegevens over Willem Saldenus", in NAKG, 43 (1963), p. 253-257.
Het geschrift verscheen ook onder de schuilnaam Antonius Sleidanus. Zelf verwijst Saldenus in zijn Toetsteen
(p. 10) naar dit werk.
35. Neerlands Interest, p. 4.
36. A.w., p. 7.
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vaak een heel andere indruk van elkaar. Het kweekt ook begrip en genegenheid voor
elkaar. Tenslotte pleit Saldenus ervoor alle kwade gezindheid tegenover de ander af te
leggen, en voor elkaar te bidden zowel in het openbaar als persoonlijk. "Geen Regent,
Predikant, Lidtmaet, of wie 't oock soude mogen wesen, heeft te dencken, dat hy door
alle sijne devotien en Gods-diensten yets sal kunnen emporteren, soo langh hy, voor
soo veel in hem is, alle qualijck-ghesintheyt teghen sijnen Broeder niet heeft trachten
af te leggen".37
Na deze middelen die meer van algemene aard zijn, noemt Saldenus de middelen
die meer speciaal bedoeld zijn, en vooral betrekking hebben op bepaalde personen. Hij
spreekt dan achtereenvolgens de overheden aan, de predikanten en ouderlingen, de
gemeenten, en de vreemden. Omdat aan de overheid de taak toekomt de kerk bij de
vrede te bewaren, wil hij haar het volgende voorleggen.
Overheid
Het eerste advies dat Saldenus de overheidspersonen geeft is, bij alle zaken die zij tot
vrede van de kerk van belang achten, vooral in alle rust te handelen. Niets is op dit punt
zo schadelijk als overhaast te werk te gaan. Verder pleit Saldenus voor goed overleg,
voordat bepaalde beslissingen worden genomen. Om eventuele opschudding te voorkomen, is voorafgaande communicatie van groot belang "met de Theologische faculteyten, Synodale, Classicale, en Kerckenraeds Vergaderinghen; Of ten minsten met
eenige Oude, met Kerck en Politie wel meenende, ende in de Regering der Kercke
ervarene Mannen".38 De overheid moet volgens Saldenus nooit het oor lenen aan
personen die verbitterd zijn tegen de regering of de kerk, en nog minder afgaan op
mensen die zich "met pluymstrijckeryen, of slaef en vreesachtige flatteryen ghewoon
zijn te behelpen". De praktijk wijst uit dat wie luistert naar zulke slaafse geesten nooit
of slechts zelden de waarheid zal horen.
Saldenus acht het noodzakelijk dat alle lasterlijke geschriften, van welke zijde die
ook mogen komen, worden verboden en tegengegaan. Deze "fameuse en schandelijcke Libellen" voeden niet alleen misverstanden, maar maken ook dat ze escaleren en
doordringen tot het gewone volk, zodat de ergernis alleen maar toeneemt. Het is voor
hem de vraag of men het wel moet laten bij de landelijke plakkaten in dit opzicht, en of
het niet de overweging verdient dat de magistraten in de diverse steden "Keuren en
Wetten" daartegen uitvaardigen?39
Verder wil Saldenus ervoor pleiten dat de overheid zich zoveel mogelijk boven de
partijen opstelt in allerlei kerkelijke geschillen, en nooit de ene partij bevoordeelt
boven de andere. Een neutrale opstelling van de christelijke overheden zal op de
verschillende groeperingen een matigende werking kunnen hebben. Wanneer de
regeerders eventuele klachten van predikanten over andere predikanten bereiken,
hetzij mondeling of schriftelijk, moeten zij daar volgens Saldenus uiterst voorzichtig
mee omgaan, en er niet teveel waarde aan hechten. Als de magistraten deze verdachtmakingen van broeders tegen broeders serieus nemen, kan dat de breuk alleen nog

37.
38.
39.
heeft

A.w.,p. 15.
A.H\,p. 17.
Hij verwijst in dit verband naar de magistraat van Utrecht, die op 8 februari 1656 een dergelijk plakkaat
opgesteld.
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maar groter maken, zcdat de vrede verder weg is dan ooit. Wanneer de overheid zich
genoodzaakt zou voelen met politieke middelen in te grijpen in de kerkelijke verwikkelingen, dan moet zij, naar de mening van Saldenus, op een zeer gematigde wijze te
werk gaan. Hard optreden zou alleen maar averechts werken, en de hartstochten van
het volk oproepen. Hij acht dit een zorgelijke zaak "Hoe vol is de werelt oock van
revolutien!".40
Saldenus wijst erop dat de christelijke overheid bij een vergrijp van deze of gene
uit de kerk, dit vergrijp niet de gehele kerk aan moet rekenen. Als de schuldigen en de
onschuldigen op dezelfde wijze worden aangepakt, kan daar niet anders uit voortkomen dan "een rechtvaerdighe bedroevinge voor de onnoosele, ende in de Regenten een
gelijck ongenoeghen tegens alle". Ook acht Saldenus het raadzaam niet alleen te letten
op de gebreken en de 2wakheden van allen die tot de kerk behoren, maar ook op hun
verdiensten en goede e genschappen. Wanneer de magistraten dit laatste meer zouden
doen, zou dat in de praktijk hun liefde tot de "Kerckelijcke" zeer versterken, en
eventuele ontevredenheid wegnemen.
Tenslotte geeft Saldenus het advies aan de overheidspersonen alles wat op de
preekstoel in het algemeen naar voren wordt gebracht, niet altijd op de meest ongunstige wijze op zichzelf toe te passen. "Even of der Predikanten meeninge altijdt ware,
uyt vengeance, of eenige andere quade beweginghe des gemoedts, hare A A. daer door
te steken of te hekelen".41 Saldenus is van mening dat door deze gedachten de harmonie tussen het raadhuis en de kerk zo gemakkelijk verstoord kan worden, zonder dat
er reden toe is gegeven, Door dergelijke vooroordelen zullen de regenten geen zegen
door de dienst van zulke predikanten ontvangen, omdat ze er vanuit gaan dat deze
voorgangers niets anders bedoelen dan hun overheden verdacht te maken.
Predikanten en andere leden van de kerkeraad
Na de overheid richt Saldenus zich speciaal tot de predikanten en ouderlingen en
overige leden van de kerkeraden. Omdat hij meent dat zij veel tot de vrede van de kerk
kunnen bijdragen, geeft hij ook hun de nodige raad. Hij acht het allereerst een goede
zaak overtuigd te zijn van eigen feilbaarheid en van het gebrekkige van eigen oordeel.
Saldenus waarschuwt voor het gevaar de eigen mening te verabsoluteren, en die van de
ander verachtelijk ter zijde te schuiven. "Laet ons het onse niet hertneckelijck lief
hebben, maer al-te-mets liever aennemen, 't geen ons van onse Broeders en Collegen
profijtelijck en heylsaemelijck wort voor-gehouden".42
Verder moeten de voorgangers in alle delen van hun dienst de Heere Jezus voor
ogen hebben. Als dat ons oogmerk is, zullen wij ook het werk van een ander kunnen
waarderen, wanneer de Heere Christus de eer maar krijgt. Waar we ons voor moeten
wachten is dat we de baas zouden willen spelen en onze heerszucht zouden gaan
uitleven. Hoewel het passend is dat de oudste en meest begaafde ook de nodige
waardering ontvangt, is er toch gelijkheid. Predikanten moeten, volgens Saldenus,
broeders zijn, en dienaren van Christus, maar geen heersers over elkaar. Alles wat daar
40. Vgl. H.G. Leih, De vrijheid op het altaar geheven, Kampen 1989. Leih wijst erop dat het woord
revolutie (zoals Saldenus dit hier gebruikt) de betekenis heeft van: voortdurend veranderen, zonder dat er ooit
rust komt; vgl. hoofdstuk 3, "Het woord Revolutie".
41. Neerlands Interest, p. 27.
42. A.w., p. 29.
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maar op lijkt, moet worden vermeden: alle scherpe en bittere woorden, en alle
dreigementen en triomfantelijke opmerkingen.
Saldenus wijst er vervolgens op dat het van belang is eikaars gaven te onderkennen en te waarderen. Wanneer dit laatste ontbreekt, kan er geen sprake zijn van goede
harmonie, maar opent dit de deur voor verdere verwijdering. Als ieder zijn gaven
aanwendt tot opbouw van het geheel, zal daaruit een des te volmaakter bediening
voortkomen. Ook acht Saldenus het zeer wenselijk dat ieder zijn eigen geaardheid
kent. Verschil in natuurlijke aanleg, dat niet al te zeer in ogenschouw wordt genomen,
kan botsingen en tweespalt veroorzaken. Wanneer wij onze driften niet beheersen, kan
dat leiden tot een zeer onredelijke opstelling. Saldenus zou het verder een goede zaak
vinden dat de voorgangers eikaars dienst bij de gemeente heel hartelijk zouden
aanbevelen, ook al komen ze niet in alles overeen. Wanneer wij zo handelen, geeft dat
genegenheid ten opzichte van elkaar, en niet minder de indruk van bescheidenheid.
Aan de gemeente zullen op deze wijze de verschillen des te minder opvallen, terwijl
het ook de achting voor de predikanten ten goede komt, omdat men de vredelievendheid in hen opmerkt.
Als het gaat om de vraag hoe wij bij verschil van mening hebben te handelen, pleit
Saldenus ervoor elkaar niet te gauw lastig te vallen, en zeker de ander niet met
kerkelijke, classicale en synodale decreten de voet dwars te zetten. "Men moet als
Broeders met malkanderen handelen, ende altijdt eerst sien, of men door minnelijcke
Conferentie niet in eene Schuyt soude kunnen komen".43 Het onderlinge overleg is
volgens Saldenus een veel vruchtbaarder weg om elkaar te vinden. Het kan dan wel
eens blijken dat men minder ver van elkaar afstaat dan het lijkt, en dat de dingen waarin
men het met elkaar eens is, talrijker zijn dan de zaken waarin men verschilt. Als men
trouwens in één ding van mening verschilt, dient men elkaar in de andere zaken niet
direct los te laten. Wanneer dat gebeurt, wordt de "scheur" alleen maar groter, en gaan
kwade hartstochten de boventoon voeren. In geen geval mogen naar de mening van
Saldenus voorgangers elkaar op de preekstoel bestrijden om hun verschillen in zaken
of in methode. Hij acht dit (om nog maar te zwijgen over allerlei "Twist-schriften") een
laakbare zaak. "Als dat gheschiedt dan maeckt men de Preeck-stoel tot een Wreeckstoel; dan roept men de Ghemeynte tot Richters over dinghen, die d'aldergheleerste
dickwils niet beseffen kunnen; men maeckt de luyden Libertijnsch, die niet en weten,
waer se haer keeren sullen".44
Wanneer wij het eventueel nodig zouden vinden dat de een of andere rechtzinnige
broeder over een persoonlijk standpunt schriftelijk nader wordt onderwezen, dan
moeten wij ons ervoor hoeden met zulke argumenten aan te komen, die de zaak tot in
het absurde doortrekken. Het gevolg is dan dat deze broeder die met ons van mening
verschilt, door dit consequent doorredeneren onder verdenking van onrechtzinnigheid
komt te staan. Saldenus merkt op dat de praktijk dan is "dat altijdt het touwtje in
stucken, de liefde verslapt, en de vriendtschap ghebroken wierd". Deze bewijsvoering
"ab absurdo" kan nog zo klemmend zijn, maar zij moet onder broeders niet gehanteerd
worden dan alleen in het uiterste geval, en wanneer alle andere argumenten zijn
uitgeput.
43.
44.

A.w., p. 37.
A.w., p. 39.
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Saldenus acht het heel nuttig als wij eikaars vermaningen ter harte zouden nemen.
Geen enkele predikant moet denken dat hij het onderwijs van zijn medebroeder is
ontgroeid. Daarvoor zouden wij immers alle vertrouwelijke omgang en de zielzorg
voor elkaar helemaal kwijt raken. Wanneer we dit meer in praktijk brachten, zouden
veel oorzaken van twist in de kiem worden gesmoord, en de vrede worden verkregen.
Het is volgens Saldenus helemaal geen schande voor een voorganger als hij aan z'n
eigen medebroeders eigen zwakten belijdt. Ook moeten wij bij eventuele misverstanden, of bij een verkeerde bejegening niet al te zeer uit zijn op een formele en
woordelijke schuldbelijdenis van de ander. Als wij eisen dat de tegenpartij met ronde
woorden en uitdrukkelijk zijn fouten erkent, leidt dat er vaak toe dat de ander des te
meer op zijn stuk blijft staan. Laat de kleinste verandering die wij bij de ander
bespeuren ons al genoeg zijn. Zelfs de vroomsten zullen, wanneer zij gedwaald
hebben, hun fouten liever herstellen dan deze bekennen.
Een belangrijke zaak is voor Saldenus dat ieder uit zijn eigen ogen leert zien, en
niet door de bril van een ander. Hij vindt het voor een voorganger al te slaafs "in eens
anders hersenen te wonen; ende niet anders of te willen, of te durven ghevoelen,
ghelooven, leeren of practiseren, als de concepten van sijn Meester of weldoender".45
Saldenus zegt dat de hoofden van zulke slaafse geesten gemakkelijk zo "opgheswollen" worden, dat zij niet kunnen nalaten anderen die niet met hen overeenstemmen, de
voet dwars te zetten. In dit verband spreekt hij zijn afkeer uit over het feit dat men bij
bepaalde verschillen zich naar sommige geleerde lieden, professoren, meesters of
predikanten noemt. Vele scheuringen in de kerk, die er in werkelijkheid nog geenszins
waren, hebben, aldus Saldenus, met de naam van deze of gene die ze 't hardst dreven,
hun aanvang genomen. "Als 't dan daer toe begint te komen, dat men als van Hoecks
en Cabeljauws begint te spreecken, ende de verschillende Broederen na dese of ghene
persoon, saeck, of plaets beginnen benaemt te worden; dan steeckt men eerst te recht
de Bloedt-vlagh op, voor welcke dan een yeghelijck lichtelijck, als pro aris et focis, soo
langh sal kampen, als 't hem mogelijck is".46 Het kan volgens Saldenus z'n nut hebben
namen te gebruiken, waardoor de ketters van rechtzinnigen worden onderscheiden,
hoewel zij dan nog beter met hun leer dan met hun persoon kunnen worden aangeduid.
Maar als het gaat om broeders, tussen wie men de verschillen zo graag zag bijgelegd,
ligt het voor hem anders.
Wanneer men verandering wil aanbrengen in het kerkelijk leven, is het advies van
Saldenus om uiterst voorzichtig te werk te gaan. Veel veranderingen, vooral als ze het
wezen van de orde der kerk raken, roepen allerlei problemen op, en wekken zo gauw de
verdenking van zucht naar nieuwigheid. Eenstemmigheid is in deze vereist, anders is
een en ander niet stichtend, en bereiken wij het tegendeel van wat we bedoelen. De
christelijke overheden (die naar de mening van Saldenus bij tijden ook het nodige in de
kerkelijke zaken hebben te doen) en ook de kerkelijke leiders doen er goed aan zich
zorgvuldig voor alle vernieuwingen te wachten in die tijden waarin men merkt dat er
zich allerlei onrust begint voor te doen. "Want dan kunnen alle noviteyten niet anders
als piek in 't vyer zijn, en het ghebouw noch meer doen kraken, dat deur inwendighe
discrepantien airede aen 't schudden en wagghelen gheraeckt is".47
45.
46.
47.
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Saldenus bedoelt daarmee niet te zeggen dat men in de "Reformatie der zeden"
altijd alles bij het oude moet laten, en nooit een stap verder zou mogen gaan. Hij pleit
ervoor dat een en ander op het juiste moment, met orde en tot opbouw zal gebeuren.
Voorzichtigheid is op dit punt geboden. Zij is voor Saldenus "de Stierman" van alle
deugden. Voorzichtigheid betrachten is voor hem niet niets doen, maar iets doen, en
wel met de nodige wijsheid. Om dit laatste te onderstrepen, citeert Saldenus een
gedeelte uit een geschrift van Vedelius.48 Deze voorzichtigheid acht hij van het
grootste belang bij het bepalen van de middelen die naar ons oordeel nodig zijn voor de
orde der kerk. Men doet er goed aan niet overhaast te werk te gaan, wil men zijn doel
bereiken.
Saldenus roept zijn collega's op om zeer zorgvuldig te werk te gaan, bij het
noemen en berispen van de christelijke overheden. "IJver en ernst moest ghebruyckt
worden teghen hare sonden; maer voorsichtigheydt, discretie, eerbiedigheydt teghen
hare Persoonen".49 De zonden die de overheidspersonen bij de uitoefening van hun
taak aankleven, en die het volk nog onbekend zijn, moeten door de predikanten,
wanneer die er wel van op de hoogte zijn, niet op de preekstoel naar voren worden
gebracht. Nog minder de zaken die enkel de staat betreffen. De kennis en de achtergrond van een en ander ontgaat de voorgangers meermalen. Hoe noodzakelijk de
bestraffing van de overheden ook kan zijn, toch is Saldenus van mening dat het respect
voor hun persoon en ambt boven alles gaat. Hij acht het beter hen persoonlijk aan te
spreken dan hen al te voorbarig voor de hele gemeente ten toon te stellen.50
Hij wijst er ook op dat het een kwalijke zaak is, wanneer predikanten niet op eigen
terrein blijven, maar zich bemoeien met zaken waar zij niets mee te maken hebben.
Van het oordeel van Christus en Zijn Woord is niemand uitgesloten, daaronder vallen
alle mensen met al hun werk. Maar dit laatste moet, aldus Saldenus, niet zover worden
doorgetrokken, dat de predikanten of leidinggevenden in de kerk zich daarom zouden
mogen bemoeien met publieke staatszaken van welke soort die ook mogen zijn. Laat
staan dat zij die naar zich toetrekken, om er hun goedkeuring of afkeuring over uit te
spreken. "Want dat dunckt my in waerheyt niet anders te zijn, als de Seyssen in eens
anders koorn te werpen". Saldenus vindt dat dit erop lijkt "d'eene voet in de Kerck, en
d'ander op het Raedt-Huys te willen hebben".51 Hoewel ook de overheid onderworpen
is aan het Woord van God, heeft zij haar eigen recht. En schending van het recht van de
ander, roept naar de mening van Saldenus altijd spanningen op.
In middelmatige zaken die de ceremoniën en de inrichting van de openbare
eredienst raken, moet men elkaar volgens Saldenus niet al te zeer binden. Zo bijvoorbeeld als het gaat over de wijze van bidden. Als men maar uit is op de innerlijke devotie
en de orde der kerk in acht neemt, wil Saldenus hier graag aan ieder een stuk vrijheid
laten. Waar slavernij heerst in de ceremoniën kan de vrijheid van Christus niet zijn.
Wanneer een breuk in de gemeente zou dreigen en verwijdering tussen broeders zou
48. Vedelius, De Prudentia, lib. I cap. 4; Vedelius, hoogleraar in Deventer en Franeker, hield de rechtzinnige magistraten in hoge eer en waardigheid. Hij achtte de scheiding van kerk en staat in strijd met het ware
calvinistische ideaal. De overheid had van Godswege een bijzondere opdracht gekregen. Vgl. M.Th. uit den
Bogaard, a.w. p. 56-63.
49. Neerlands Interest, p. 57.
50. A.w., p. 59. Saldenus verwijst hier naar Rivet in zijn verklaring van Hosea 5.
51. A.w. ,p.62.
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ontstaan, doordat sommigen zich met de wijziging van bepaalde onderdelen van de
eredienst niet kunnen verenigen, wil Saldenus liever iets van de vrijheid opgeven dan
dat de verwarring zou worden gevoed en de gemeente erdoor zou worden ontsticht.
Saldenus dringt er ook op aan dat voorgangers elkaar als broeders zullen beschermen tegen hoon en smaad. Men moet er zich nooit toe lenen de ander te
bedroeven, maar juist in eikaars gevoelens belang stellen, en een hartelijke omgang op
hoge waarde schatten. Ook is het zaak niet te snel allerlei wat men hoort van een ander
te geloven. Er zijn mensen die van alles overbrieven, en intussen op eigen voordeel uit
zijn, dikwijls tot nadeel van de rust in de kerk. Dit kan ertoe leiden dat er dingen "op de
Stoel" komen, die er beter af konden blijven. Het vervreemdt vaak mensen van elkaar,
en de onderlinge liefde wordt erdoor geschaad.
Als het gaat om de samenstelling van de kerkeraden, acht Saldenus het van groot
belang dat men vooral uitziet naar mannen die niet alleen vroom zijn, maar ook
onafhankelijk, niet verbitterd of gebonden aan de een of andere partij. Dit laatste moet
men van alle kanten nastreven. Want anders zou, wanneer de een zich sterk zou maken
en de ander alles zou overgeven, de ene twist uit de andere voortkomen. Voor Saldenus
is tenslotte het oordeel der liefde beslissend. Dan ziet men niet zozeer het kwade bij
elkaar, maar is men geneigd om te verdragen en te vergeten. Saldenus merkt op dat het
Nederlandse volk er gemakkelijk toe neigt kwaad van een ander te denken. Hij vindt
dit echter een slechte zaak voor de onderlinge vrede.
De gemeente
Afzonderlijk wordt nu de gemeente aangesproken, dat wil zeggen de lidmaten en de
"toehoorders". Met de laatsten bedoelt hij allen die belang stellen in de gereformeerde
religie maar nog niet door hun belijdenis tot de gemeente zijn toegetreden.52 Saldenus
wil hen graag op de volgende dingen wijzen. Allereerst attendeert hij erop dat ieder de
bestraffing van de kant van de voorgangers (wie dit ook zijn) ter harte moet nemen.
"Wierdt dese lesse altijdt waerghenomen, wat soudender onlusten, murmureeringhen
en knibbelereyen uyt de Werelt zijn, die nu soo veel onrusts veroorsaecken".53 Hij wijst
op de kerkelijke regelgeving uit 1576 waarin onder de strafbare handelingen van
predikanten, uitdrukkelijk genoemd werden de nalatigheid in de studie, en een slappe
bestraffing van de gebreken. Wanneer de voorgangers met ernst en soms misschien
wel op een enigszins harde wijze hun hoorders bestraffen, moet daaruit niet altijd tot
liefdeloosheid tegenover de gemeente worden geconcludeerd.
Verder wijst Saldenus erop dat men niet zo'n vleselijk onderscheid tussen de
predikanten moet maken, dat men de een altijd, en de ander niet of slechts zelden wil
horen. Dit laatste bedroeft de vromen en het ergert de zwakken, die niet begrijpen
waarom men, als een bepaald predikant voorgaat, zo massaal ter kerke komt, terwijl
men wegblijft als een ander preekt. Saldenus geeft toe dat de lidmaten en de toehoorders op dit punt ook enige vrijheid hebben. Hij zegt dat, gelet op het onderscheid in
52. Van Deursen merkt op dat rond de vaak kleine kern van lidmaten een bredere kring van belangstellenden
stond; deze laatsten zijn zo duidelijk herkenbaar als groep dat de tijdgenoot er een eigen naam voor had: de
liefhebbers van de gereformeerde religie. Dat onderscheid tussen de eigenlijke lidmaten en de "liefhebbers"
wordt in de bronnen steeds gemaakt. Zie A.Th. van Deursen, Het kopergeld van de Gouden Eeuw, IV, p. 40,
41.
53. Neerlands Interest, p. 72.
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gaven van de diverse leraren, het duidelijk is dat de gesteldheid van de ziel van een
christen soms meer de hulp van de een dan van de ander nodig heeft. "Den eenen heeft
een beter gave, om klaer en duydelijck te onderwijsen; d'ander om krachtelijck te
ontroeren; d'ander om soetelijck en bondighlijck te troosten".54
Het is overigens begrijpelijk dat men, gelet op deze of gene speciale nood van de
ziel, van de dienst van de ene prediker met wat meer graagte gebruik maakt. Dat
betekent echter niet dat men de ander geringschat. Bovendien is er naar de mening van
Saldenus ook niet altijd een aanwijsbare reden aan te geven waarom de woorden van
de een wat meer ingang in ons hart vinden, dan die van de ander. We moeten tegelijk
bedenken dat het niet zo is dat predikanten die zeer geleerd zijn en grote bekendheid
genieten, daarom ook altijd de meeste zegen verspreiden. Uiteindelijk ligt het niet in de
hand van de voorgangers, maar is het Gods werk om hun dienst "effective aenghenaem
en vrughtbaer te maken". Daarom moeten wij ons volgens Saldenus zorgvuldig
onthouden van het maken van allerlei nutteloze vergelijkingen tussen predikanten
onderling of tussen professoren. Het kan heel veel kwaad stichten als men de een
ophemelt, en de ander terzijde schuift. Alle vergelijkingen zijn verkeerd, maar met
name wel als het gaat om zulke personen "welckers respect en aensien teer is".
Een ander punt dat Saldenus aan de orde stelt is het samenkomen van gemeenteleden buiten de officiële kerkdiensten om. Daarmee heeft hij het oog op die ontmoetingen thuis, waarin men elkaar opscherpt in de kennis van God, en bezig is met
"geestelijke oefeningen". Hij spreekt zijn zorg uit over die bijeenkomsten waarin
preken op een schoolmeesterachtige wijze worden beoordeeld door deze en gene.
Daarmee wil hij niet alle samenkomsten veroordelen, maar vooral die welke tijdens de
officiële kerkdiensten worden belegd, en uit al te veel personen bestaan. Ook keurt
Saldenus die bijeenkomsten af die "al te solemneel zijn, ende de forme van openbare
Godts-dienst-pleginghen te seer vertoonen; ende somtijdts meer met knibbelen, en
onprofijtelijcke vraghen, als tot onderlinghe stichtinghe deur-ghebracht worden".55
Saldenus benadrukt dat het op zich een goede zaak is wanneer de prediking door de
gelovigen onderling wordt besproken en "gerepeteert". In dit verband haalt hij met
instemming een woord van zijn leermeester Hoornbeeck aan, dat goede en stichtelijke
bijeenkomsten niet moeten worden tegengegaan of onderdrukt, maar juist gevoed en
bevorderd moeten worden door de predikanten, die in staat zijn om wanorde daarin
met de nodige voorzichtigheid te voorkomen.56
Als het gaat om de dienst van God, wil Saldenus graag een duidelijk onderscheid
maken tussen het wezenlijke en de uiterlijke hulpmiddelen. Onder het eerste verstaat
hij zaken als geloof, hoop, liefde en de vreeze des Heeren, terwijl hij met het laatste het
lezen, horen en spreken van Gods Woord en dergelijke bedoelt. Alle christenen zijn
naar zijn mening in gelijke mate tot het eerste geroepen. Die zelfde eis geldt echter niet
voor het tweede. Wij kunnen anderen, aldus Saldenus, niet altijd tot die speciale
hulpmiddelen, of tot die bepaalde methode van devotie verplichten die wij zelf
hanteren. In de uiterlijke hulpmiddelen van de dienst van God mag van een dergelijke
dwang geen sprake zijn. Aan de andere kant moeten wij deze hulpmiddelen, voorzover
54. A.w., p. 75.
55. A.w., p. 79; de voorwaarden, die voor een zinvol functioneren van de bijeenkomsten nodig zijn, noemt
Saldenus uitvoerig in het voorwoord van zijn Christelijke Kinderschool (1669).
56. A.w., p. 80, Saldenus citeert van Hoornbeeck, Sondagh Rustdagh des Heeren, Leiden 1659, p. 171.
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zij de inwendige en geestelijke dienst van God ten goede komen, niet ter zijde
schuiven, maar er juist op aandringen. Hoewel men in deze dingen van ieder christen
niet evenveel mag eisen, is iedere gelovige toch geroepen deze middelen te gebruiken.
Saldenus merkt op dat ze dienstbaar moeten zijn "tot verwackeringhe, ende niet tot
verstompinge" van de geest in de wezenlijke stukken van de dienst van God.
Slordigheid in de kerkgang en in het catechisatiebezoek acht Saldenus een slechte
zaak. In dit verband noemt hij ook de kinderen en het personeel, ten opzichte van wie
de ouders voor hem een duidelijke taak hebben. " 't Is ghewisselijck beter sijn
Kinderen, Dienstknechten of Dienstmaeghden broodt en spijse te onthouden, als de
oeffeningen der Godvruchtigheydt".57 Tegelijk wijst Saldenus erop dat de kinderen en
het huiselijk personeel als het gaat om de openbare eredienst, zich niet mogen
bezondigen tegen de liefde en de dienst die zij aan anderen schuldig zijn. Als men hier
onvoorzichtig te werk gaat en zich onbescheiden opstelt, wordt de uiterlijke dienst van
God een twistappel, niet alleen in de kerk, maar ook thuis. Als het gaat om de innerlijke
genegenheid van het hart, moet men de liefde die men God schuldig is, volgens
Saldenus stellen boven de liefde en de dienst van mensen. Wanneer het gaat om de
uiterlijke betoning daarvan, ligt het voor hem anders. In dat opzicht moeten de plichten
van de tweede tafel van de wet dikwijls gaan boven die van de eerste tafel, vooral als
zij niet beide tegelijk kunnen worden uitgevoerd.
Saldenus wil zowel de lidmaten als de toehoorders erop wijzen dat zij, wanneer er
over allerlei twijfelachtige gewetensgevallen verschil van mening bestaat, elkaar niet
eigenzinnig en autoritair moeten veroordelen. Wanneer men het op bepaalde punten
oneens is, acht hij het raadzaam zich te wenden tot de predikanten. Hoewel hij de
gemeenteleden niet wil aansporen om voor iedere kleinigheid de predikanten lastig te
vallen, acht hij het in dit geval toch wel erg nuttig. Vooral omdat de voorgangers, die
meer kennis en ervaring hebben, op deze wijze veel disputen kunnen afsnijden, en
mensen met elkaar kunnen verzoenen. Degenen die anders zo absoluut zich over
bepaalde dingen uitspreken en op deze wijze over het geweten van anderen heersen,
doen er goed aan zich van een oordeel te onthouden. "Beter is't, het roer een ander, die
sigh des verstaet, toe te vertrouwen, als met al te vermetelijck selfs te stieren, op een
klip te gheraecken".
Tenslotte roept Saldenus ertoe op, op een goede wijze gebruik te maken van de
christelijke vrijheid. Christenen die nauwgezet leven, mogen wij bepaald niet minachten. Aan de andere kant moeten wij erop toezien dat wij, als het gaat om middelmatige
dingen, geen onnodige angstvalligheid voeden of een plaats geven. Volgens Saldenus
is het een goede zaak dat men, zonder anderen te ergeren, laat zien dat men als christen
in de vrijheid staat, en van deze vrijheid ook gebruik maakt. "Wij en houden niet van
ongebondene licentie en lossigheyt, die'er onder praetext van Christelijcke vryheyt,
buyten alle tegen-spreecken, veele verleyt en verderft, en daerom by een yeghelijck
verfoeyt moet worden: maer oock niet van soodanighe ingetogentheyt, waer door men
de conscientie soude willen binden, daerse Godt vry heeft gelaten".58 Als wij met elkaar
rekenen en op een verantwoorde wijze omgaan met de christelijke vrijheid, zouden wij
aldus Saldenus, elkaar beter verstaan zodat veel onlusten werden voorkomen.
57.
58.

A.w., p. 85.
A.w., p. 92.
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De vreemden
Aan het eind van dit geschrift richt Saldenus zich nog apart tot de vreemden. Hij denkt
daarbij aan allen die over de grenzen van ons land hun domicilie hebben, of hier wonen
maar tot andere kerken behoren en bij geruchte van de gerezen misverstanden een en
ander horen. Zijn advies aan hen is niet te snel af te gaan op "Schuyt-en Waghenpraetjens, of blauwe boeckjes alleen". Wanneer wij te vlug ons oordeel klaar hebben,
kan dit de aanwezige spanningen alleen maar verder vergroten. Saldenus zou het op
prijs stellen wanneer mensen van elders met hun ervaring de kerk hier van advies
zouden dienen op punten waarover nu allerlei problemen bestaan. Daardoor zouden
dan allerlei zaken van de kwalijke verdenking van "nieuwighheydt" worden bevrijd,
en veel verstandigen op een andere wijze worden geïnformeerd. Hij is ervan overtuigd
dat elders in de kerken dingen in vrede en liefde worden gepraktiseerd, die hier een
bron van voortdurende spanningen vormen. Wanneer men ook van lieden van buiten
zou horen dat in veel zaken niet gehandeld wordt tegen de stijl van andere kerken, zou
dat naar de mening van Saldenus alleen maar goed werken.
Saldenus dringt er vervolgens sterk op aan dat men bij de verkiezing van
predikanten, ouderlingen en diakenen, geen partijdig onderscheid moet maken tussen
de ene of de andere zijde. Behalve dat op die manier de ene partij sterker en
onhandelbaarder zou worden, is er ook het gevaar dat zo de vonken van de misverstanden van de ene kerk zullen overwaaien naar de andere. Saldenus spreekt er zijn
droefheid over uit dat men op sommige plaatsen "sulcke schismatijcque expressien en
Denominatien" hoort gebruiken.59 Hij vreest dat, als men niet voorzichtig te werk gaat,
er binnen korte tijd zich in vele gemeenten verschillende partijen zullen gaan vormen.
Hij spreekt als zijn wens uit dat alle vromen die elders verblijven de breuk van
"ons Neerlands Sion" zozeer ter harte zal gaan dat zij, naar de genade die zij ontvangen
hebben, iets tot haar genezing zullen aanbrengen. Ieder zou op een eigen wijze iets
kunnen betekenen: de geleerden met hun "pennen", zij die veel reizen en onderweg
zijn met hun gesprekken, en verder allen met hun gebeden.
Saldenus besluit deze "Vreden-Raedt" met de bede dat God onze zonden moge
vergeven, ons in zijn waarheid wil leiden, en zal geven dat wij zijn Woord beminnen,
in zijn kennis toenemen, en anderen van alle hatelijke twisten en onenigheden zullen
afhouden.
7.3.3. Samenvatting
1. Saldenus staat met deze oproep tot vrede midden in het kerkelijk en politiek
gebeuren van zijn tijd. Zonder dat hij concreet namen noemt (zoals wij dat van hem
gewend zijn) is het duidelijk waarop hij doelt. De titel is ingegeven door de "Interestdiscussie" die in deze jaren wordt gevoerd. De naamgeving Neerlands Interest is naar
alle waarschijnlijkheid een keuze voor de politieke lijn waarbij de staten van de
verschillende provincies ondergeschikt zijn aan het centraal gezag van de StatenGeneraal.60
2. De overheid wordt door Saldenus aangesproken als een christelijke overheid.

59.
60.

A.w. p. 98.
W.P.C. Knuttel, a.w., inleiding, IX, X.
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Saldenus wil kerk en staat niet geheel scheiden. De overheid heeft een zekere bevoegdheid in het kerkelijk leven; haar taak is te zorgen voor rust en het bieden van
bescherming. Goede communicatie tussen kerk en overheid acht Saldenus van wezenlijk belang.61 Vier keer verwijst hij naar Vedelius, waarbij twee keer naar diens De
Episcopatu Constantini magni (1641).
3. De predikanten moeten zorgvuldig te werk gaan bij het berispen van de
christelijke overheden. Het respect voor de persoon en voor het ambt gaat boven alles.
Zaken die enkel de staat aangaan, horen op de preekstoel niet thuis. De kennis en de
achtergrond van een en ander ontgaat de voorgangers dikwijls.De kerk moet geen
konkrete politiek bedrijven en niet op de stoel van de overheid gaan zitten.
4. Partijvorming in de kerk is uit den boze. Men moet zich nooit noemen naar een
bepaalde predikant of professor. De gemeenteleden moeten geen vleselijk onderscheid
maken tussen hun voorgangers. Saldenus roept op tot gesprek en tot goede omgang
met elkaar om de verschillen in de kerk tussen rechtzinnige broeders niet te vergroten.
Hij toont een sterk irenische instelling en doet zich kennen als een man op weg naar de
verzoening tussen Voetianen en Coccejanen.62
5. In middelmatige dingen moet men elkaar vrij laten. Wanneer er over allerlei
twijfelachtige gewetensgevallen verschil van mening bestaat, moet men elkaar niet
veroordelen. Op een goede wijze omgaan met de christelijke vrijheid betekent dat men
terwille van de ander wel eens iets van die vrijheid opgeeft, vooral als daardoor
verwarring in de gemeente kan worden voorkomen.
6. Saldenus toont een oecumenische instelling. Hij roept allen die tot andere
kerken behoren, of over de grenzen wonen, op om vanuit de eigen kerkelijke praktijk
in de problemen te bemiddelen.
7.4. De controverse met het Labadisme (1670)
7.4.1. Diepgaande bezinning
Door het optreden van Jean de Labadie is in de kring van de Nadere Reformatie een
diepgaande bezinning ontstaan over de betekenis van de kerk, en het al of niet blijven
daarin. De Fransman en ex-priester De Labadie was mede op aanbeveling van Voetius
en Essenius in ons land binnengehaald. Vooral in de Voetiaanse kring had men grote
verwachting van hem. Hij zou de kerk, die zozeer in verval was, tot nieuw leven
kunnen brengen. Hij beschikte over een welsprekendheid die zijn gehoor de tijd deed
vergeten. Zijn vurige, geestdriftige prediking was het tegenovergestelde van de ingewikkelde preekmethode van velen, een aanklacht tegen alle dor dogmatisme. De
aanvankelijke opzet van De Labadie was hervorming van de kerk door middel van het
pastorale werk. Na een kort verblijf in Utrecht werd hij in 1666 tot predikant beroepen
te Middelburg, waar hij van meet af aan niet alleen de kleine Waalse gemeente op het
oog had, maar heel de kerk, die opnieuw geformeerd moest worden. Zijn prediking en

61. Wij wijzen er in dit verband op dat Saldenus zijn Toetsteen (Delft 1665) onder andere opdraagt aan de
door hem zeer gewaardeerde Johan van Bleiswijck; over deze laatste schreef T. Brienen, "Johan Cornelisz.
van Bleiswijck (1618-1696)", in Figuren en thema's van de Nadere Reformatie, Kampen 1987.
62. Goeters wijst erop dat deze toenadering tussen Voetianen en Coccejanen mede te maken heeft met de
labadistische crisis. Vgl. W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus, Leipzig 1911, S. 285.
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zijn praktisch bezig zijn maakten op velen diepe indruk. De kerk moest volgens hem
van alle onheiligheid worden gezuiverd, enerzijds door strenge tucht, anderzijds door
het afzonderlijk bijeenkomen van de bewust bekeerden.63 Het streven van De Labadie
was gericht op een gemeenschap van wedergeborenen, die in leer en leven toonden dat
Gods Geest hen had vernieuwd. Zulke waarachtige gelovigen konden in kleine
samenkomsten de persoonlijke vroomheid verdiepen, het gebed beoefenen, en de
bijbel overdenken.64
Door een reeks van conflicten kwam er verwijdering tussen deze prediker en de
Waalse synode. Deze confrontatie liep in 1669 uit op afzetting van De Labadie. Toen
het voor hem onmogelijk was gebleken om zich in een vrije gemeente in Veere te
handhaven, vertrok hij kort daarna met zijn aanhangers naar Amsterdam, waar zij de
afzondering van de wereld verkozen boven het leven in een verwereldlijkte kerk.
Bleef er lange tijd sympathie bestaan bij vele Voetianen voor De Labadie en zijn
geestelijk streven, de breuk kwam toen de laatste in Amsterdam duidelijk koos voor de
huisgemeente, waarbij de volkskerk werd afgeschreven als werelds. Ook het vertrek
van Anna Maria van Schurman naar Amsterdam, waar zij zich aansloot bij de
Labadisten, was voor de Voetianen een geweldige schok. Het gevolg was dat men in
deze kring gedwongen werd zich te bezinnen op de vraag of de gereformeerde kerk in
Nederland zo bedorven was, dat men zich daarvan moest afscheiden. Was de kerk zo
verwereldlijkt, dat een heilige en tere ziel daarmee geen gemeenschap kon houden in
het horen van het Woord en in het vieren van het avondmaal? Moest men de volkskerk
verlaten, en zich voegen bij een zuivere kerk die enkel uit wedergeborenen bestond?
Het waren vragen die hier aan de orde zijn.
Voetius is de eerste geweest die zijn bezwaren tegen het Labadisme onder
woorden heeft gebracht in een aantal disputaties in october en november 1669.65 Dit
scherp afkeurende vonnis vond spoedig weerklank bij Essenius, Gentman, Witsius,
Van der Waeyen, Borstius en Koelman. Ook zij veroordeelden in diverse geschriften
het separatisme van De Labadie en zijn volgelingen.66 In 1670 schaarde ook Saldenus
zich in de rij van hen die hun protest lieten horen. Samen met zijn collega De Lantman
liet hij in Utrecht een vlugschrift verschijnen onder de titel Syngramma of Zedige en
Ernstige Bedenkingen over de Staet der Gereformeerde Kercke, Insonderheyt in
Opsigt van Scheydinghe van de zelve.67 Gelet op het belang van deze zaak, willen wij
de hoofdlijnen van dit pamflet weergeven.

63. Voor de stroom van literatuur over het Labadisme verwijzen wij naar de bibliografie gegeven door F.H.
Danner in Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme, II, Kampen 1983,
p. 297-302. Een uitvoerige biografie schreef TJ. Saxby, The Questfor the NewJerusalem, J. de Labadie and
the Labadists, Dordrecht 1987. Een overzicht van de theologische, spirituele en kerkelijke aspekten van het
Labadisme verscheen zeer recent van C. Graafland, "De Nadere Reformatie en het Labadisme", in DeNadere
Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme, 's-Gravenhage 1989, p. 275-346.
64. Vgl. O.J. de Jong, Nederlandse Kerkgeschiedenis, Nijkerk 1972, p. 235.
65. A.C. Duker, a.w., III, p. 211-216.
66. Vgl. W. Goeters, a.w., p. 283.
67. Koelman noemt beide namen als schrijvers van dit pamflet; vgl. J. Koelman, Historisch Verhaal nopens
der Labadisten Scheuring en veelerley Dwalingen, met de Wederlegginge derzelver, Leeuwarden 1770, p. 59,
60. Koelman schrijft: "Doch de Naam der Autheuren staat daar niet voor", (p. 60).
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7.4.2. Syngramma
De schrijvers brengen allereerst onder woorden het grote verval waaronder het uitwendige christendom lijdt. Allerlei vormen van wereldsgezindheid en goddeloosheid
hebben vrij spel. Het lijkt alsof velen met de dood een verbond hebben gesloten en met
de hel een verdrag hebben aangegaan. Tegelijk konstateren zij dat ook de kerk in groot
verval is geraakt. Het onderscheid tussen de wereld en het christendom is er niet meer.
"Uytwendige formaliteyt, en eenige Burgerlijke eerbaerheyt is het beste daer men zich
in behagen derft".68 Toch zijn de schrijvers van mening dat er ook nu nog een overblijfsel is naar de verkiezing der genade, om welke de Heere het land spaart en de
uitwendige kerk doet blijven. In een twintigtal stellingen gaan zij dan in op de vraag of
het niet beter is zich van deze kerk af te scheiden.
Voorop wordt gesteld dat afscheiding alleen plaats mag vinden om zeer gewichtige redenen. De argumenten daarvoor moeten strikt voortkomen uit het Woord
van God, omdat op dit punt niemand zich door eigen inzichten mag laten leiden.
Daarom moeten alle leraars en opzieners der kerk, om niet tot een lichtvaardig oordeel
te vervallen, de staat van de kerk vanuit de Schrift onderzoeken. De schrijvers wijzen
erop dat de eerste christenen zich van de Joden niet zonder uiterste noodzaak hebben
losgemaakt, evenals onze voorouders van het pausdom. Ondanks de vele dwalingen en
het diepe verval bleven Hanna, Zacharias en Elisabeth, Simeon, en vele anderen in de
gemeenschap van de tempel. Toen echter onder het jodendom fundamentele dwalingen opkwamen, en deze met kracht werden ingevoerd, en er ook aangedrongen werd
op onderhouding van de ceremoniële wet, terwijl er bovendien vervolging ontstond,
moesten de gelovigen zich wel afscheiden. Zo was het ook onder het pausdom, aldus
de schrijvers, waar onze voorouders gedwongen werden ketterijen te geloven en
afgoderij te plegen op verlies van lijf en goed. Het was niet zozeer een heengaan als
wel een uitgedreven worden.
Saldenus en De Lantman wijzen erop dat in de huidige gereformeerde kerk de
fundamentele waarheid van Gods Woord zuiver wordt geleerd, naar uitwijzen van de
belijdenis, terwijl ook de sacramenten zuiver worden bediend. Zij zijn van mening dat
er daarom geen reden tot afscheiding is, of het moest zijn vanwege het gebrek aan
tucht, en het manco in de regering van de kerk. Hoe erg dit laatste ook is, de vraag is of
men daarom de hele gemeente moet verlaten om een nieuwe kerk op te richten. Zij
beantwoorden die vraag ontkennend, en wijzen erop dat er geen kerk denkbaar is
zonder enig gebrek. Ook merken zij op dat, als de scheuring wordt doorgevoerd
vanwege de levenswandel en de gebrekkige tucht, er dan aan scheuringen nooit een
einde zal komen. Zij noemen in dit opzicht als voorbeeld de Mennisten, waar het zo
liefdeloos toegaat, "terwijl zy de naem van liefde dog soo overvloedig in den mont
hebben".69 Vast staat dat er nooit een kerk zal zijn zonder bozen, met name in deze
laatste tijd. De schrijvers zijn ervan overtuigd dat er in de gereformeerde kerk nog vele
vrome en oprechte christenen zijn, die men niet liefdeloos mag veroordelen, en met
wie men geestelijk gemeenschap moet onderhouden. "Zy zijnde de onsienelijke ware
Kerke; in welcke zy eygentlijk bestaet: ende andere daer toe behoorende, gelijk als
verdorde Leden aen een Lichaem".70
68.
69.
70.
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De vraag komt aan de orde of men door te blijven in de kerk, niet bezoedeld wordt
door de gemeenschap met "die verrotte Leden", en mede schuldig is aan hun misdaden. Saldenus en De Lantman benadrukken dat niemand schuldig is, dan alleen om
eigen zonde, en dat het ook de schuld niet is van elk individueel lid van de kerk dat "het
Heylige verontreynigt en aen honden gegeven werde". Men kan gemeenschap onderhouden met een gebrekkige kerk en toch geen deel hebben aan de persoonlijke
gebreken van die kerk. Verder wijzen zij erop dat ook de Heere Jezus en de apostelen
gemeenschap hadden met de joodse kerk, hoe vervallen ze ook was. Het maakt voor
hen ook groot verschil, of men de gebreken van de kerk verdraagt (omdat men ze niet
kan verbeteren) of dat men genoodzaakt wordt die gebreken goed te keuren. Dit laatste
kan een reden zijn om zich af te scheiden.
Andere argumenten die pleiten tegen afscheiding zijn voor de schrijvers, dat men
zichzelf benadeelt doordat men de troost mist van Gods heilzame ordinantiën, terwijl
ook de zozeer gewenste eendracht wordt verstoord. Door dit laatste worden de vromen
bedroefd, de zwakken geërgerd, de "lastermonden" geopend, en de stichting van de
kerk verhinderd. De voorzichtigheid die een christen kenmerkt, zal hem dan ook alles,
waardoor ergernis of aanstoot wordt gegeven, doen vermijden.
Saldenus en De Lantman vragen zich af op grond van welke argumenten men zou
durven beweren dat de gereformeerde kerk heeft opgehouden de ware kerk te zijn. En
welke kerk dan nu de ware kerk is waar men zich bij moet voegen; of dat dan soms
alleen die vergadering is die nieuw zal worden opgericht. Zij vragen zich ook af of dat
negatieve oordeel alleen geldt voor de Nederlandse kerk, in de Verenigde Provinciën,
of ook van alle gereformeerde kerken in Frankrijk, in Engeland, en in Duitsland.
Verder merken zij op dat allerlei gebreken aangewezen kunnen worden in de leer, in de
samenkomsten, en in de regering van de kerk, maar dat die beschuldigingen de eeuwen
door zijn geuit door scheurmakers. Heengaan achten zij bepaald geen oplossing. "Dat
het quaedt met scheuren niet verholpen, maer verergert, en meer ongeneeslijck gemaekt wordt: oversulx is dit het rechte Middel niet".71 De schrijvers zijn ervan overtuigd dat het Gods vrijheid is met zijn kerk te doen wat Hij wil. Wij zouden een kerk
willen die zuiver was, "vry van scandalen, ergernissen, dwalingen, scheuringen, een
geduurige Zonne-schijn". Maar de Heere regeert zijn kerk; hier past ons onderwerping
en geduld.
De schrijvers attenderen er vervolgens op dat men, in geval van scheiding, ervoor
beducht moet zijn af te gaan op enkele bijzondere personen. In mensen die men hoog
acht, wordt men meermalen diep teleurgesteld. "Alle sectarisen hebben alsoo eerst een
aenhang gemaekt, met Credijt te winnen voor hare persoonen: haer zoo vast zettende in
de Gemoederen, dat'et als een misdaet geagt wiert haer ergens over te verdenken of
haer woort niet als een Goddelijk Orakel op te nemen".72
Als het aanzien van personen enigszins zou gelden, dan zou het van meer wijsheid
getuigen af te gaan op de leraars van de kerk. Onder hen zijn wijze, vrome en
godvrezende mannen. Het zou al te liefdeloos zijn hen allen te veroordelen, of te
houden "voor blinde, of voor boose, die haar eygene en hare vertrouwde zielen zoo op
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den tuyn zouden willen hangen". Het getuigt ook van lichtvaardigheid om eigen
persoonlijk oordeel zwaarder te laten wegen dan het oordeel van alle predikanten,
professoren, hogescholen, en kerkeraden, in een zaak die de regering van de kerk
betreft.
Voor Saldenus en De Lantman staat het vast dat, als men z'n vertrouwen van alle
schepselen moet "aftrekken", dit dan ook van toepassing is op "zeker Heer, binnen
weynig tijd uyt Vrankrijk in ons Land, in Zeeland, overgekomen: die daeromme niet
seer bedreven konde sijn, van de stant der saken en 't humeur der menschen alhier, en
evenwel nu ligtelijk tot een Hooft van scheydinge soude mogen opgeworpen worden".73 Zij zijn van mening dat enkele van zijn grondgedachten doen denken aan Jacob
Böhme, en aan het drijven van Osiander, waardoor vrome gemoederen in grote
verlegenheid zijn gebracht. Zij achten het niet verstandig zich aan zo'n stuurman toe te
vertrouwen, en zijn oordeel te laten prevaleren boven het oordeel van allen. De kracht
van de ware godzaligheid is nog wat anders dan de buitensporige ijver waardoor hij
opvalt. De veiligste weg is van iemand die aan zoveel veranderingen onderworpen is
geweest, enige afstand te bewaren, en de uitkomst van zijn zaak af te wachten. Ook al
meent hij in goeden gemoede zo te moeten handelen, zo kan toch zijn eigen geweten
dwalen. Het ingeven van ons eigen hart moet, aldus de schrijvers, altijd onderworpen
worden aan Gods geopenbaarde waarheid, "gelijk alle Gereformeerde Theologanten
tegen alle Enthusiasten of Geestdrijvers wel beweert hebben".74
Op een bewogen wijze brengen de schrijvers naar voren dat De Labadie (wiens
naam zij niet noemen), als hij meent de gereformeerde kerk de rug toe te moeten keren,
zijn argumenten openlijk en schriftelijk naar voren moet brengen. Dit is wat anders dan
achterbaks allerlei geruchten rond te strooien, tot partijvorming over te gaan, mensen
achter zich aan te trekken, en onder "eedgenootschap" te brengen, en strikken te
spannen over de gewetens van allerlei onvaste lieden. Zij vinden het een afschuwelijke
zaak dat voor dergelijke praktijken zelfs het heilig avondmaal wordt misbruikt.
Degenen die met alle geweld op afscheiding uit zijn, moeten goed het recht van
afscheiding duidelijk maken uit het Woord van God.
- Saldenus en De Lantman dragen vervolgens diverse tegenargumenten aan, die
van de kant van de Labadisten gebruikt zouden kunnen worden. Allereerst wijzen zij
op 1 Cor. 5, waarbij zij zich afvragen of dit hoofdstuk aan de gelovigen niet verbiedt
het avondmaal te ontvangen in een kerk waar de zondaar wordt geduld, en niet wordt
uitgeworpen. Zij vragen of dit gedeelte niet gebiedt de gemeenschap met zo'n kerk op
te geven. Als de schrijvers deze vragen beantwoorden, wijzen zij erop dat deze tekst
destijds ook al door de Donatisten werd aangehaald om hun "onsalige scheur-siekte en
scheuringe" op te funderen. Uitvoerig wordt door hen aangetoond dat de apostel in dit
hele hoofdstuk met niet één woord spreekt over de gemeenschap in het avondmaal,
maar dat het hier gaat over de gewone omgang met elkaar. Verder attenderen zij erop
dat het de christenen in de bijbel nooit bevolen is zich af te scheiden, terwijl in de
gemeenten van Corinthe en Galatië toch ook genoeg ongeregelden leefden. De kerk
was heilig in Christus, ook al waren er gebreken in de uitoefening van de tucht.
Verder merken de schrijvers op dat het verbond der genade één is, waarbij slechts
73.
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de uiterlijke tekenen zijn veranderd. Ook al is het waar dat er uitwendige en inwendige
bondgenoten zijn, die ieder op hun wijze aan het sacrament deel hebben, dat betekent
niet dat nu de één door de ander wordt besmet, en schuldig staat. Anders zouden de
apostelen, die onder hetzelfde verbond leefden als wij, ook het avondmaal niet hebben
gebruikt in een kerk met zovelen die ongeregeld leefden. De schrijvers vragen zich af
of het bovendien niet erg willekeurig wordt, als de een moet gaan oordelen over de
ander. Het loopt er dan wellicht op uit dat ieder zijn eigen weg gaat, om voor zichzelf
het avondmaal te houden, een deel van de kerk achter zich aanslepend "gelijk de
Mennisten: gescheyden in huys-koopers, en contra huys-koopers enz".75 En hoe zit het
eigenlijk met de wedergeboorte van hen die zich afscheiden? Dit voorbarig en scherp
oordelen en veroordelen van de hele kerk en van alle leraars zijn, aldus de schrijvers,
meer trekken van de oudste zoon, dan van de bekeerde, jongste zoon uit de gelijkenis.
Zulke lieden doen er beter aan tot zichzelf in te keren, en door duidelijke blijken van
hun geestelijk zijn, de wereld te overtuigen, al was het maar "door dese weynige, van
belast en beladen, sachtmoedig en nedrig van herten te sijn".76
Een ander mogelijk tegenargument, dat van de kant van de Labadisten aangevoerd zou kunnen worden, is dat het een afschuwelijk iets is aan de Heere Jezus als
Hoofd zulke dode leden toe te voegen. Zij zijn eigenlijk leden van de satan, slechts
honden en zwijnen. Saldenus en De Lantman vragen dan of een waar bondgenoot
daarom van die tekenen en zegelen zal moeten afzien. De christelijke tucht moet
daarover waken (en daaraan werken alle getrouwe leraars) maar dat betekent niet dat
ieder afzonderlijk lid zich van het avondmaal moet uitsluiten. "Quellen en verdrietig
sijn, dat is wat anders".
Ook wordt als eventueel bezwaar genoemd dat, wanneer men het avondmaal niet
wil houden met iemand die in de leer verschilt (zoals een papist of een sociniaan) dit
dan toch zeker ook geldt op het punt van de heiliging van het leven. De schrijvers
merken op dat ketterij nog iets anders is dan verval van zeden. Het eerste stoot het
fundament van het geloof omver, terwijl het laatste een gebrek in het gebouw betreft.
En ook al zouden de opzieners van de kerk te kort schieten in hun plicht, "soo moet
noch magh een particulier Lid dat niet te wreken nemen op sich selven".77
Aan de orde komt verder de vraag of de woorden uit 2 Cor. 6: 14,15 en 18 niet van
toepassing zijn op de christenen vandaag, gelet op de droeve situatie waarin de kerk
verkeert. Saldenus en De Lantman antwoorden dat men dan moet bewijzen dat "de
Christelijke Gereformeerde Kerke was Ongerechtigheyt, Duysternisse, Belial, de
Tempel der Afgoden".78 Voor hen ligt hier de kern van de zaak. Het gebrek aan tucht
maakt nog niet dat de kerk als zodanig met die woorden getypeerd kan worden, zolang
de zaligmakende waarheid daar zuiver wordt geleerd, en op de godzaligheid wordt
aangedrongen, ook al wordt dit niet door ieder in praktijk gebracht.
Het bekende woord uit Matth. 7: "Geeft het heilige de honden niet, noch werpt uw
75. A.w., p. 21. De naam "contra Huyskopers" was de aanduiding vooreen groep Mennonieten in Friesland,
die in 1586 onenigheid kregen met de "Huyskopers" rond de koop van een huis door Thomas Bintgens in
Franeker.De eerste groep volgde hun voorganger Jacob Reiningen. Het schisma bleef niet beperkt tot
Franeker. Op de achtergrond speelde de vraag naar de nauwgezetheid of laksheid van het zedelijk gedrag van
de gelovigen. Vgl. The Mennonite Encyclopedia. II, p. 837.
76. A.w., p. 23.
77. A.w., p. 26.
78. A.w>.,p.27.
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paarlen voor de zwijnen", wordt in dit verband aangehaald, met daaraan verbonden de
vraag, of men niet een kind en een hond tegelijk uit één schotel doet eten, als men
onwaardigen tot het avondmaal toelaat. De schrijvers wijzen erop dat het niet overeenkomt met de christelijke nederigheid anderen zomaar voor honden en zwijnen te
houden. "Dat was de feyle van die knorrende oudste Soon". Ieder echt christen heeft
zoveel met zichzelf te stellen, dat hij geen behoefte heeft naar anderen te zien. En als
het gaat om de zonden om ons heen, maakt het verschil of wij die aanraden en toestaan,
of zoveel mogelijk tegengaan. "Wat anders is, zuchtende te dulden, dat wy niet kunnen
verbeteren en ondertusschen sijn plicht, van vermanen en bestraffen, waer te nemen en
te betrachten".79
Dit tractaat wordt afgesloten met enkele praktische adviezen om op een goede
wijze te handelen in de huidige situatie. Saldenus en De Lantman roepen zowel
voorgangers als lidmaten er allereerst toe op zich niet af te scheiden. " 't Is Gods Kerk;
Gods eygendom; en wij hebben'er niet aen te scheuren, Sijn Geest daelde op het Hooft
der Kerke, niet als een Arend of verscheurende Grijpvogel, maer in de gedaente van
een Duyve".80 God heeft ons, zo zeggen de schrijvers, hier op deze plaats gesteld, zoals
een kapitein bij zijn soldaten, en wij zouden ontrouw zijn als wij wegliepen.
Verder achten zij het van belang dat ieder zijn plicht doet. De leraren door te
vermanen, te dreigen en te straffen, niet voor hun eigen zaak, maar voor de zaak van
hun grote Meester. "Roepen uyt der Keele, en niet inhouden. Klappen met de hand, en
stampen met de voet, en seggen: Ach! over alle de grouwelen der boosheyt van het
Huys Israëls!".81 De lidmaten moeten hun plicht doen door elkaar te vermanen, de
ongeregelden terecht te wijzen, en de onnodige omgang met de wereld te mijden. En
wanneer iemand zich onttrekt door zich af te scheiden, moet ons dat, aldus de
schrijvers, niet te zeer ergeren. Het is een duidelijk bewijs van hun zwakheid, en wie is
daar vrij van? "Die als Pilaren geacht waren, kunnen wel haren voet niet regt houden
na de waerheyt des Euangeliums. Het zijn Menschen, en hier in betoonen sy het. Maer
wy mogen ons aen Menschen niet vergapen".82 Het komt er meer dan ooit op aan dat
ieder zijn licht laat schijnen in de wereld om zich heen. De schrijvers twijfelen er niet
aan dat ieder die deze aanwijzingen volgt, veilig zal gaan, duidelijkheid zal vinden in
zijn oordeel, en rust in zijn gemoed, en tenslotte zal ook ieder zijn eigen ziel "tot een
buyt daer uyt dragen".
7.4.3. Twee andere pamfletten
Behalve het hiervoor genoemde pamflet, verschenen nog twee andere geschriften van
de hand van Saldenus, waarin hij inging op de vragen van de Labadisten. Beide werden
geschreven naar aanleiding van het boek Kenteeckenen van de Wedergeboorte. Saldenus gaat er vanuit dat de schrijver van dit werk Jan Backhuys is, een man die hij
nader aanduidt als een boer van Ebbinkhoven, bij Mülheim aan de Ruhr. Uit de diverse
studies over het Labadisme blijkt dat men in het onzekere verkeert over de vraag wie
de eigenlijke auteur is van de Kenteeckenen. A. Ritschl noemt in dit verband de naam
79.
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van Anna Maria van Schurman, en meent dat Heinrich Schlüter dit geschrift in het
Duits vertaalde.83 Uit ons onderzoek is gebleken dat Backhuys inderdaad de schrijver
is, een man die echter op geen enkele wijze sympathiseerde met de zaak van De
Labadie. Wij zullen straks aantonen dat Schlüter de hand heeft gehad in de verschijning van dit werk, met de bedoeling om, via de door hem zelf geschreven voorrede en
een publicatie van Anna Maria van Schurman, dit werk in een labadistisch kader te
plaatsen, en zo de gedachten van De Labadie bredere bekendheid te geven.
Deze Schlüter was een theologisch candidaat uit Wezel die te Duisburg en Leiden
(bij Coccejus) had gestudeerd, en in het jaar 1669 door Pierre Yvon voor de leer van De
Labadie was gewonnen. Yvon had, om het Labadisme te verbreiden, een reis gemaakt
langs een reeks van steden in het Rijnland, en zo diepgaande contacten gekregen met
Heinrich Schlüter.84 Het gevolg hiervan was dat deze laatste overging tot de vorming
van conventikels in allerlei Duitse gereformeerde gemeenten, waardoor de separatistische gedachten van De Labadie in het Rijnland een voedingsbodem kregen.
Zo verkeerde Schlüter enige tijd in Mülheim, een gemeente waar de bekende
piëtistische prediker Theod. Undereyck van 1660-1668 had gewerkt. Undereyck had
in deze jaren naast de officiële kerkdiensten, catechisaties voor volwassenen georganiseerd, waar de opbouw in het geloof en het onderlinge gesprek centraal stonden.85 Zijn
bedoeling met dit alles was dat de gemeenteleden in Mülheim verdieping zouden
ontvangen en met des te meer vrucht hun plaats in het kerkelijk leven zouden innemen.
In deze gemeente heeft Schlüter via speciale conventikels een kring van gelijkgezinden om zich heen verzameld, en op velen invloed uitgeoefend. Tot deze kring
behoorde enige tijd Jan Backhuys, een schoolmeester, terwijl ook de gravin van
Valkensteyn, hoewel ze van lutherse afkomst was, zich ertoe aangetrokken voelde.
Zoals wij hierboven aangaven, verscheen door toedoen van Schlüter in 1669 het
geschrift Kenteeckenen van de Wedergeboorte. Terwijl er een brief van Anna Maria
van Schurman aan werd toegevoegd, schilderde Schlüter zelf in een uitgebreide
voorrede het bederf van de kerk en haar leiders. De meesten zijn volgens hem blinde
leidslieden, die zichzelf en anderen in de gracht van het eeuwige verderf storten. De
kerk is vervallen "so wel in ligt van Leer als van Leven".86 Schlüter schrijft dat het
"Gild der onweder-geboorene Leeraren seer sterk is".87 Dat men in de kerk "de Duyvel
selfs, in sijn Ledematen ten Avondtmaal laat naderen". Verder komt uitvoerig de
stelling aan de orde dat alleen de wedergeborenen tot het avondmaal mogen worden
toegelaten, omdat anders de tafel door honden en zwijnen wordt verontreinigd. Voor
Schlüter is het leven van de wedergeborenen even duidelijk te herkennen als het
natuurlijk leven.88
Dit werk riep van kerkelijke zijde de nodige reactie op. Koelman schreef dat
Schlüter blijk gaf van geestelijke hoogmoed, omdat hij "op het meesterlijkste boven
83. A. Ritschl, Geschichte des Pietismus, I, Bonn 1880, S. 380.
84. Vgl. H. Faulenbach, "Die Anfange des Pietismus bei den Reformierten in Deutschland", in Pietismus
undNeuzeit, IV, Göttingen 1979, S. 220, 221.
85. Voor Undereyck verwijzen wij naar H. Faulenbach, a.w., S. 205-220; hij studeerde o.a. in Utrecht bij
Voetius, terwijl Jodocus van Lodenstein en Justus van den Boogaard grote invloed op hem hebben gehad.
86. H. Schlüter, Kenteeckenen van de Wedergeboorte, Voorrede, B 10.
87. H. Schlüter, a.w., p. 85.
88. Een treffende weergave geeft J. Koelman: in zijn Historisch verhaal, p. 51-58.
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alle Leeraars en Professoren zig verhief, met een onverdraaglyke verwaandheid,
hoewel hy nog niet ter dege zyne gronden van Theologie gelegt had".89 Verder signaleert Koelman dat deze "jongeling" de mystieke schrijvers hoger heeft dan de kerkelijke.
Ook Saldenus gaat op dit werk in, en wel onder het pseudoniem Desiderius
Pacius.90 In het eerste pamflet, dat gedateerd is op 12 april 1670, richt hij zich niet
zozeer tot Heinrich Schlüter, alswel tot Anna Maria van Schurman, die hij aanspreekt
als "Wei-Edele, seer vermaarde Juffrouw". Omdat Saldenus altijd grote waardering
voor haar heeft gehad, doet hij in dit Zedig Versoek een poging haar af te brengen van
haar separatistisch denken, en haar terug te winnen voor de gereformeerde kerk.
7.4.3.1. Zedig Versoek
Saldenus spreekt allereerst zijn waardering uit voor wat hij heeft gelezen. Hij meent
dat dit werk, ook al is het van een boer, niet zonder Geest en kracht is. De bekende
Jacob Böhme was ook niet meer dan een boer. Toch merkt Saldenus fijntjes op dat
sommigen van oordeel zijn dat achter het werk van Böhme bedrog school, omdat hij
zelfde dingen niet zou hebben geschreven die hij uitgaf, maar "eenige gauwe Paapsche
Geesten", om op die wijze het werk van de Reformatie in discrediet te brengen.
Hoewel hij een dergelijke argwaan niet direct bij dit boek wil koesteren, mede gelet op
allerlei belangrijke personen die hun naam aan dit werk wilden geven, zijn toch bij het
lezen enkele vragen gerezen die hij aan Anna Maria van Schurman wil voorleggen.
De eerste vraag die hij stelt is, of het wel zo verstandig is de naam van "boer" zo
breed in de titel af te drukken. Een dergelijke aanduiding voor de auteur is volgens
Saldenus in het algemeen geen stimulans die iemand nodigt tot lezen, "ten ware
misschien bij enige botte Mennisten, die alle studiën en geleert-heyt verachten; of bij
89. J. Koelman, a.w., p. 50.
90. Een reeks van argumenten wijst erop dat Saldenus zich van dit pseudoniem heeft bediend. In 1655
gebruikte hij in z'n kleine homiletiek (zie hoofdst. 3.1.) reeds de aanduiding Desiderius. Verder noemt S.
Oomius in zijn De practycke der twee heylige sacramenten des Nieuwen Testaments des Doops en Avondmaels (Groningen 1683) een reeks namen van hen die gewaarschuwd hebben tegen afscheiding. Het zijn
Voetius, Essenius, Gentman, Saldenus, Witsius en Van der Waeyen. In de kantlijn noemt hij van ieder het
betreffende werk, waarbij voor Saldenus "Desid. Pacius Zedigh Versoeck" staat aangegeven (p. 151). Ook
Vincentius Placius wijst op Saldenus in verband met dit pseudoniem. Hij schrijft: "Desiderii Pacii nomine
velata prodiit Epistola Belgica, quam esse Guilielmi Saldeni, Ecclesiastae Delphensis, ex JCto summo
Gerhardo von Mastricht didici: vide verba exinde citata infra, in nomine Teutonici"; vgl. Vincentius Placius,
Theatrum Anonymorum et Pseudonymorum, II, Hamburg 1708, p. 582.
Opvallend zijn verder de sterke overeenkomsten met zijn andere geschriften, niet alleen in taal en stijl,
maar ook inhoudelijk. Een treffend voorbeeld van deze inhoudelijke overeenkomst is de weergave van de
werkingen van de Heilige Geest in Den God-vrughtighen Boer, p. 50-52, die precies zo te vinden is in Otia,
p. 723-725. (zie hoofdst. 2.6.). Niet minder opvallend is de overeenkomst tussen de naam Desiderius Pacius
(hij die vrede wenst), met de titel Neerlands Interest tot Vrede(!) der Kercke, en met de ondertitel van zijn
Syngramma: In 't ligt gegeven door Eenige Liefhebbers van Vrede en Waerheyt.
Een bibliografisch argument is dat in de V.U. bibliotheek een uitgave van Den God-vrughtighen Boer
in één bandje is te vinden met d'Overtuyghde Dina en met Neerlands Interest. Dit bandje dateert van ±1700
(aldus dr. W. Heijting, V.U. Amsterdam). Tenslotte vermelden wij nog dat Saldenus praktisch al zijn werken
deed uitkomen bij Jac.van Doeyenborgh in Utrecht. Ook de pamfletten onder dit pseudoniem verschenen bij
genoemde drukker. Van Doeyenborgh was in Utrecht werkzaam van 1655-1671 en is onbekend als uitgever
van verdere geschriften uit de kring van de Nadere Reformatie. Alleen van Witsius verscheen bij hem in 1659
Het bedroefde Nederland; vgl. Typographi et Bibliopolae Neerlandici usque ad annum MDCC Thesaurus,
Nederlandse boekdrukkers en boekverkopers tot 1700, door J.A. Gruys en C. de Wolf, Nieuwkoop 1980, p.
29.
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sulke Luyden die 't alles maar voor Memory-Lippen-en Herssen-werk sonder Geest
houden, 't gene tot noch toe van veele geleerde Mannen voortgekomen en geschreven
is".91
Verder vraagt hij zich af of het niet beter was geweest wat terughoudender te zijn
in het geven van kenmerken van iemands inwendige staat voor God. Wij hoeven in de
beschrijving daar niet totaal van af te zien, aldus Saldenus, maar we moeten daarbij wel
met de nodige voorzichtigheid te werk gaan, willen wij mensen niet zorgeloos of
mismoedig maken. Tenslotte vraagt Saldenus of het niet beter was geweest bij elk
kenmerk een bepaalde schriftplaats te noemen, om op die wijze te laten zien dat het
geen menselijke uitvindingen zijn. De praktijk is nu zo vaak dat de wereld de beste en
meest geestelijke schrijvers voor geestdrijvers en Quakers uitmaakt. Om dat te voorkomen acht Saldenus het nuttig de Schrift erbij te halen om te laten zien "dat men
woort en Geest altijt t'samen voegt".
Op de voorrede van Schlüter wil Saldenus nu niet ingaan, omdat hij in een aantal
vragen zijn "grieven" daartegen onder woorden wil brengen. Eén ding wil hij nu alvast
kwijt, en wel dat hem is opgevallen hoezeer deze man uit is op " 't streelen en
pluymstryken". In vergelijking met zichzelf acht Schlüter andere voorgangers maar
blinde leidslieden en arme mensen, die zelfs niet een kleine voorsmaak van de kennis
van God door gevoelen hebben ontvangen. Saldenus weet dat Schlüter dit zegt tot eer
van God, maar hij vraagt zich af of het werkelijk tot eer van God is anderen te
verachten en zichzelf boven hen te verheffen.
Ook de lof, die de gravin van Valkensteyn wordt toegezwaaid, vindt Saldenus
enigermate bevreemdend. Hoewel hij aan haar wedergeboorte niet twijfelt, acht hij het
onjuist haar zoveel voortreffelijke kwaliteiten toe te kennen, en haar zo hatelijk boven
allerlei predikanten (met uitzondering van De Labadie) te verheffen. Verder betwijfelt
Saldenus of Theod. Undereyck zo gesteld zal zijn op de "loftuitingen" die hem hier ten
deel vallen. Naar de mening van Saldenus doet Schlüter ten onrechte voorkomen dat
Undereyck van plan is zich af te scheiden van de gereformeerde kerk, terwijl hij ook
anderen daartoe zou opwekken. Door allerlei kontakten weet Saldenus dat Undereyck
daar juist zeer afkerig van is.
Saldenus spreekt zijn vreugde erover uit dat hij door deze brief kennis heeft
kunnen nemen van wat de voornaamste argumenten zijn om zich van de kerk af te
scheiden. Tot nog toe was hem dat nooit echt duidelijk geworden. Tegelijk zegt hij
altijd de overtuiging te hebben gehad, dat er voor afscheiding veel krachtiger redenen
moesten zijn. Saldenus heeft het gevoel dat op dit punt in de brief "de oude palen van
onse Reformateurs daar vry wat in verset worden".92 Het was hem veel waard geweest
wanneer Anna Maria haar brief, die aanvankelijk in het Frans was gedrukt, eerst aan
enkele goede vrienden ter lezing had aangeboden, zodat men met elkaar in alle rust
hierover had kunnen corresponderen. Nu dat niet gebeurd is, wil Saldenus niet direct
beginnen met het weerleggen van een en ander (wat zo gauw met scherpe opmerkingen
gepaard gaat) maar liever enkele vragen stellen in de hoop Anna Maria van Schurman
tot nadenken te stemmen. Hij herinnert haar aan wat al geschreven is door Voetius,
Essenius, door enige liefhebbers van vrede en waarheid, en vooral aan het tractaat van
91.
92.

Zedig Versoek, p. 4.
A.w., p. 6.
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Gentman, waar zij zelf in haar brief het meest aan heeft gerefereerd. In een zaak
waarbij zoveel op het spel staat is het volgens Saldenus goed naar elkaar te luisteren.
De kerk
Niet minder dan twee en dertig vragen worden in de vorm van bedenkingen naar voren
gebracht, en wel allereerst over de kerk. Saldenus vraagt of de regering van God zoals
die er was ten opzichte van Israël naar het vlees in het Oude Testament, in alle
omstandigheden een voorbeeld is volgens welke men het geestelijk Israël in het
Nieuwe Testament moet regeren. Hij informeert met nadruk voor welke dingen dat
niet geldt, en voor welke dan wel. Ook stelt hij de vraag of er in de dagen van het
Nieuwe Testament geen andere ware uitwendige kerk kan zijn dan een die enkel uit
gelovigen en wedergeborenen bestaat. En of de bekende onderscheidingen tussen
Gods uitwendig en inwendig verbond, tussen de uiterlijke en de innerlijke roeping,
tussen de zichtbare en de onzichtbare kerk, in het Nieuwe Testament niet meer van
toepassing zijn. Saldenus vraagt zich af of er na de tijden van de apostelen ooit wel een
ware uitwendige kerk is geweest, en als deze er geweest is, of zij er dan nog is. Hij zou
ook graag willen weten wat de onfeilbare kenmerken van die kerk zijn waardoor men
deze van andere kerken kan onderscheiden, en of men, voor het geval men gedoopt is
in een kerk die niet uit enkel wedergeborenen bestaat, niet opnieuw gedoopt zou
moeten worden, zoals dat de praktijk was bij de Donatisten.
Het avondmaal
Na de bovenstaande bedenkingen die alle betrekking hebben op de kerk, formuleert
Saldenus enkele vragen over het avondmaal. Hij vraagt of er geen onderscheid
gemaakt moet worden tussen kerkelijke gemeenschap met elkaar in het avondmaal en
geestelijke gemeenschap, zoals Jezus en zijn elf apostelen met Judas wel kerkelijke
maar geen geestelijke gemeenschap hadden bij het eten van het pascha. Ook wil hij
weten of men, als men het oordeel over het inwendige aan God overlaat, van Christus'
geestelijk lichaam een vermenging maakt van licht en duisternis, van Gods kinderen en
duivelskinderen, wanneer tot het ontvangen van de uiterlijke tekenen enigen worden
toegelaten, die goddelozen zijn, maar die men niet kan weren. En of datzelfde gebeurt
als men de hypocrieten en de geveinsden daar toelaat. In dit verband vraagt hij verder
of het wel een goede regel is om wanneer men enige twijfel heeft in zaken die duidelijk
van God bevolen zijn (waaronder het avondmaal valt) de geboden zaak niet uit te
voeren en te wachten totdat men volkomen zekerheid heeft.
De prediking en de voorgangers
Ook de prediking en de dienaren van het Woord komen aan de orde. Saldenus stelt
Anna Maria de vraag of de kracht van de prediking afhangt van de godzaligheid van de
voorgangers, of van de instelling van God waardoor Hij dat gepredikte Woord als een
middel tot bekering heeft geboden. En wat het eigenlijke kenmerk is, waardoor men
weten kan dat een predikant wedergeboren of niet wedergeboren is. Verder informeert
hij of de godsvrucht, wanneer deze bepalend is, dan een inwendige of een uitwendige
is. En of men eigenlijk wel ooit van een predikant die men hoort, zeker kan weten dat
hij wedergeboren is, omdat de uitwendige godsvrucht ook enkel geveinsdheid kan
zijn, daar immers ook de satan zich kan voordoen als een engel des lichts. Saldenus
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verbindt hieraan de vraag of Judas ook het evangelie heeft verkondigd, en of men hem
zonder zonde heeft mogen horen, en, zo dit het geval is, waarom hem wel en
onwedergeboren predikanten niet.
Afscheiding
Vervolgens stelt Saldenus ook de nodige vragen over het zich afscheiden van de kerk.
Hij wil weten of het alleen "wereldse" mensen zijn die het samenwonen van godvruchtige zielen (zoals dat in Amsterdam door De Labadie is georganiseerd) afkeuren,
en of er wel iemand is die niet van oordeel is dat deze zaak zeer bedenkelijk is. Verder
vraagt Saldenus op welke gronden men met zekerheid zou kunnen zeggen dat de
huidige gereformeerde kerk zo vervallen is dat teksten als Jesaja 1:21, Hosea 2:1 en
Openbaring 18:4 op haar van toepassing zijn. Hij informeert wanneer eigenlijk de
gereformeerde kerk tot "sulken Babel" geworden is, reeds voordat De Labadie door de
Waalse synode is afgezet, of daarna. Ook is het voor Saldenus een vraag of degenen die
zich nu van de kerk afscheiden, voor die tijd de genadewerkingen van Gods Geest in
hun harten bij het gebruik van het avondmaal in en met die kerk ook hebben gevoeld.
Niet minder wil Saldenus graag weten of de overtuiging dat men zich van de gemeenschap der gereformeerde kerk moet afzonderen, ingegeven is door het Woord van
God. Hij spreekt er zijn verwondering over uit dat tot nu toe niet een leraar te vinden
was die dit in dat Woord heeft kunnen ontdekken, waar men toch erkend heeft "dat'er
nog sommige onder deselve zyne die van Gods Geest geensins misgedeylt, maar met
groote genaden begunstigt zyn".93 Saldenus vraagt zich af of de overtuiging om zich af
te scheiden niet vooral te maken heeft met de ondertekening van het een of ander
geschrift zoals b.v. Declaration Chretienne, selfs met Bloedt, of laat'et wesen op enige
andere wijse (gelijkmen daer van noyt het tegendeel rondelijk heeft durven verklaren)".
Aan het eind van dit schrijven stelt Saldenus de vraag of het niet wijst op een groot
gebrek aan "selfs-mortificatie" en veel weg heeft van wraak nemen, als men de
gereformeerde kerk, waarin men tevoren met alle geweld een plaats wilde behouden,
nu uitscheldt voor een vergadering van honden, zwijnen, goddelozen, onwedergeborenen, ja zelfs voor een tempel van de duivel en van de afgoden. "Een Synagoge des
Satans, in welk men maar soekt zyn eygen profyt en interest, die niet geregeert wort
door Christus, maar door de Geest des Werelts (...), schuldig aan blasphemie tegen
God, Godlose stellingen tegens sijn Woord, en lasteringe tegen den Heyligen Geest, in
welke de verdoemenisse aan de uytverkorene, en de Salicheyt aan de verworpene word
verkondigt".94 Saldenus adviseert Anna Maria zich aan geesten die zulke taal bezigen
niet zomaar over te geven, maar naarstig te onderzoeken of zij uit God zijn. "Immers
schijnter soo veel gals in een recht geheyligt gemoed qualyk plaats te kunnen hebben?".
Er zijn voor Saldenus nog veel meer zaken waar hij op in zou willen gaan, zoals
enkele bijtende opmerkingen over vleselijke rust en liefkozingen van de wereld, en dat
aan het adres van goede en vrome predikanten. Hij laat dit echter liever rusten omdat
hij niet alles ten kwade wil duiden en er begrip voor heeft dat ook een verstandige ziel
93.
94.
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zich "een ongemakkelijk woordtje" kan laten ontvallen. Graag zou hij zien dat Anna
Maria hem en ook anderen, die volgens haar nog zo jammerlijk volharden in de
gemeenschap met de goddelozen, nader onderwijs gaf. Met nadruk zegt hij geen
vragen te hebben gesteld vanuit onzuivere bedoelingen, maar alleen om in te gaan op
wat Schlüter in zijn voorrede schreef, en op wat zij zelf in haar brief heeft aangegeven.
Saldenus verklaart tenslotte dat hij aanvankelijk grote verwachting had van het
werk van De Labadie, vooral toen hij diens boek la Réformation de VEglise par Ie
Pastorat had gelezen, terwijl hij ook tot z'n vreugde gemerkt had dat vele vromen, die
lange tijd gezucht hadden onder een stroom van wereldsgezindheid en zorgeloosheid,
door dit optreden moed vatten. Tegelijk zegt hij geschrokken te zijn, toen men "van
enige besondere Revelatien, die die Man hadde, begon te mompelen".95 Het was voor
Saldenus schokkend te vernemen dat De Labadie zich zozeer liet voorstaan op de
bijzondere leiding van de Geest, dat hij naar de raad van anderen niet meer luisterde en
de kerkelijke regels naast zich neerlegde, terwijl hij intussen allerlei nieuwe inzichten
verkondigde, en zich bediende van een "vreemde ongesoute manieren van spreken,
ontleent van enige Theologanten, Ruysbroekius, Harpius enz.". Het deed Saldenus
verdriet te merken dat door allerlei schriftelijke uitingen, vele tere en vrome harten van
de gemeenschap van de kerk losraakten, en van het gebruik van het avondmaal werden
afgeschrikt. Bovenal konstateert Saldenus tot z'n verdriet dat men nu de afscheiding
probeert te rechtvaardigen met hypothesen die strijden met de Schrift en de zuivere
leer zodat een scheuring zal uitlopen op ketterij.
Omdat al deze dingen hem zwaar hebben gewogen, heeft hij dit met veel
vrijmoedigheid aan Anna Maria geschreven, "of 't misschien U Wel-Edt. enigsins
mogt doen zien, dat dese ge-entameerde afscheydinge een seer gevaarlijke klip is".96
Saldenus heeft, hoewel vele godvruchtige en geleerde mannen reeds het nodige
hebben geschreven, het zijne, hoe gering ook, daar bij willen voegen om de breuk te
helen. "Hy verdient ook lof die in een gemeenen brandt selfs maar met de hand hoost".
7.4.3.2. Den God-vrughtighen Boer
Het tweede pamflet verscheen enkele maanden later in hetzelfde jaar 1670. Het is
gedateerd op 12 augustus, en kwam uit onder de titel Den God-vrughtighen Boer.91 De
reden van deze uitgave was het feit dat kort hiervoor het boek Kenteeckenen van de
Wedergeboorte opnieuw was gedrukt, ditmaal met een uitgebreide voorrede en met
enkele brieven.98 Daarin werd Desiderius Pacius aangevallen op verschillende punten
die hij verwoord had in zijn Zedig Versoek. Saldenus nam deze aanval nogal hoog op,
gelet op de felle toon waarop hij schreef, en de haast waarmee de uitgaaf van dit
pamflet gepaard ging.
Het is niet duidelijk tot wie Saldenus zich hier richt. Het is een persoon die hem in
95. A.w.,p. 17.
96. A.w.,p. 18.
97. Den God-vrughtighen Boer, ofMissive van een Vrind aan een Vrind, tot verdedigingh van Jan Bakhuys
den ghenaamden Boer van Ebbink-hoven, en Desiderius Pacius over syn Zedigh Versoek aan Juffrouw
Schurman, Tegen den Uytghever vande Herdrukte Kentekenen der weder-gheboorte, en enige valsche
gronden van Jean de Labadie, Utrecht 1670.
98. Kenteeckenen van de Wedergeboorte, Vermeert met eenighe Brieven van Kerckelijcke Consideratien.
Door Henricus Schlüter, Amsterdam 1670.
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Twee pamfletten uit de labadistische
strijd (1670): 'Zedig versoek' (boven) en
'Den God-vrughtighen Boer' (beneden).
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de maand juli tot twee keer toe geschreven heeft, en hem daarbij attendeerde op de
heruitgave van de Kenteeckenen. In deze korrespondentie was Saldenus ook gemeld
dat de auteur van het genoemde werk wellicht op een sympathiekere toon over
Desiderius Pacius zou hebben geschreven, als hij hem toen gekend had, zoals hij hem
nu kent. Blijkbaar was degene die zich schriftelijk met Saldenus had onderhouden
iemand die ook konnecties had met de kring rond Schlüter.
Saldenus spreekt er allereerst z'n verbazing over uit dat de schrijver van de
Kenteeckenen er zo lang onkundig van is gebleven wie zich verborg achter de naam
Desiderius Pacius. Een van de goede vrienden van De Labadie had hem tenminste, na
het uitkomen van het Zedig Versoek, erover aangesproken omdat hij aan de stijl direkt
Saldenus had herkend. Saldenus vraagt zich af op welke wijze de "Uytghever", als hij
Pacius had gekend, dan eventueel zou hebben geschreven: wellicht scherper "met
meer steeken en streeken, en niet soo christelijk, als hy nu gedaan meent te hebben?".
Verder haakt Saldenus in op het feit dat de "Uytghever" hem voor een Coccejaan
heeft aangezien. Hij verklaart onomwonden geen prijs te stellen op de naam Coccejaan
of Voetiaan of Heidanist, maar alleen de naam "christen" als een eretitel te beschouwen." Wel zegt hij dat, als men onder een Coccejaan iemand verstaat die de persoon en
de geschriften van Coccejus hoogacht, hij zich daarin herkent, omdat hij in diens
persoon en in zijn werken heel veel kan waarderen. Er kan, aldus Saldenus, in de
methode van theologiseren en in het verklaren van bepaalde schriftplaatsen best
verschil zijn zodat de een deze en een ander die meer volgt. Wanneer dat maar niet tot
partijschap leidt. En als men zich blijft richten naar de confessie is dat voor hem geen
bezwaar. "En ben ik wel versekert, dat Pacius wel broederen kent, die in den hooghsten
trap de gedaghten van de Heere Coccejus toegedaan zijn, en die hij evenwel, om harer
Godsalichheyts, geleertheyts, en yvers wille soo hertelijk bemindt, als ymant".100
Overigens spreekt Saldenus zijn bevreemding uit over het feit dat de "Uytghever" zo
vaak de geschriften van Coccejus aanhaalt. Hij vermoedt dat hij op deze wijze zijn
duistere en apocalyptische gedachten geloofwaardig heeft willen maken, en Coccejus
voor zijn karretje heeft willen spannen, zoals hij dat ook heeft gedaan met de gravin
van Valkensteyn en Theod. Undereyck.
Saldenus heeft zich afgevraagd of het niet het verstandigst zou zijn om op de
brieven van de "Uytghever" maar helemaal niet te reageren. Hij heeft zich uiteindelijk
niet tot de "Uytghever" gericht met zijn Zedig Versoek, maar tot Anna Maria van
Schurman om haar mening over de hoofdgedachten van de Kenteeckenen te vragen.
Ook heeft het antwoorden voor hem weinig zin omdat de "Uytghever" in zijn brieven
de meest dringende vragen laat liggen, en alleen maar de dingen herhaalt die hij al
eerder in zijn voorrede heeft gezegd. Zo had Saldenus bijvoorbeeld gevraagd wat nu
eigenlijk het kenmerk van een wedergeboren predikant is, waarop in de brieven als
reactie alleen maar volgt dat de herders en leraars in de hoogste trap moeten zijn
wedergeboren zonder dat ook maar wordt aangetoond wat met dit laatste bedoeld
wordt. En tenslotte is hij er zich van bewust dat reageren op een en ander ook daarom
weinig nut heeft omdat dat onmiddellijke licht dat God de "Uytghever" gegeven heeft,
zoals hij zo vaak zegt, het gesprek bijvoorbaat zinloos maakt. "Hoe is dat ymant te
99. Den God-vrughtighen Boer, p. 6.
100. A.w.,p.6.
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ontnemen? daer kanmen alles mee versetten en veragten: ghelijk dan d'ervarentheyt
ook leert, dat alle tegen-berighten, van wiese ook sijn, selfs van de grootste Lighten
van 't landt maar versnorkt en verworpen worden".101
Eigenzinnig optreden
Om de eigenzinnigheid van de "Uytghever" nader aan te tonen, wijst Saldenus op de
manier waarop deze met de persoon en de naam van Jan Backhuys omgaat. Hem is ter
ore gekomen dat deze Backhuys helemaal geen boer is maar een schoenmaker, en dat
hij ook duidelijk z'n ongenoegen over de uitgave van de Kenteeckenen kenbaar heeft
gemaakt, terwijl hij ook helemaal niet gerekend wil worden onder hen die zich van de
kerk afscheiden. Hoewel de "Uytghever" hier heel goed van op de hoogte was, stelt hij
het anders voor. Ook doet hij voorkomen dat Backhuys "niet door den wegh van studie
en andere eerlijke middelen tot sijne geestelijke kennisse ghekomen is, maar dat hem
de selve soo maar als een blixem van den Hemel in 't herte gegeven en gevallen sou
zijn".102
Saldenus geeft dan om dit alles aan te tonen, een brief weer van Jan Backhuys
geschreven op 16 juni 1670. Boven deze brief, die uit het Duits is vertaald, staan de
woorden "Eerwaardighe ende Hoogh-geleerde Heer". Uit verdere gegevens wordt
duidelijk dat dit schrijven gericht is aan Theod. Undereyck die van 1660-1668
predikant te Mülheim was. Backhuys vertelt daarin dat de eerder door hem opgestelde
kentekenen door Schlüter in druk zijn uitgegeven, voorzien met een uiterst wonderlijke voorrede. Hij zegt dat hij nooit boer is geweest, maar naar school ging, terwijl zijn
ouders bij hem elke dag sterk aandrongen op lezen. Toen hij het schoenmakersvak had
geleerd, en dit uitoefende in Duisburg, hoorde hij daar preken die hem diep raakten.
Onder de vele lektuur die hij in die tijd met graagte las, was ook de Heidelbergse
Catechismus. "Welk boek, ik naast den Bijbel, onder alle boeken, het liefste hebbe".
Backhuys meldt verder in Duisburg, voor de predikant en de kerkeraad, belijdenis te
hebben afgelegd, waarbij zij hem erkenden als een gezond lid van de gemeente, terwijl
hij daar ook avondmaal heeft gevierd.103
Nadien kwam hij terug in z'n ouderlijk huis om daar zijn oude werk voort te
zetten, waarbij het kontakt tot stand kwam met de predikant tot wie hij zich richt. Hij
zegt dat door de ernst en de liefde waarmee deze de wedergeboorte preekte, het
verlangen naar goede preken en goede boeken nog sterker werd. Mede door de
prediking van die jaren groeide bij hem en bij meerderen in de gemeente, verlangen
naar onderling kontakt en gesprek waarbij men elkaar zoals in de eerste gemeente "als
een hart ende eene ziele" beminde, en na de dienst samenkwam "om van het gehoorde
ende onthoudene woort te spreeken, en elkander te stigten". Backhuys verklaart verder
steeds gezocht te hebben naar waarachtige en onbedriegelijke gronden van zijn
zaligheid, om zo er zeker van te kunnen zijn dat hij een wedergeboren kind van God
was. In boeken en preken speurde hij "waar zigh waaraghtige en stantvastige kenteykenen der weder-geboorte op-doen mochten". "Als nu u Eerw. niet meer voor handen
101. A.w.,p. 12.
102. Aw.,p. 13.
103. Over deze belijdenis en opname in de gemeente van Duisburg, zie Hans Schaffner, Duisburger
Konsistorialakten, Protokolle des Presbyteriums (Bd. 1), 1635-1660, Neustadt/Aisch 1964 (Duisburger
Geschichtsquellen, Bd. 2), S. 142.
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was, soo hebbe ik, voor ander-halfjaar, uyt de aangehoorde Predikatien en discoursen
van u Eerw. soo eenige stukken, en Kenteykenen behouden". Al deze gegevens heeft
Backhuys op papier gezet, en aan het oordeel van bepaalde predikanten en andere
"Hoogh-verlighte zielen" ter inzage gegeven, zonder de bedoeling dit ooit uit te geven.
Hij zegt dat ook Undereyck wel weet hoe dit alles in handen van Schlüter is gekomen,
namelijk door toedoen van een vriend. Hij weet dat hij in geen enkel opzicht debet is
aan alles wat Schlüter in z'n voorrede aan "onraat, vuyligheyt en dwalingen" in de
wereld rondstrooit. Zelf wenst hij tot aan z'n dood te blijven bij de gezonde religie,
"Welken alles, na den waaraghtigen regten reynen Regel van Gods woort beter te
ghelooven, en toe te vallen is, als den Light-vervoerden en Struykelenden Heer
Sluyter".104
Behalve de gang van zaken rond de persoon van Backhuys, noemt Saldenus nog
enkele andere dingen om te laten zien hoe eigenzinnig Schlüter bezig is. Hij wijst erop
dat het hem bekend is dat de gravin van Valkensteyn en ook ds. Undereyck evenals alle
vromen in Mülheim, geen prijs stellen op de waarderende woorden aan hun adres in de
"Veraghtelyke en stinkende" voorrede. Dit alles is aan de "Uytghever" bekend,
evenals het feit dat alle vromen van Mülheim door de classis Duisburg zijn ondervraagd, "en van alle Geest-dryverij en afscheydinge 't eene maal vreemt bevonden
zijn!". Ook het feit dat Schlüter op een lasterlijke wijze over de gereformeerde kerk
schrijft is voor Saldenus stuitend. Het lijkt wel alsof de "Uytghever" is ingehuurd om
met Bileam Israël te lasteren en te vloeken. Gelet op al deze dingen acht Saldenus het
verstandig "sich tegen den Uytghever en des selfs wonder-brief niet eens te versetten,
maar, soo hy yets genegen mogt sijn te antwoorden, af te wachten, wat Juffr. Schurman
selfs doen sal".105
Toch kan hij niet nalaten op enkele punten aan te tonen dat het werk van Schlüter
niet "sulken meester-stuk" is als hij en de zijnen wel denken. Saldenus wijst allereerst
op de vele "snorkeryen en verwaantheden" die hij in zijn boek aantreft. Verder toont
hij met verschillende voorbeelden aan dat Schlüter zichzelf vaak tegenspreekt, wat
voor hem een bewijs is dat hij zijn eigen zaken niet verstaat. Ook attendeert Saldenus
op de vele wonderlijke gedachten die worden ontvouwd om de "lieve Scheuringe te
maintineren", terwijl niet minder de aanhalingen van anderen (zonder boek of bladzijde te noemen) voor hem verdacht zijn. Tenslotte wijst Saldenus op de vele onbewezen vooronderstellingen. Van deze laatste is zo veelvuldig sprake, dat hij er enkele
nader onder de loupe wil nemen.
De kerk
Schlüter suggereert dat de Gereformeerden de uitwendig ingestelde kerk voor het
geestelijk lichaam van Christus houden. Vandaaruit noemt hij de onwedergeborenen
leden van Christus' lichaam, en zegt hij dat men leden van de duivel tot leden van
Christus maakt. Saldenus stelt duidelijk dat dit een onjuiste voorstelling van zaken is.
Het gevoelen der Gereformeerden is dat de niet wedergeborenen wel tot de uitwendige
kerk behoren, maar niet tot het geestelijk lichaam van Christus. Van dit laatste maken
alleen zij deel uit die werkelijk zijn wedergeboren. Beiden, wedergeborenen en
104. Den God-vrughtighen Boer, p. 17.
105. A.w.,p.21.
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onwedergeborenen, hebben dan ook met elkaar geen geestelijke of sacramentele, maar
alleen een kerkelijke gemeenschap.106 Door Schlüter worden volgens Saldenus deze
dingen voortdurend verward.
Het avondmaal
Verder wordt in de voorrede gezegd dat de gereformeerde kerk de goddelozen en
onwedergeborenen tot het avondmaal toelaat, omdat ze hen niet effectief afhoudt.
Saldenus maakt verschil tussen toelaten en effectief afhouden. Als dat laatste niet
gebeurt, is dat niet omdat de kerk hen tot het avondmaal toelaat en hen de vrijheid
geeft, maar omdat ze haar onbekend zijn, of omdat niet wettig bewezen kan worden dat
zij niet wedergeboren zijn. Ook tekent hij bezwaar aan tegen het feit dat Schlüter de
kerk in haar geheel ten laste legt, wat slechts het werk van enkele personen in de kerk
is.
Wat Saldenus niet minder aanvechtbaar acht, is dat wat naar voren gebracht wordt
over de verzegelende kracht van het avondmaal. Schlüter gaat ervan uit dat deze
afhangt van het oordeel van degene die het avondmaal bedient. Voor Saldenus hangt
echter de verzegelende kracht van het sacrament aan Gods belofte over degenen die het
op een goede wijze gebruiken. En dat laatste kan van de onwedergeborenen niet
gezegd worden. Voor de bezegeling zijn naar zijn mening twee dingen nodig, namelijk
"Gods meyninge, om de selve in die Persoon, diese toe-ge-eygent worden, dat effect te
doen hebben, en daar benevens de recipierende kraght in die selve Persoon, om die
versegelinge te ontfangen".107
Saldenus maakt in dit verband een vergelijking met het aanbrengen van een
uiterlijk zegel, waarbij een notaris nodig is, maar ook een geschikte materie om dit
zegel daarop aan te brengen. Wanneer de onwedergeborenen het avondmaal gebruiken, ontbreken volgens Saldenus beide voorwaarden: God wil de bezegeling bij hen
niet doen plaats vinden, terwijl zij door hun ongelovig hart niet geschikt zijn om enige
verzegeling te ontvangen. Daarom acht hij de opmerking van Schlüter onjuist dat "in
de Gereformeerde Kerk den Godlosen alle vierendeeljaars het alder-godlijkste Zegel
op haar onboetveerdigh herte gedrukt wordt". Ook het persoonlijk oordeel van een
predikant of iemand al of niet wedergeboren is, is niet bepalend. Hij is dienaar van de
kerk, en uit dien hoofde spreekt hij tot allen die deelnemen aan het avondmaal.
De veronderstelling van Schlüter dat ieder lidmaat die met een on wedergeborene
avondmaal viert, aan de ander daarmee geestelijke gemeenschap betuigt en toont dat
hij hem voor zijn geestelijke broeder houdt, vindt Saldenus niet terecht. Elke wedergeborene wordt geroepen avondmaal te vieren, en aan die plicht kan hij zich niet
onttrekken door de verkeerde handelwijze van een medeaanzittende.
Verder stelt Saldenus de suggestie aan de orde als zou de gereformeerde kerk
mensen tot het avondmaal toelaten zonder behoorlijke bewijzen van hun wedergeboorte te verlangen. Hij wijst deze gedachte van de hand als een "notoire dolingh". De kerk,
aldus Saldenus, is van oordeel dat iemand dit sacrament waardig is, als hij de
goddelijke waarheid zuiver belijdt, van onbesproken gedrag is, en ook de vruchten van
bekering in zijn leven voortbrengt. Dat de kenmerken van genade noodzakelijk en
106. A.w.,p.27.
107. A.w.,p.31.
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zichtbaar aanwezig dienen te zijn staat voor Saldenus buiten kijf. Het punt van verschil
is echter hoever en hoe duidelijk deze zichtbaar moeten zijn. Het oordeel hierover
komt naar de mening van Saldenus niet aan een predikant toe. Volgens de kerk moet
het wezenlijke van de godzaligheid aanwezig zijn, zoals de rechte kennis van de
waarheid, het zoeken van Gods eer, de zelfverloochening en de liefde. Wanneer het
antwoord op de vraag of iemand is wedergeboren twijfelachtig is, moeten, als er
gunstige en minder gunstige argumenten zijn, de eerste de doorslag geven, en moet
men dit alles als een voldoende bewijs van iemands wedergeboorte laten gelden. Als
men zou eisen (wat Schlüter wil) dat allerlei soort van geestelijke vruchten aanwezig
zijn, dan zou men volgens Saldenus "de kinderkens in Christo", die de wortel van de
zaak wel bezitten maar nog geen vruchten kunnen dragen, omdat ze nog maar "jonge
en tedere spruytjes" zijn, moeten afwijzen, evenals allen die in geestelijke dorheid en
verlatenheid verkeren, terwijl zij tot hun geestelijke versterking de troost van het
sacrament juist zo nodig hebben.108 Wanneer Schlüter stelt dat alleen de wedergeborene de rechte kennis heeft van de wedergeboorte van een ander, vraagt Saldenus zich
af of dat soms te maken heeft met dat onmiddellijke goddelijke licht dat deze zou
bezitten.
Het eigen geweten
Ook het feit dat men de eigen consciëntie zo snel verabsoluteert, acht Saldenus zeer
aanvechtbaar. Aanvankelijk sprak men veel over de Geest die dit of dat getuigde, maar
omdat men merkte dat "sulken taal wat te quaakeraghtigh" was, heeft men in plaats
van het woord "Geest" gekozen voor de consciëntie. Saldenus vindt het een gevaarlijke zaak de eigen consciëntie zo blindelings te volgen, en daarom desnoods veracht
en vervolgd te willen worden. "Och wat is dit een strik over de conscientien van vele
vrome herten". Voor Saldenus blijft het Woord van God de beslissende instantie om te
bepalen wat rechtvaardig en goed is. Als wij voor ons handelen niet een duidelijke
grond vinden in het Woord van God, en een bepaalde zaak toch doorzetten, moeten
wij, aldus Saldenus, niet te snel onszelf voor "Martelaren en Confessoren van waarheyt en Godsalicheyt" houden. Het is veelmeer een gevolg van eigen "hoveerdighe en
hoofdige stijf-sinnicheyt".109
De Geest en zijn werkingen
Saldenus waarschuwt er in dit verband voor niet te snel te menen dat men de Geest in
een bepaalde maat bezit, en dat anderen, bij ons vergeleken, "onwijs, blinde
Leydsluyden, en, ik weet niet wat al syn". Veel dingen houdt men vaak voor leringen
en drijvingen van Gods Geest, terwijl het gelet op de resultaten, alleen maar vruchten
en kinderen van onze eigen geest zijn. De Geest van God is, naar de mening van
Saldenus, niet lasterziek of wispelturig, "en scheyd en scheurt ons so terstont van onse
Broederen en Susteren niet". De beschuldiging dat iemand die beducht is voor allerlei
"drijvinghen" van de Geest en voor spreken over het onmiddellijke licht, daarom ook
geesteloos is, wijst Saldenus resoluut van de hand.
Hij laat tegenover Schlüter duidelijk uitkomen waarin voor hem de werkingen
108. A.w.,p.40.
109. A.w., p. 46, 47.
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van de Geest bestaan. Saldenus stelt dat de Geest de werkende oorzaak in ons is: hij
laat ons verstaan de zin en de mening van de zaken die door de woorden betekend
worden. De woorden van de Heilige Schrift kunnen volgens Saldenus vele onwedergeborenen ook wel verstaan, maar daarom verstaan zij de zaken nog niet die met de
woorden bedoeld worden. Verder overtuigt de Geest ons hart inwendig dat wij Gods
Woord noodzakelijk moeten waarnemen en opvolgen. Ook neemt de Heilige Geest
alle nevels en dampen en duisternissen weg uit ons hart. Niet minder is de Geest bezig
om de inhoud van dat Woord persoonlijk in onze harten thuis te brengen. Terwijl het
Woord in het algemeen spreekt, gaat de Heilige Geest het persoonlijk toepassen.
Tenslotte merkt Saldenus op dat het de Geest is, die ons moet helpen om te gaan en te
wandelen naar die regel. "Ofwe al den weg en streek sien, die we varen moeten, so
kunnen we die evenwel niet varen, ende en vaarense inderdaad niet, tenzy de Geest
wind in 't zeyl geve".110 Wanneer de Geest ons zo volgens het Woord drijft, moeten wij
liever alles verdragen dan zondigen tegen deze overtuiging. Saldenus is er echter nog
niet zeker van dat allen die zich van de kerk afscheiden wel ten volle in hun gemoed
verzekerd zijn. Hij wijst op een uitlating van Anna Maria van Schurman, die in haar
brief de scheiding een twijfelachtige zaak noemde.111
De heiliging
Een andere misvatting die Saldenus bij de Uytghever signaleert is dat deze het doet
voorkomen alsof de Gereformeerden de heiligheid des levens voor de kerk van weinig
belang achten. Hij vindt dit een onjuiste voorstelling van zaken. Zonder ware heiligheid kan de kerk naar de mening van Saldenus niet bestaan.112 Wanneer bovendien de
leer der waarheid door de Gereformeerden tot een teken van de ware kerk is gesteld,
wordt hieronder de leer van de praktische waarheid verstaan, dat is "de duydelijke
verklaringe en ernstige aandringe van de ware heyligheyt en innige geestelijke godsaligheyt". Als iemand wil weten of hij niet alleen uitwendig, maar ook inwendig en op
een geestelijke wijze in de zichtbare kerk is, kan hij dat nergens zo duidelijk uit weten
als uit zijn heilig en godzalig leven. Dit laatste hoort immers bij de genadewerkingen
van de Geest. Tegelijk wijst Saldenus erop dat de Gereformeerden de heiligheid van
het leven nooit voor een eigenlijk kenteken van de kerk hebben gehouden. De reden
hiervan is dat deze heiligheid altijd weer eerst getoetst moet worden aan de leer der
waarheid, die een essentieel merkteken van de kerk is.
Visie op het verbond
Tenslotte stelt Saldenus de visie van De Labadie en de zijnen op het verbond kritisch
aan de orde. Hij vraagt zich af of het niet zeer eenzijdig is te stellen dat Gods verbond
in het Nieuwe Testament zo geestelijk is, dat daaruit voortvloeit dat er niets uitwendigs
is waardoor mensen nu aan elkaar verbonden zijn. Naar Saldenus' mening bestaat er
samenhang tussen deze stelling en de gedachte dat vandaag de ware zichtbare kerk
alleen kan bestaan uit mensen die werkelijk zijn wedergeboren, omdat zij alleen de
geestelijke middelen hebben (het geloof enz.) die hen met elkaar tot een lichaam
110. A.w., p. 52. Dezelfde werkingen van de Geest worden genoemd in Otia, p. 723-725.
111. A.w., p. 52. Saldenus verwijst naar Kenteeckenen van de Wedergeboorte, p. 8.
112. A.w.,p. 64.
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verbinden. Hieruit moet wel volgen dat zij die deze geestelijke zaken missen, maar
alleen doop en avondmaal en de uiterlijke belijdenis hebben, tot de ware zichtbare kerk
van Christus niet kunnen behoren.
Saldenus ontkent dat het met het geestelijk karakter van Gods verbond in het
Nieuwe Testament niet zou kunnen bestaan dat er ook nu een gemeenschap van
mensen is, samengebracht door de uitwendige prediking van Gods Woord en de
bediening van de sacramenten, die bestaat uit wedergeborenen en niet wedergeborenen.113 Ook de hypocrieten zijn in de ware uiterlijke kerk, zoals ook onder het oude
verbond (dat Schlüter maar een vleselijk verbond noemt!) toch wedergeborenen en
niet wedergeborenen vermengd waren. Er zijn ook in het Nieuwe Testament, aldus
Saldenus, mensen die alleen maar door uiterlijke roeping met de wedergeborenen zijn
verenigd tot een "uytwendigh Kerkelijk lichaam". Het is daarom onmogelijk vol te
houden dat alle dingen in het Nieuwe Testament geestelijk moeten zijn, en dat al het
vleselijke en lichamelijke daar ophoudt. "Men verbeeldt sigh immers in 't Nieuwe
Testament sulken Geestelijken Gods-dienst niet in, die maar onmiddellijk van Godt en
sijn Geest soude moeten af-komen, sonder enige uyterlijke of lichamelijke behulpmiddelen? waarlijk dan was men niet verre van de Geest-dryvery: en waar bleefmen
dan met de Doop en het Avondmaal? dat sijn immers ook geen inwendige of Geestelijke maar in haar stoffe en materie maar uyterlijke en lichamelijke dingen?"114
Als men van de kant van De Labadie stelt dat het verbond der genade onder het
Nieuwe Testament veel geestelijker is dan onder het Oude Testament antwoordt
Saldenus dat het zowel onder het Oude Testament als onder het Nieuwe Testament om
een en hetzelfde verbond der genade gaat, zowel wat betreft de substantie als het wezen
van de zaak. Dezelfde geestelijke zaken die wij genieten in het Nieuwe Testament
hebben op hun wijze en in hun mate alle gelovigen in het Oude Testament ook genoten.
Het onderscheid ligt voor Saldenus in het punt van de bediening van het genadeverbond. Onder het Nieuwe Testament is deze veel geestelijker dan onder het Oude
Testament. Het meer geestelijk karakter van het genadeverbond onder het Nieuwe
Testament bestaat volgens Saldenus niet in het ontbreken van uitwendige genademiddelen die wedergeborenen en niet-wedergeborenen gemeenschappelijk hebben
(zoals de Uytghever veronderstelt) maar in andere dingen. Saldenus wijst op het feit
dat de dienst van God onder het Nieuwe Testament vrijer is, en niet aan bepaalde
uitwendige omstandigheden gebonden. Verder hebben wij de genade duidelijker voor
ons en niet, zoals de vaderen onder het Oude Testament, in de dienst van de schaduwen
en figuren, terwijl God ook de "vleeschlijke Godsdienst" niet meer verlangt die onder
het Oude Testament bevolen was. Saldenus noemt verder als onderscheid ook de
gaven van de Heilige Geest, die nu in een ruimere mate over Gods kinderen worden
uitgedeeld dan onder het Oude Testament. Wij ontvangen meer geestelijk licht, meer
geestelijke vrede, meer geestelijke vrijmoedigheid, en ook meer geestelijke heiligheid.
Onder dit laatste verstaat Saldenus "meerder lust, meerder kracht, en meerder vrucht
van heyligmakinge door den Heyligen Geest".115
De tegenwerping kan worden gemaakt: wanneer het genadeverbond onder het
113. A.w., p. 69.
114. A.w.,p.71,72.
115. A.w., p. 75. Saldenus verwijst naar Coccejus, De Foedere, XII, p. 176. Op dit belangrijke punt heeft
Saldenus naar Coccejus geluisterd.
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Nieuwe Testament veel geestelijker van aard is, hoe is het dan mogelijk dat iemand
alleen door iets uitwendigs deel kan hebben aan zo'n geestelijk verbond. Saldenus
spitst deze zaak toe op de kinderen van onwedergeboren ouders, waarbij hij de vraag
stelt of kinderen van zulke ouders alleen door de uitwendige doop in dat geestelijk
verbond worden ingelijfd. Hij merkt allereerst op dat hij niemand in de gereformeerde
kerk kent die van gevoelen is dat men kinderen van ouders die (dichtbij of verder weg)
alleen maar als goddeloos bekend staan, door de uiterlijke doop in Gods verbond zou
mogen inlijven. Een andere vraag is aan wie het oordeel toekomt over het al of niet
wedergeboren zijn van zulke ouders. Saldenus maakt hier onderscheid tussen het
"discretive" oordeel en het "decisive" oordeel. Het eerste is zoveel als het stille
vermoeden, dat ieder mag hebben die met deze ouders te maken heeft en met hen
omgaat. Het tweede gaat echter verder: men heeft niet alleen een stil vermoeden, maar
men handelt in het openbaar daar ook naar. Voor Saldenus komt dit laatste toe aan
degene "by welke de publijke magt en autoriteyt is, om het Sacrament des Doops aan
yemandt te doen bedienen, of niet bedienen; nu dat is buyten allen twijfel de Kerk daar
men onder behoort, of die die Kerke vertoone; want uyt diens hoofde doopt immers de
Leeraar de Kinderkens, niet uyt syn eygen hoofde".116
Het is duidelijk dat het oordeel of iemand al of niet goddeloos is, en het op grond
daarvan al of niet bedienen van de doop, naar de mening van Saldenus altijd een zaak
is van de gemeenschap namens welke de publieke handeling geschiedt, en nooit een
zaak van het particuliere gevoelen van een persoon. Als het oordeel van een vroom
leeraar op dit punt verschilt van het oordeel van de kerk, moet hij zich in deze
onderwerpen aan het publieke oordeel van de kerk waaronder hij wettelijk staat.
Overigens geschiedt de inlijving in het genadeverbond voor Saldenus niet door de
uitwendige doop, maar door het werk van de Heilige Geest. De inlijving door de doop
is slechts declaratief: er wordt verklaard en bezegeld dat de kinderen in hun gelovige
ouders tot de gemeenschap van de ware uiterlijke kerk gerekend worden.117 Tegelijk
merkt Saldenus op dat wij naar het oordeel der liefde hen ook voor geestelijke
bondgenoten hebben te houden, tenzij zich het tegendeel voordoet.
Enkele beschuldigingen
Saldenus reageert aan het eind van dit pamflet nog op enkele beschuldigingen aan zijn
adres. Pacius zou, aldus Schlüter, "veele sinistre en avereghtsche opinien en qualijk
ghefondeerde suspicien" over het doen en laten van De Labadie en zijn volgelingen ten
beste hebben gegeven. Saldenus verklaart dat voor deze verdenking reden te over is.
Hij somt diverse zaken op die hem uit zeer betrouwbare bron ter ore zijn gekomen.
Men zou in de kring van De Labadie er zich op voorstaan 's avonds te gaan slapen, of
's middags of 's avonds van de maaltijd op te staan, zonder dankgebed "met voorghevinghe, datmen daar niet aanghehouden is, als men van de Geest tot geen danken
beweeght wordt"118
Verder zou men durven beweren dat het gedrag van Jan van Leyden en van
Knipperdollink, die in Munster een nieuw koninkrijk van Christus wilden oprichten,
116. A.H\,p.76.
117. Zie hoofdstuk 4.2.
118. Den God-vrughtighen Boer, p. 79.
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nog niet zo vreemd was, maar dat zij alleen te voorbarig zijn geweest hoewel zij "als
door een spleetje de waarheyt al hebben beginnen te zien".
Ook wijst Saldenus op het feit dat de Labadisten in hun vergaderingen, ja zelfs
aan hun tafel zulke lieden toelaten, van wie men weet, en uit hun geschriften zien kan
"datse gheslagen Enthusiasten, Weygelianen en David Joristen sijn". Hij noemt in dit
verband de naam van Christiaan Hoburg die de gemeenschap inmiddels al weer zou
hebben verlaten.119 Er is ook de aantijging dat men eenvoudige vrome burgers uit
andere steden ontbiedt en hen na enig onderwijs de handen oplegt, zodat ze als
predikanten "vande waare Kerke" kunnen dienen. Ook zou men vrouwen willen
afbrengen van het dragen van goud, paarlen en andere juwelen, terwijl men hen het
advies gaf deze juwelen maar te overhandigen aan degenen die hen vermaanden.
Saldenus acht dit een zeer bedenkelijke zaak.
Verder refereert Saldenus aan een brief die Schlüter geschreven zou hebben aan
de gravin van Wigesteyn waarin hij meedeelde dat er, na de geboorte van Christus,
nooit iemand geweest is die met zo'n overvloed van de Geest begiftigd is geweest als
De Labadie. Met name deze drie gaven zouden in hem aanwezig zijn: "Een Engelsche
volmaaktheyt des levens, een kraght, om inde herten (NB) en ghedaghten der menschen in te dringen, en dan den Geest der prophetyen".120 Ook het feit dat De Labadie
ronduit erkend heeft dat hij het ten dele houdt met de Brownisten, en ten dele met de
Anabaptisten, is voor Saldenus uiterst bedenkelijk. Tenslotte geeft hij een uitvoerige
beschrijving van het optreden van De Labadie tegenover Minuret. Zelfheeft Saldenus
vanuit Amsterdam op 26 augustus 1670 over deze zaak bericht ontvangen. Minuret
zou, nadat hem eerst door De Labadie de handen waren opgelegd, door de duivel
bezeten zijn. Men heeft, nadat de satan bij hem was uitgeworpen, hem aan handen en
voeten gebonden, een prop in de mond gestopt en hem daarna twee a drie dagen doen
vasten. Het gevolg van dit alles is geweest dat hij overleed.
Saldenus vraagt of al deze bovengenoemde feiten zo maar afgedaan kunnen
worden als "sinistre en averechsche opinien en qualyk gefondeerde suspicien?". De
bedoeling van zijn schrijven is steeds geweest allerlei vrome zielen, die uit achting
voor de persoon van De Labadie of door het verdriet over de gebreken van de kerk, wat
ondoordacht in "dese scheuringe" verwikkeld zijn geraakt, weer terecht te brengen en
leiding te geven
Saldenus sluit dit schrijven af met een oproep aan de lezer om vast te staan in de
waarheid, en er tegelijk op te letten hoe snel zij die voorop lopen in deze zaak van de
afscheiding, steeds verder afwijken van de waarheid, en hoe snel zij nieuwe dwalingen
en gevoelens overnemen.
Twee brieven
Opmerkelijk is dat Saldenus in een P.S., na beëindiging van dit pamflet, twee brieven
heeft opgenomen van de gravin van Valkensteyn. Aan wie deze brieven zijn gericht is
niet duidelijk. In de eerste brief verklaart zij dat de voorrede door Schlüter geschreven
is zonder haar toestemming, en dat zij afstand wenst te nemen van de gedachten van De
Labadie. Verder spreekt zij haar verdriet uit over de gang van zaken rond de predikant
119. Saldenus verwijst naar zijn werk Der Unbekandte Christus.
120. Den God-vrughtighen Boer, p. 80.
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Allman, die zij nooit anders gekend heeft dan vol ijver voor de eer van God. Zij hoopt
van harte dat "de goede Zielen" in Holland hun uiterste best zullen doen hem af te
brengen van deze gedachten, waarin hij te ver gaat.121
In de tweede brief, die gedateerd is op 7 augustus 1670, vertelt zij hoe de
Kenteeckenen der Wedergeboorte in handen zijn gekomen van Schlüter. Deze trof dit
werk aan ten huize van een nicht van Jan Backhuys te Wezel, die het werk van hem had
geleend omdat zij in twijfel verkeerde over haar verkiezing. Ook in dit schrijven neemt
zij afstand van het gevoelen van De Labadie, waarbij zij uitspreekt dat "de Schoolmeester, met veel andere alhier in dit lant, die ook geoordeelt wierd'schuldig aan dese
nieuwe opinien" waarachtige en oprechte christenen zijn.
Saldenus heeft deze brieven opgenomen om te laten zien met welke taktiek
Schlüter te werk ging. Met allerlei fraaie woorden en klinkende namen is hij, aldus
Saldenus, erop uit de zaak van de afscheiding enig aanzien te geven, en mensen die er
niets mee te maken hebben erbij te betrekken.122

7.4.4. Samenvatting
1. In alle drie pamfletten blijkt een duidelijke afkeer van een schisma. Door Saldenus
wordt erkend dat de gereformeerde kerk in groot verval is. Een reeks van argumenten
wordt echter aangevoerd om aan te tonen dat afscheiding verkeerd is.
a. In de gereformeerde kerk wordt de fundamentele waarheid van Gods Woord zuiver
geleerd, naar uitwijzen van de belijdenis, terwijl ook de sacramenten zuiver worden
bediend.
b. Er is nooit een kerk geweest zonder enig gebrek.
c. Men kan gemeenschap hebben met een gebrekkige kerk zonder die gebreken goed
te keuren.
d. Door zich af te scheiden mist men de troost van Gods heilzame instellingen.
e. Men geeft ergernis en bedroeft de vromen, terwijl men ook de eendracht verstoort.
2. Saldenus had aanvankelijk grote verwachtingen van De Labadie. Hij is geschrokken door diens houding: een zich voorstaan op bijzondere openbaringen van de
Geest, en een negeren van alle kerkelijke regels. Ook het feit dat De Labadie zich
bediende van mystieke theologen zoals Ruysbroeck, is voor hem een teken aan de
wand.
3. Saldenus konstateert bij De Labadie, en niet minder bij Schlüter, hardheid van
oordeel, gebrek aan geduld, liefdeloosheid en hoogmoed.
4. Achter het separatisme ziet Saldenus een bepaald kerkbegrip schuilgaan. Men
meende dat de kerk alleen bestond uit wedergeborenen en ware heiligen. Saldenus wil
duidelijk onderscheid maken tussen de zichtbare en de onzichtbare kerk. De oprechte
christenen (de wedergeborenen) zijn de onzichtbare kerk en de anderen horen tot de
kerk als verdorde leden aan een lichaam. De niet wedergeborenen horen wel tot de
uitwendige kerk, maar niet tot het geestelijk lichaam van Christus. In het streven van
het Labadisme herkent Saldenus het heiligheidsideaal van de Donatisten.
5. Bij het avondmaal moet de christelijke tucht waken voor misstanden. Dat
121. Verdere gegevens over de predikant Allman ontbreken (aldus dr. A. de Groot, R.U. Utrecht).
122. Na deze twee brieven volgt nog een uitreksel van een brief van de heer Du Lignon (uit Haarlem) d.d.
28 november 1668.
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betekent niet dat ieder afzonderlijk lid als er misstanden zijn zich van het avondmaal
moet uitsluiten. De plicht om avondmaal te vieren blijft, ondanks de verkeerde
handelwijze van een mede aanzittende. Saldenus wil graag onderscheid maken tussen
de kerkelijke gemeenschap met elkaar in het avondmaal, en de geestelijke gemeenschap.
6. Tegenover het Labadisme dat de geldigheid van de ambtelijke bediening
afhankelijk maakte van de subjectieve gesteldheid van de ambtsdrager, stelt Saldenus
dat het oordeel over het innerlijk ons niet toekomt. De ambtsdrager handelt nooit naar
eigen oordeel, maar naar het oordeel van de kerk. Deze nadruk op de kerk komt bij
Saldenus naar voren zowel bij de bediening van de doop, als ook bij het sacrament van
het avondmaal.
7. De kern van het conflict ligt naar de mening van Saldenus in de visie op het
verbond. De gedachte dat het oude verbond alleen maar vleselijk zou zijn, wordt door
hem afgewezen. Saldenus benadrukt de eenheid van het oude en nieuwe verbond. Het
gaat steeds om hetzelfde verbond der genade, waarbij slechts de uiterlijke tekenen zijn
veranderd. Tot dat verbond kan men op een uitwendige en op een inwendige wijze
behoren. Dit laatste geschiedt door de wedergeboorte, en is een werk van de Geest.
Wel draagt het genadeverbond onder het Nieuwe Testament een meer geestelijk
karakter: wij ontvangen meer geestelijk licht, geestelijke vrede, geestelijke vrijmoedigheid en geestelijke heiligheid.
8. De drie genoemde pamfletten zijn, mede gelet op allerlei details, van grote
waarde voor de bestudering van het Labadisme en de houding van de Gereformeerden
daartegenover. Uit allerlei gegevens blijkt dat Saldenus uitstekend op de hoogte is van
wat zich in ons land en ook over de grenzen afspeelt. Hij heeft brieven in zijn bezit,
oorspronkelijk gericht aan ds. Undereyck (Bremen), die hem vanuit Duitsland zijn
toegezonden. Deze brieven zijn door Saldenus gepubliceerd om de eigenzinnigheid
van Schlüter aan te tonen. Overigens blijkt uit dit alles hoe nauw de relatie was tussen
de Nadere Reformatie, waarvan Saldenus een vertegenwoordiger was, en het gereformeerde Piëtisme in Duitsland.
7.5. De schadelijke nieuwigheden
7.5.1. Een langdurige twist
Behalve in de hierboven genoemde controversiële zaken, heeft Saldenus zich ook
gemengd in de bewegingen die op kerkelijk gebied werden veroorzaakt door de
"schadelijke nieuwigheden". Het gaat hier om de tegenstelling tussen de Voetianen aan
de ene kant, en de Coccejanen en de Cartesianen aan de andere kant. In het geding was
de plaats van de filosofie en het gezag van de rede in het verstaan van de Heilige Schrift.
Verder was ook de vraag aan de orde of men mocht afwijken van de kanttekeningen van
de Statenvertaling en in hoeverre de formulieren van enigheid bindend gezag hadden.
De Coccejanen, die zich vooral op het gebied van de exegese bewogen, verwekten bij
de tegenpartij veel aanstoot door de hermeneutische regel van Coccejus dat de bijbel de
123. Vgl. W.J. van Asselt, Amicitia Dei, Een onderzoek naar de structuur van de theologie van Johannes
Coccejus 1603-1669, Ede 1988. H Faulenbach, Weg und Ziel der Erkentnis Christi. Eine Untersuchung zur
Theologie des Johannes Coccejus, Neukirchen 1973; G. Schrenk, Gottesreich und Bund im alteren Protestantismus, vornehmlich bei Johannes Coccejus, Gütersloh 1923.
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geschiedenis van het heil beschrijft als een opeenvolging van verbondssluitingen.123
Ook vormde het verbond van ettelijke Coccejanen met de nieuwe filosofie van
Descartes een bron van polemiek.124
Het denken van Voetius, waarvan de twee voornaamste componenten waren: de
nadruk op het eeuwigheidskarakter van de openbaring en de eis dat de filosofie
beheerst zou worden door de theologie, vond onder de predikanten en in de gemeenten
trouwe aanhangers. Aan de universiteiten raakte het echter meer en meer geïsoleerd: in
alle andere faculteiten werden de methoden en begrippen van Descartes gevolgd.125
Toch waren er ook theologen die deze nieuwe denkwijze niet strijdig achtten met de
gereformeerde leer. Onder hen was Heydanus te Leiden, die Descartes dikwijls had
ontmoet. Hij protesteerde tegen iedere mistekening van zijn wijsbegeerte. Heydanus
vond aan de Leidse faculteit in zijn collega Wittichius een krachtig medestander.126
Door de staatsomwenteling van 1672 kreeg de Voetiaanse partij, die bijna
uitsluitend bestond uit aanhangers van de Prins van Oranje, meer invloed. De roep
werd van die kant steeds luider om maatregelen tegen de aanhangers van Coccejus en
Descartes. Op diverse classes en synoden kwam de zaak van de "schadelijke nieuwigheden" op de agenda voor. In Zeeland ging men er het eerst toe over om de nodige
stappen te ondernemen. Omdat veel studenten vanuit deze provincie in Leiden theologie studeerden, keek men bezorgd naar de faculteit daar. De classis Zuid-Beveland
schreef een brief aan de classis Walcheren, waarbij in diverse stellingen de heterodoxe
leringen, die in Leiden opgeld zouden doen, werden opgesomd. In dit classicale
schrijven werd onder andere de naam van Wittichius genoemd. Aan de studenten werd
in overweging gegeven geen colleges te volgen bij deze hoogleraar of bij andere
professoren die zijn gedachten accepteerden. Ook zou men graag zien dat vanuit
Zeeland geschreven werd aan de Hollandse synode, opdat deze zorg zou dragen voor
de zuiverheid van de leer aan de Leidse academie.
De nodige reactie in den lande bleef niet uit: een reeks pamfletten verscheen,
waarin voorstanders en tegenstanders hun mening over de "nieuwigheden" ten beste
gaven.127 Vaak was de toon bitter, en deed men aan beide kanten niet voor elkaar onder
in scherpte en sarcasme. Intussen werden op verschillende synoden pogingen in het
werk gesteld in deze strijd te bemiddelen, waarbij men de partijen opriep elkaar niet
steeds verdacht te maken. Een concept van tien artikelen, dat was opgesteld door de
Staten van Holland, werd door de kerkelijke vergadering van Edam overgenomen.
Daarin werd verklaard dat de statenvertaling met haar aantekeningen onbepaald gezag
had bij de verklaring van de Schriften van het Oude en Nieuwe Verbond, en dat de
formulieren van eenheid de onveranderlijke regel des geloofs vormden.
De synode van Leerdam voegde in 1675 aan deze artikelen een clausule toe van
deze inhoud: "Dat men soo doende om te beter ruste in de Kerke te bevorderen,
malkanderen noch in Schrijven, noch in Prediken, noch Catechiseren, ontrent saecken
die in de Formulieren van eenigheyt niet gedecideert en zijn, sal verdencken van iets
124. WJ. van Asselt, a.w., p. 143.
125. OJ. de Jong, a.w., p. 239.
126. J. Reitsma, Geschiedenis van de Hervorming en de Hervormde kerk der Nederlanden, 5e herziene dr.,
bezorgd door J. Lindeboom, 's-Gravenhage 1949, p. 316.
127. Een uitvoerig overzicht van deze strijd geeft J. A. Cramer, in zijn Abr. Heidanus en zijn Cartesianisme,
Utrecht 1889, p. 120-155; zie verder A. Eekhof, De theologische faculteit te Leiden in de 17e eeuw, Utrecht
1921.
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tegen de Formulieren van eenigheyt te hebben, directelijck of indirectelijck, of daer
van hetsy in het openbaar, hetsy in het bijzonder verdacht te maecken".128 Deze artikelen, die met de daaraan toegevoegde clausule een oproep tot vrede waren, werden op
de synode van Dordrecht in 1676 opnieuw herhaald en bevestigd. Opmerkelijk is dat
Saldenus op beide synodes aanwezig was: te Leerdam leverde hij een werkzaam
aandeel als assessor, terwijl hij te Dordrecht als visitator deelnam.
Ondanks al deze pogingen vrede te stichten in de kerkelijke verwarring, waren er
in de Voetiaanse kring die verder wilden gaan. Zij rustten niet voordat duidelijke
maatregelen genomen waren tegen allen die de leringen van Coccejus en Descartes
verbreidden. Daartoe wendde men zich tot de curatoren van de Leidse universiteit, met
als gevolg dat op de 16e januari 1676 een resolutie werd uitgevaardigd, bestaande uit
20 stellingen. De curatoren wilden op deze wijze voorgoed een eind maken aan de
twisten die de hogeschool in verwarring brachten, en haar bij de kerk verdacht
maakten. Daartoe werden door hen de meest aanstootgevende stellingen verboden,
terwijl ieder werd opgeroepen zich te onthouden van al te harde uitdrukkingen en
ongewone beweringen. De Voetiaanse partij was buitengewoon ingenomen met de
resolutie. Ieder moest er een exemplaar van hebben. In de pamfletten van die dagen
lezen wij dat alleen al te Amsterdam binnen enkele dagen meer dan 2000 exemplaren
werden verkocht, terwijl op de kansel, zowel in de preek als in het gebed, deze zaak
werd besproken.129
Ook nu bleven de reacties niet achterwege. Talloze pamfletten zagen het licht, het
ene al dreigender dan het andere, waarin de genoemde resolutie werd aangevallen of
verdedigd. Van deze reacties noemen wij in dit kader alleen het geschrift van Spanheim, die in 1670, als opvolger van Coccejus, tot hoogleraar aan de Leidse academie
was benoemd, en en een voorstander was van de "theologia traditiva".130 Spanheim
toont zich in zijn Epistola prima de novissimis circa res sacras in Belgio dissidiis ad
Amicum responsoria een krachtig pleitbezorger voor de handelwijze van de curatoren.
Hij zegt dat de curatoren niet anders hebben bedoeld dan een dam op te werpen tegen
allerlei kerkverwoestende nieuwigheden. Ook verklaart hij onder meer dat het met
Coccejus (die hij zelf prijst) gegaan is als met Origenes: zijn leerlingen hebben zijn
zaak bedorven door de gevoelens van hun meester te gaan overdrijven. De curatoren
hebben nu, aldus Spanheim, ervoor willen zorgen dat deze zich voortaan voor overdrijving zouden wachten.
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat deze langdurige twist, die resulteerde in
de afzetting van Heydanus, in de kerk de nodige tegenstellingen aan het licht heeft
gebracht. Omdat Saldenus zich bij deze zaak, die zoveel heeft losgemaakt, volop
betrokken wist, willen wij hem zelf aan het woord laten. Wij geven daartoe een
samenvatting van wat hij, onder het voor hem bekende pseudoniem, uitgaf. Omdat de
twee door hem uitgegeven pamfletten in hoofdlijnen hetzelfde aangeven, willen wij
ons in de weergave vooral richten op zijn Stricturae Breves, waarin hij het meest uitvoerig schrijft.
128. Aangehaald door J.A. Cramer, a.w., p. 123.
129. A.w.,p. 139.
130. Chr. Sepp, Het godgeleerd onderwijs, II, Leiden 1874, p. 242-244; hij bestreed Descartes en volgde het
voetspoor van Joh. Hoornbeek. Ook was hij anti-coccejaan, hoewel hij Coccejus geprezen heeft, vgl. NNBW,
X,p.955.
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7.5.2. Stricturae Breves
Het is op z'n minst opmerkelijk dat Saldenus beide pamfletten, die in de loop van 1676
uitkwamen, in het Latijn heeft geschreven.131 Alle andere reacties van zijn kant rond
bepaalde gebeurtenissen waren steeds in de eigen taal uitgekomen. Wanneer wij ons
afvragen wat daarvoor de reden kan zijn geweest, is het goed te letten op de scherpe
wijze waarop hij Spanheims optreden bekritiseert. Saldenus heeft er altijd een afkeer
van gehad dat het volk in allerlei theologische kwesties betrokken raakte en partij koos.
Om dat te voorkomen heeft hij zich in deze zaak van het Latijn bediend, om op die
manier zich alleen te richten tot de theologen en eventuele andere betrokkenen, en het
gewone volk er buiten te laten.
Zelf geeft hij direct aan het begin aan waarom hij naar de pen heeft gegrepen. Hij
voelt zich geroepen op te komen voor de goede naam van eerbare en vredelievende
mannen, die door Spanheim op een ernstige wijze in discrediet is gebracht. Als
Saldenus de wijze waarop Spanheim te werk is gegaan typeert, slaat hij een felle toon
aan. Hij gebruikt woorden als kunstgrepen, lasteringen, bedriegelijk en geraffineerd.132
Hij is er zich van bewust een zware taak op zich te hebben genomen, maar de waarheid
van de zaak waarvoor hij strijdt, is het meer dan waard. Het gaat hem er niet om een
welsprekende vertoning ten beste te geven, maar hij wil graag in een kort en eenvoudig
betoog zijn reactie kenbaar maken.133
Saldenus verklaart dat de brief van Spanheim hem bijzonder heeft teleurgesteld.
De woorden zijn vaak bombastisch en hoogdravend, en ver van de evangelische
eenvoud die een theoloog siert. Spanheim bedient zich, naar de mening van Saldenus,
vaak van stekelige en spottende uitdrukkingen, terwijl dezelfde woorden met hetzelfde
recht tegen hem gebruikt kunnen worden. Hij wil zich voordoen als iemand die boven
de partijen staat, en de vrede bemint, terwijl hij verklaart buiten zijn schuld als een
martelaar te hebben moeten lijden. Saldenus brengt als zijn eigenlijk bezwaar naar
voren dat Spanheim degenen tot wie hij zich richt wel allen als broeders aanspreekt,
maar intussen olie op het vuur werpt en zo de partijschap aanwakkert.134
Voor Saldenus is dat in tegenspraak met het duidelijk besluit van de synoden van
Leerdam (1675) en van Dordrecht (1676) waar is vastgesteld dat het aan niemand
vrijstaat om collega's die de formulieren van eenheid aanhangen, uit te maken voor
"vernieuwers", en dat dit niet in bijeenkomsten of in geschriften, noch direct noch
indirect mag gebeuren. Spanheim doet in feite met zijn woorden niets anders dan de
vrede verstoren, en oproepen en voorbereiden tot strijd. Hij stelt zijn tegenstanders
voor als onverzoenlijken, hoogmoedigen, schuldig aan samenzwering en verachters
van het openbaar gezag, zonder echter enig bewijs daarvoor te leveren. Men moet dit
131. Het eerste kwam uit onder de titel Desiderii Pacii Stricturae Breves In Clar. D. Friderici Spanhemii
Fil. Epistolam De Novissimis Circa res Sacras In Belgio Dissidiis, MDCLXX VI. (W.P.C. Knuttel, Catalogus
van de Pamfletten-verzameling berustende in de Koninklijke Bibliotheek, II/2, 's-Gravenhage 1895, nr.
11446). Het tweede is gedateerd op 13 dec. 1676, en verscheen onder de titel De Nupera D. Friderici
Spanhemii F. Epistola Ad Amicum, Qua exhibet novissima circa res Sacras in Belgio dissidia, Amici ad
Amicum Epistolium. (W.P.C. Knuttel, a.w., nr. 11447).
132. "artes, calumniae, subdole, peritissimè".
133. "...quod ipsum brevi nee compto, vel ad ostentationem declamatoriam composito, sed simplici et
vulgari sermone expediam", Stricturae Breves, p. 4; vgl. Concionator sacer, praefatio, X, XI.
134. Vgl. De Nupera, p. 5.
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aannemen eenvoudig omdat hij het zegt. Saldenus acht dit een optreden als van een
dictator tegenover de academici en de kerken van heel Nederland, als van een paus die
onfeilbaar leert en spreekt.135
De tegenstanders van Spanheim waren, aldus Saldenus, nooit in enig geschrift
strijdlustig geweest, als niet sommige broeders, die hun goede naam en faam aantastten, hen tegen hun wil ertoe hadden gedwongen. Saldenus noemt de namen van
Heydanus, Coccejus, Wittichius, Burmannus, Cartesius en andere professoren, die
zonder schuld zijn, maar in de brief van Spanheim zwart worden afgeschilderd. Hij
vraagt z'n lezers of zij ooit hebben meegemaakt dat zulke uitnemende mannen als deze
openlijk of bedekt worden verraden. De hele literaire wereld, en niet minder de
vredestichtende theologie en de degelijke filosofie kunnen getuigen van de bescheidenheid, de vriendelijkheid, de gemakkelijkheid en de welwillendheid van deze zeer
geleerde mannen. Saldenus noemt Coccejus een onvermoeibaar exegeet, een groot
licht en hoogtepunt van de academie.136
Volgens Saldenus is Spanheim vanaf het begin de aanstoker geweest van de
beroeringen die vier jaar geleden aan de academie van Leiden zijn begonnen, terwijl
hij door heimelijke kunstgrepen dit vuurtje ook brandende hield. Hij was het ook die in
1673 Corollarius en de zijnen als Cartesiaanse ketters aanviel, en Coccejus en Wittichius als Weigelianen brandmerkte. Saldenus herinnert in dit verband aan het dispuut
over de twaalf loei uit het Nieuwe Testament. De eerste stelling daarvan luidde dat het
op de een of andere manier twijfelen aan het bestaan van God niet vroom of eerzaam is.
Naar de mening van Saldenus weet iedereen dat Spanheim zijn tegenstanders heel
vaak van dit Cartesiaanse gevoelen heeft beschuldigd. Saldenus geeft zelf geen
waardeoordeel over het denken van Descartes, maar hij merkt op dat de grote filosoof
op talloze manieren dit woord heeft verklaard, en dat Spanheim er beter aan had
gedaan dit niet naar voren te brengen, om zo de Cartesiaanse broeders geen aanstoot te
geven.
Ook het aftreden van Cranen, professor in de filosofie en hoofd van het Hollands
college, was zijns inziens het werk van Spanheim. Deze Cranen wees de belediging,
die door Spanheim aan Descartes en z'n leerlingen was aangedaan, af en organiseerde
een openbaar dispuut ter verdediging. Saldenus zegt dat Spanheim er tenslotte voor
gezorgd heeft dat Cranen, toen deze de disputatie tegen de wil van Spanheim toch
doorzette, door de curatoren zijn professoraat is ontnomen.
Niet minder verwijt Saldenus aan Spanheim dat hij in het openbaar het commentaar van Coccejus op de brief aan de Hebreen probeerde te weerleggen op een niet
eerlijke manier omdat hij het gevoelen van deze vermaarde man niet op een waardige
wijze weergaf. Bovendien heeft Spanheim de Loei Communes van Coccejus zo behandeld, dat hij de dingen die vandaag als afwijkend worden voorgesteld, alleen maar
krachtig heeft aangevallen, terwijl hij de overige loei niet heeft genoemd. Saldenus
vraagt zich af op welk front Spanheim die zo klaagt eigenlijk laat zien dat hij geen van
zijn collega's heeft beledigd.137
135. "Dictator Academiarum et Ecclesiarum totius Belgii, alter Papa ex cathedra pronuntians et docens
in fallibiliter", Stricturae Breves, p. 11.
136. De Nupera, p. 6.
137. "Qua fronte igitur querulum hoc caput profiteatur se nulli Collegarum injurium?", Stricturae Breves,
p. 23.
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Allerlei feiten worden door Saldenus naar voren gebracht om aan te tonen dat het
niet waar is dat Spanheim zich afzijdig heeft gehouden, en heeft gezwegen zoals hij
beweert. Het blijkt dat Saldenus goed op de hoogte is van allerlei gebeurtenissen aan
de Leidse academie uit die jaren. Zo memoreert hij een dispuut van Spanheim, aan het
eind van het jaar 1674 gehouden, over de staat en de strijd van de wedergeborene.
Terwijl hij in een eerdere disputatie erkende dat er onder het Nieuwe Testament een
grotere vrijmoedigheid, genade en roemen was, verklaarde hij nu dat het verschil
tussen de oude en de nieuwe bedeling niet moest worden gezocht in de genadegaven,
rechtvaardiging, aanneming, heiliging, liefde, het inschrijven van de wet in de harten,
vrede met God of rust in het geweten. Hij benadrukte nu dat deze genadegaven voor
beide bedelingen dezelfde zijn. Spanheims opzet was, aldus Saldenus, de broeders te
kunnen tegenspreken.
Hij noemt vervolgens in dit verband een onverkwikkelijk dispuut op 17 februari
1675 met Cornelius van der Linden, medisch doctor en candidaat tot de dienst, waarbij
Spanheim zich te buiten ging aan scheldwoorden en spitsvondigheden. Toen de
disputatie geëindigd was, heeft Spanheim de curatoren ervan weten te overtuigen dat
hij door Van der Linden niet met argumenten maar met beledigingen en grove taal was
aangevallen. Verder herinnert Saldenus aan het optreden van Spanheim, in aanwezigheid van Heydanus, bij de inaugurele medische disputatie van Herm. Bruynsteen.
Toen deze vriendschappelijk en vertrouwelijk met Spanheim sprak over de een of
andere tegenwerping van de opponent volgens de vooronderstellingen van Descartes,
begon Spanheim, boos en met stemverheffing, een twistgesprek over de Cartesiaanse
filosofie, die van het theologisch terrein geweerd moest worden.138
Ook wijst Saldenus op het feit dat uit de geschriften van Coccejus, en uit de
vredestichtende theologie van Wittichius op een zeer kwalijke wijze allerlei woorden
zijn gelicht, om zo een lijst van dwalingen op te stellen en deze te hanteren tegen
mededienaren. Dit alles is daarna in handen gespeeld van de leidinggevenden, en aan
hen die de Republiek besturen. Naar de mening van Saldenus is het Spanheim geweest
die een grote rol heeft gespeeld in heel deze zaak, die tenslotte heeft geresulteerd in het
besluit van 16 januari 1676. Saldenus zegt dat deze dingen in Leiden bij Jan en alleman
bekend zijn.139 Zijn bedoeling is door het openbaar maken van deze feiten aan te tonen
dat het allerminst waar is wat Spanheim beweert over zijn afzijdig staan in deze zaak.
Wat betreft de handelwijze van Spanheim signaleert Saldenus dat hij zijn tegenstanders typeert, in hun uitingen en daden, als de Remonstranten van weleer. Deze
vergelijking met de Remonstranten maakt Spanheim volgens Saldenus heel bewust,
om bij zijn lezers de suggestie te wekken dat tegen zijn tegenstanders op dezelfde
manier zou moeten worden opgetreden; zij moesten van de scholen en van de academische katheders verwijderd worden, en de kerk moest deze Hagar uitdrijven. Saldenus
is van mening dat het omgekeerde veel eerder het geval is. Het optreden van Spanheim
en de zijnen vertoont zijns inziens een verrassende overeenkomst met het optreden van
de Remonstranten.140 De Arminianen eisten angstvallig de medewerking en de gunst
van de overheid, zowel de hogere als de lagere. Spanheim en zijn broeders handelden
138. "...lites movit de Philosophia Cartesiana a cancellis Theologicis ableganda", a.w., p. 28.
139. "Haec Lugduni in Batavis lippis et tonsoribus notissima sunt", a.w., p. 30; vgl. Concionator sacer, p.
61.
140. Deze zelfde beschuldiging vinden wij in De Nupera, p. 8.
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op dezelfde wijze. De Arminianen riepen om de oude toestand, ze geselden de
orthodoxen als rustverstoorders, ongeleerden en als vijanden van het onderricht.
Spanheim doet in dit geschrift hetzelfde.
Als Spanheim klaagt over zijn inkomen en over beledigingen en smaad die hem
zijn aangedaan, is hij volgens Saldenus niet oprecht.141 Hij vertelt niet dat hij een
tweevoudig professoraat bekleedt en een viervoudige beloning ontvangt, en wel een
voor de theologie, een tweede voor de heilige historie, een derde voor zijn werk als
bibliothekaris, en een vierde voor de Franse samenkomsten die elke maand worden
gehouden. Hij verheugt zich in de gunst van de hoge en grote curatoren. Mensen als
Heydanus, Wittichius, Burmannus, Cranen, Van der Linden, en Swartenhengst hebben, naar de mening van Saldenus, veel meer te lijden gehad.
Wat Saldenus Spanheim vooral kwalijk neemt is dat hij in zijn brief geen eerlijke
weergave geeft van de geschiedenis van de problemen die zich de laatste jaren hebben
voorgedaan. Hij schrijft niet juist over de oorsprong van deze ellenden, maar ook niet
over de oorzaken, nog slechter over de dingen die gebeurd zijn, en zeer slecht over de
geneesmiddelen.
Als Saldenus zelf de oorsprong en de voortgang van dit kwaad overziet, gaat hij
veel verder terug, en herinnert hij aan de rivaliteit die er in het verleden voortdurend
was tussen de academies van Utrecht en Leiden. Hij wijst erop dat men bij de opzet van
de studie aan de beide universiteiten een eigen methode volgde. In Utrecht hield men
zich, onder leiding van de vermaarde Voetius, intens bezig met de praktische theologie. De Engelse taal werd volop bestudeerd, meer nog dan het Hebreeuws en het
Grieks.142 De Engelse schrijvers werden vertaald, gewetensgevallen opgesteld, terwijl
preken door elkaar werden gelezen, zonder enige voorkeur of onderscheid, of ze nu
van Episcopaalse, Presbyteriaanse of Independentistische schrijvers waren. Een derde
deel van de studie werd hierdoor in beslag genomen. Saldenus zegt dat op de
preekstoel dergelijke predikers sterk naar voren kwamen, en dat de consistories en de
classes werden aangevuld met oud-leerlingen van deze faculteit.
Tegelijk kwam door onderlinge naijver ook twist op. Vragen werden opgeworpen
over het hoofdhaar, de canonieke boeken, de bankrente en de sabbath. Helaas werden
deze vragen niet alleen behandeld onder de professoren, maar ook onder de predikanten, voor het volk, in kerkeraden en andere kerkelijke vergaderingen. En wat
volgens Saldenus in zulke gevallen altijd gebeurt, heeft ook hier plaats gevonden:
hoorders die, meer dan betamelijk is, zijn toegewijd aan de inzichten van hun leraren,
gaan in partijen uit elkaar. En wanneer ze eenmaal in partijen uiteen zijn gegaan, is er
nauwelijks enige inspanning tot wederkerige liefde, maar slaan ze elkaar over en weer
bont en blauw en grieven elkaar, en moet de een niets meer van de ander hebben.143
Saldenus wijst erop dat de regeerders van die tijd de kant kozen van hen die zich
tegen de Utrechtenaren verzetten, omdat het hun voorkwam dat het openbaar gezag
141. "...de injuriis contumeliisque sibi illatis conqueritur...", Stricturae Breves, p. 34; vgl. De libris, p. 12,
13.
142. 'Trajectini Ductore Celeberr. D.Voetio praecipuam practicae theologiae operam navabant; addiscebatur passim plurimumque lingua Anglicana prae Hebraea et Graeca", a.w., p. 41.
143. "Auditores praeceptorum placitis addictiores magis quam par erat, in partes ire, earumqu studio
segreges facti mutuo vix frui amore, sugillare et mordere se invicem, quae placerent his, displicere illis.'VLw.,
p. 42,43; vgl. Concionator sacer, X, 10.
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meer ongeschonden bewaard bleef door de stellingen en de opvattingen van de
Leidenaren. De wijze van doen van degenen die in genoemde kwesties de preekstoel
gebruikten om ten overstaan van het volk zich op een scherpe wijze over een en ander
te uiten, riep naar de mening van Saldenus ergernis op bij de magistraat. Zij schroomden niet om, aangemoedigd door de toejuiching van het publiek (want niet zelden
oordeelt het volk verkeerd als het door hartstochten is overweldigd) zich als rechter uit
te spreken over zaken waarover men het onderling niet eens was, terwijl zij het
openbaar gezag en het handelen van de magistraten striemden. Zo is het ervan
gekomen dat de regering van enkele van de voornaamste steden in Holland predikanten heeft afgezet. Wat Saldenus nu bij Spanheim signaleert is dat hij de ergernis
over deze zaak de "vernieuwers" in de schoenen schuift.
Aparte aandacht krijgt in dit verband de sabbathskwestie. De zaak was, aldus
Saldenus, geen woordenstrijd, maar raakte het gebod van God. Ook op dit punt waren
er voor- en tegenstanders. Het verhaal gaat, zegt Saldenus, dat uit de mond van Voetius
deze verderfelijke woorden zijn opgevangen: "Deze kwestie over de sabbath kan niet
dan door een scheuring worden beslist".144 Als dit op waarheid berust ligt volgens
Saldenus hier de oorsprong van alle huidige problematiek, omdat de leerlingen op dit
punt de leermeester zijn gevolgd. Saldenus verwondert zich erover dat Spanheim heel
deze zaak laat rusten, waarschijnlijk omdat het in zijn kraam niet te pas komt. Zo
verzwijgt hij ook het mooie gesprek dat gevoerd is tussen Voetius, Maresius en
anderen. Saldenus zegt wel te weten waarom Spanheim hierover zwijgt: het is duidelijk dat de aanhangers van Calvijn, die op dit punt zijn opvattingen hebben overgenomen, vandaag als de vernieuwers gelden, en daarom ook de klappen krijgen.
Omdat de hatelijkheden en de twisten niet ophielden, heeft het openbaar gezag
aan Heydanus en Coccejus en anderen opgedragen een en ander te schrijven om zo de
onbezonnen raadgevingen van opruiende mensen te breken. Bovendien vroeg men aan
de samenroepers van de synode van Zuid-Holland naar een oplossing te zoeken voor
deze ramp. Saldenus merkt op dat de onderlinge haat niet was weggenomen, maar
ondergronds doorwerkte. Men wachtte alleen op een gelegenheid om opnieuw de
aanval te openen. Daarvoor greep men onderwerpen van Descartes aan, terwijl tot dat
einde geschriften van Coccejus werden gelezen en aan een nader onderzoek onderworpen.145 Omdat Spanheim en zijn aanhang uit waren op de alleenheerschappij,
verzamelden zij het een en ander uit de geschriften van grote mannen, zaken die,
verdraaid en verminkt, argumenten waren voor de zwaarste beschuldigingen en materiaal moesten leveren voor onheilspellende aanklachten. Zo probeerde men de haat
van het volk weer op te roepen. Vandaar de onheuse bejegeningen met benamingen als
"gevaarlijke vernieuwers", en de beschuldigingen van atheisme, scepticisme, socinianisme, nestorianisme en chiliasme. Op grond van deze aanklachten wilde men de
schuldigen, of zij nu professoren waren of dienaren van de kerk, afzetten. Zo zijn, naar
de mening van Saldenus, de hoorders van Descartes en Coccejus beschuldigd, en niet
minder allen die de aanklachten, ingebracht tegen deze volledig orthodoxe theologie
144. "Narrant, ex Celeberr. Voetii oreferales has voces haustas fuisse, quaestio haec de Sabbato non poterit
nisiper schisma decidi...", a.w., p. 44.
145. 'Traduntur philosophemata Cartesii, leguntur scripta Cocceji, ad examen revocantur...", a.w., p. 46.
146. "...criminaquehaec OrthodoxaeomninoTheologiaeet scripturariae, atque innoxiae Philosophiae illata
dissolvere atque eluere...", a.w., p. 48.
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en tegen de onschuldige filosofie, ontzenuwden en vernietigden.146
In zijn verdere uiteenzetting noemt Saldenus het rampjaar 1672, waarin overal
opstanden onder het volk plaatsvonden, terwijl de magistraten werden verdreven.
Door het optreden van Willem III (een sieraad voor de republiek) kwam er rust. De
broeders van Spanheim beroemen zich erop, aldus Saldenus, dat zijn liefde voor het
beginsel er veel toe heeft bijgedragen dat de vernieuwers aan de kant van de "Loevesteinianen" hebben gestaan.147 Hij acht dit een voortreffelijk en sluw verzinsel.
Verder herinnert Saldenus aan het geschrift van Van Rijssen en Hulsius, uitgekomen onder de naam van Bericht van Coccejaanse en Cartesiaanse nieuwigheden. Hij
zegt dat hierin aan de kaak werden gesteld Coccejus, Wittichius, de academie te
Leiden, en professoren en predikanten die zich inlieten met de gedachten van Coccejus
en Descartes. Zij werden allen aangeklaagd als dwepers, ketters, aanhangers van de
vijfde monarchie, onruststokers in de kerk, en vijanden van de Prins. Dezelfde
beschuldigingen en verwijten werden gehoord in Zeeland en elders; ook troffen
dezelfde kreten alom de oren van het volk vanaf de preekstoel, en dat niet zonder de
nodige verwarring. Saldenus vraagt of het billijk was te verwachten dat in zulke
omstandigheden vredelievende mannen van alle rangen zouden kunnen zwijgen en
niemand pijn doen. Maar op alles wat zij schreven gaf Spanheim geen enkele inhoudelijke reactie.
Saldenus spreekt zeer afkeurend over de handelwijze van de classis Goes. Hij
meent dat deze vergadering onverhoord heeft veroordeeld, en iets onschuldigs het
brandmerk van nieuwigheid en heterodoxie heeft opgelegd. De overige classes van
Zeeland waarvan de meeste leden gedrenkt waren in de Utrechtse methode, werden
aangespoord hetzelfde kritische geluid te laten horen, terwijl men brieven zond naar de
overige synoden van Nederland (met wie ze anders nooit correspondentie voerden)
zodat ook deze tegen Wittichius werden opgezet. Voor Saldenus is het optreden van
Spanheim en zijn broeders op allerlei kerkelijke vergaderingen zeer laakbaar en
allerminst kerkelijk. Hij spreekt in dit verband van kunstgrepen, listen en goocheltoeren.148
Zeer gedetailleerd gaat Saldenus in op het aandeel van Spanheim en zijn broeders
in de besluiten van de synode van Enkhuizen (1672) en de tien artikelen, aanvaard op
de synode van Edam (1673). Uit alles blijkt dat Saldenus bijzonder in de synodale
verwikkelingen van die jaren thuis is. Hij noemt als resultaat van de vele besprekingen
nogmaals het besluit dat in Leerdam (1675) is genomen, en dat in Dordrecht (1676) is
bevestigd, en aan de classes aanbevolen, dat niemand als vernieuwer zal worden
aangemerkt, die zijn instemming met de formulieren betuigt. Hij betreurt dat, waar de
kerkelijke vergaderingen aansporen tot vrede, Spanheim en zijn aanhang niet ophielden op een zeer kwalijke manier de broeders verdacht te maken, en zo de twisten en
vechtpartijen te vermeerderen.149
Als Spanheim in zijn schrijven meedeelt hoe Zwitserse, Duitse, Franse en andere
geleerden geoordeeld hebben over de theologie van Coccejus, en wat zij vastgesteld
hebben over de filosofie van Descartes, acht Saldenus dat niet van doorslaggevende
147. Aanduiding van de regentenpartij.
148. "artes, machinae atque praestigiae...", a.w., p. 52.
149. "Spanhemii Fratres bella crepant, litesrixasqueexaggerant", a.w., p. 56.
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betekenis. Hij vraagt zich af of wij, al zouden alle academici zich verzetten tegen
Coccejus en Descartes, daaruit moeten opmaken dat die theologie en filosofie vals en
misleidend is. Saldenus acht dit een wijze van redeneren die niet opgaat. Hij maakt in
dit verband een vergelijking met het evangelie en het verzet ertegen. Hij zegt dat, ook
al heeft de hele wereld zich tegen het evangelie gekant, dit toch het meest eigen Woord
van God is.150 Daarmee wil hij intussen de gedachten van Coccejus en Descartes niet
op een lijn stellen met het evangelie. Spanheim verzwijgt overigens dat de meeste
professoren in Zwitserland en op de gereformeerde academies van Duitsland zeer
hoog opgeven van de overdenkingen van Coccejus en de filosofische stellingen van
Descartes.
Saldenus zegt tenslotte dat hij een afkeer heeft van een schrijven als van Spanheim, waarin bloemen van toespraken en opsmuk van woorden de angels bedekken.151
Hij spreekt de wens uit dat deze mensen hun hatelijkheden zullen afleggen, en dingen
zullen aandragen die geschikt zijn om de brand in te perken.152 Daartoe moeten wij God
bidden dat Hij heerst over hun harten, de kerk bewaart en aan Jeruzalem de vrede weer
teruggeeft.
7.5.3. Samenvatting
1. Saldenus uit zich op een voor hem ongekend scherpe wijze. Dit verklaart het feit dat
hij schrijft in het Latijn. Zijn streven is altijd bij omstreden zaken het volk erbuiten te
laten.
2. Meerdere verwijten worden gericht aan het adres van Spanheim. Deze heeft de
goede naam van vredelievende mannen (Coccejus, Heydanus, Wittichius, Burmannus,
Cartesius) in discrediet gebracht. Hij geeft geen eerlijke weergave van de feiten, en
verzwijgt wat in zijn kraam niet te pas komt. Vooral neemt Saldenus het Spanheim
kwalijk dat hij zich aan onkerkelijk gedrag heeft schuldig gemaakt: de kerkelijke
beslissingen zijn door hem niet geëerbiedigd.
3. Als Saldenus de oorsprong van de onrust rond de "schadelijke nieuwigheden"
nagaat, noemt hij de rivaliteit die er in het verleden voortdurend was tussen de
academies van Utrecht en Leiden. Door naijver en twist groeide een kloof. Onderlinge
tegenstellingen werden in het openbaar besproken, waarbij men elkaar losliet.
4. Saldenus doet zich kennen als een man die wars is van partijschappen in de
kerk. Als leerling van Voetius spreekt hij sympathiek over de methode en de studieopzet die in Utrecht werd gevolgd, waarbij een derde deel van de tijd besteed werd aan
de praktische Engelse geschriften. Tegelijk klinken ook kritische geluiden naar de kant
van Voetius en zijn leerlingen op het punt van de sabbath.
5. Inhoudelijk geeft Saldenus geen beoordeling van de theologie van Coccejus en
de filosofie van Descartes. Hij spreekt met sympathie over de persoon en het werk van
Coccejus; hij noemt hem een onvermoeibare exegeet, een groot licht, en een hoogtepunt van de academie. Hij spreekt over een volledig orthodoxe theologie, en duidt het
werk van Descartes (een groot filosoof) als een onschuldige filosofie. De vraag doet
zich voor of Saldenus de diepere theologische verschillen niet heeft gezien, of dat hij
150. Vgl. Chr. Sepp, a.w., p. 244, 245.
151. "Apage sermonum flores et verborum lenocinia aculeos tegentia", Stricturae Breves, p. 60.
152. Vgl. Neerlands Interest, p. 5, en Zedig Verzoek, p. 18, en De Nupera, p. 5.
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om andere redenen daaraan is voorbijgegaan. In ieder geval verschilt hij van vele van
zijn Voetiaanse medestanders die hier ingrijpende inhoudelijke verschillen meenden te
ontdekken.
6. Saldenus blijkt uitstekend geïnformeerd over wat zich in deze jaren aan de
Leidse academie heeft afgespeeld. De gang van zaken rond disputen en colleges van
Spanheim is hem bekend. Het is ons niet duidelijk geworden welke kanalen hem
hierbij ten dienste hebben gestaan. Ook de beslissingen van de diverse kerkelijke
vergaderingen in deze periode weet hij nauwkeurig te analyseren.
7. Saldenus wil midden in de kerk staan. De synodale beslissingen die oproepen
elkaar binnen de grenzen van de formulieren te respecteren, en elkaar niet verdacht te
maken, zijn voor hem uitgangspunt. De formulieren fungeren voor Saldenus als de
ruimte waarbinnen we met elkaar in de kerk staan, en dat in positieve zin bedoeld. Wij
hebben elkaar als broeders aan te spreken, en op die wijze met elkaar om te gaan. Wij
kunnen naar de mening van Saldenus gereformeerd zijn, zonder dogmatische kwesties
op de spits te drijven.
8. In deze beide Latijnse geschriften liggen er, zowel taalkundig als inhoudelijk,
duidelijke parallellen met zijn Neerlands Interest (1664) en zijn Concionator sacer
(1677).
9. De vraag blijft intrigeren waarom Saldenus als Voetiaan zich" zo scherp uit over
een andere Voetiaan, terwijl hij Coccejus en Descartes de hand boven het hoofd houdt.
Zijn irenische instelling zal hierin een sterke rol hebben gespeeld. In dit opzicht doet
hij ons denken aan H. Witsius die ook bemiddelend in de kerk wilde staan.
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HOOFDSTUK 8

Saldenus' eschatologie

8.1. Dubbele lijn
De leer van de laatste dingen heeft in de gereformeerde theologie betrekkelijk weinig
aandacht gekregen. Ongetwijfeld is dat mede te verklaren als reaktie op de overspannen toekomstverwachting van de Dopers. De speculatieve eindtijd-concepties binnen
de radikale vleugel van de Reformatie, en vooral het échec van Munster, hebben tot
gevolg gehad dat de reformatoren slechts op heel voorzichtige en ingetogen wijze zich
hebben uitgelaten over de dingen die komen gaan. Niettemin neemt de eschatologie
wel een vaste plaats in in de theologische doordenking binnen de reformatorische
traditie. Als voorbeeld noemen wij hier de Institutie van Calvijn. In dit standaardwerk
uit de tijd van de Reformatie wordt een apart hoofdstuk gewijd aan de "laatste
opstanding", terwijl bovendien de overdenking van het toekomende leven de nodige
aandacht krijgt.1 Calvijn tekent de weg van een christen als een pelgrimage naar de
hemel, en ziet het leven hier op aarde als een wachtpost voor de eeuwigheid.
Het hoeft ons dan ook niet te verwonderen dat de vertegenwoordigers van de
Nadere Reformatie, die theologisch in het spoor van de Reformatie wilden gaan, hun
verwachting voor de toekomst uitdrukkelijk onder woorden hebben gebracht. Bij deze
verwachting speelde de persoonlijke toekomst van de mens een grote rol, waarbij het
sterven en de komende ontmoeting met God de nodige aandacht kregen. Men achtte de
voorbereiding daarop van wezenlijk belang. Een zekere individualiserende en spiritualiserende tendens is onmiskenbaar aanwezig.
Toch is hiermee niet alles gezegd. Want behalve deze gerichtheid op de persoonlijke toekomst die bij het sterven doorbreekt, is er ook een andere kant. Diverse
schrijvers hadden oog voor de toekomst van de wereld die zich uitstrekt naar haar
voleinding. Men verwachtte de wederkomst van Christus, waarbij verschillende auteurs spraken over een heilvolle periode van de kerk, en over een toekomstige bekering
van de Joden. Men was ervan overtuigd dat de bekering van Israël behoorde tot de
tekenen van de eindtijd. WJ. op 't Hof spreekt in dit verband over een historiserende
eschatologie, en is van mening dat deze kenmerkend is voor de beweging van het
Nederlandse Piëtisme als geheel.2 Veel meer dan de reformatoren van het eerste uur
hadden deze vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie oog voor de aardse
dimensie van de bijbelse toekomstverwachting.
Voor een goed verstaan is het nodig hier te wijzen op de invloed van de
Puriteinen. In Engeland was, vooral in de eerste helft van de zeventiende eeuw, de
1.
J. Calvijn, Institutie, III, hoofdstuk IX, xxv.
2.
WJ. op 't Hof, Engelse piëtistische geschriften, Rotterdam 1987, p. 26; vgl. T. Brienen e.a., "Nadere
Reformatie, een poging tot begripsbepaling", in DNR, VII (1983), p. 113; vgl. M. van Campen, Leven uit Gods
beloften, Kampen 1988, p. 154, 155.
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toekomstverwachting sterk verbreid. Men geloofde in een apocalyptische tijd te leven,
die zwanger was van het naderend komen van Christus. Men had hoge verwachting
van de toekomst van de kerk, terwijl men daarmee gepaard gaande, niet minder
verwachting had van de bekering der Joden. De beschrijving van deze toekomstige
heerlijkheid had meermalen chiliastische trekken: de bloeitijd van de kerk en de
verwachting voor Israël werden verbonden met aardse voorspoed.3 In diverse werken
van de mannen van de Nadere Reformatie is deze invloed vanuit Engeland inzake de
toekomstverwachting aanwijsbaar.4
Op het punt van de eschatologie kan men dus een dubbele lijn opmerken: een
meer persoonlijk gerichte verwachting, waarbij de aandacht voor het sterven en de
voorbereiding daarop centraal stonden, en daarnaast een veel breder perspectief,
waarbij het toekomstig heil ook uitgesproken aardse aspecten had. Daarbij dient wel te
worden vastgesteld dat de eerstgenoemde lijn bij veel auteurs het meest duidelijk
aanwezig is. Deze aandacht voor het toekomstig persoonlijk heil kwam in ons land in
het bijzonder tot uiting in de zogenaamde euthanasia-literatuur. Diverse auteurs
hebben hun gedachten over de dood en de voorbereiding daarop, op papier gezet.
Typerend voor de instelling van de mannen van de Nadere Reformatie was dat zij de
leer van het wei-sterven niet louter academisch hebben willen behandelen, maar vooral
praktisch pastoraal om zo het gewone gemeentelid ten dienste te kunnen zijn. Daarbij
maakt de overdenking van de dood bij hen een wezenlijk onderdeel uit van de oproep
om zich dagelijks te oefenen in de heiligmaking.5 Tegelijk moeten wij konstateren dat
de euthanasia-literatuur niet exclusief een zaak van de Nadere Reformatie was. Ook
van de kant van de Dopers, Remonstranten, Lutheranen en Erasmianen is er op dit
gebied het nodige verschenen, zij het dat de geschriften van die kant minder talrijk
waren.6
Men kan in de werken van Saldenus regelmatig uiteenzettingen aantreffen die
vooral de persoonlijke toekomstverwachting raken. Daarbij komen steeds aan de orde
de gebrokenheid van dit aardse bestaan, en het uitzien naar de hemelse heerlijkheid. Zo
heeft Saldenus in De Wech des Levens aparte hoofdstukken gewijd aan de verachting
van de wereld en het verlangen naar de hemel.7 Verder brengt hij in zijn Christelijke
Kinderschool in het kort onder woorden op welke wijze de dood voor een christen een
verlossing is van de zonde, en een overgang tot de eeuwige heerlijkheid.8 Zeer uitvoerig gaat hij hierop in in zijn Leven uyt de Doodt, waarvan de eerste druk in 1667
uitkwam. Kennelijk vond dit werk een goed onthaal, getuige het feit dat reeds in 1671
3.
Vgl. C. Graafland, "De toekomstverwachting der Puriteinen en haar invloed op de Nadere Reformatie",
in DNR, III (1979), p. 65-96.
4.
C. Graafland noemt G. Udemans, H. Witsius en J. Koelman, bij wie invloed van deze Puriteinse
toekomstverwachting te bespeuren valt, a.w., p. 76-84.
5.
Een goed overzicht van de Euthanasia-geschriften uit deze periode biedt A.J.H.G. Ronhaar, in Willem
Sluiter. Christelike Doodts-Betrachting, Houten 1987, p. 38-40.
6.
Vgl. K. Exalto, De dood ontmaskerd, Amsterdam 1975, p. 195. Reeds in de late Middeleeuwen werden
allerlei stervensboekjes uitgegeven. Wij noemen hier de namen van Johannes van Mies, Johannes Nider en
Johannes Gerson; vgl. K. Exalto, a.w., p. 3-34.
7.
De Wech des Levens, Enkhuizen 1657, hoofdstuk XVIII, XIX. In zijn Geesteliken Honingraat
behandelt Saldenus dit thema eveneens in enkele preken. Wij noemen hier een preek over Hebreen 13:13,14
onder de titel "De ongestadigheyt van al het Aardse", en een over Hebreen 13:14 onder de titel "Het soeken
der toekomende Stadt".
8.
Christelijke Kinderschool, Utrecht 1669, p. 192-195.
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een derde druk het licht zag, terwijl in 1675 een uitgaaf verscheen in het Duits. Omdat
hij zijn eschatologisch denken in het laatstgenoemde boek het breedst heeft uitgewerkt, willen wij ons in het kader van dit hoofdstuk, tot dit werk beperken.
8.2. Leven uyt de Doodt
8.2.1. Opdracht en voorrede
Saldenus heeft dit geschrift opgedragen aan drie vrouwen, en wel aan de weduwe van
Joh. Hoornbeeck, aan de weduwe van J. van den Boogaard en aan haar moeder, de
weduwe van Gerbr. Brouwer.9 Hij maakt van de gelegenheid gebruik zijn dank te
betuigen voor de vriendschap die er de jaren door is geweest, en voor de opbouwende
gesprekken die zij met elkaar hebben gehad. Blijkbaar is er met deze Utrechtse kring
lange tijd intens kontakt geweest. Saldenus zegt tenminste dat alles wat hij uit hun
mond gehoord heeft vaak tot "Moederlijk voedsel en Susterlijck banket" voor zijn ziel
heeft gediend.
Het eigenlijke motief voor deze uitgave is voor Saldenus het sterven van zijn
vrouw geweest. Hij vertelt in de voorrede hoe ingrijpend dit voor hem geweest is.
"Weynigh tijdts voor mijn vertreck van Enckhuysen, drong de Doodt, buyten verwagting, in myn huys, en rukte myn kostelijkste pand, myn huysvrouw, de lust mijner
ogen met geweldt daer uyt".10
Saldenus realiseert zich dat dit onderwerp al door diverse auteurs voor hem is
behandeld. Hij noemt een reeks van namen van hen die meer recent over deze materie
hebben geschreven, en wel Mornay, Mollerus, Spinaeus, Bifield, Couper, Bolton,
Perkins, Pagetus, Cythraeus, Hall, R. Hill, Drelincourt, Fr. de Vrij, Voetius, Hoornbeeck, Gathaker, Spranckhuysen, Jac. Lydius, Borstius en Ridderus. Uit deze lijst van
namen blijkt dat Saldenus zich breed heeft georiënteerd. Behalve diverse Engelse
auteurs, noemt hij ook Duits- en Franstalige schrijvers.
Saldenus zegt bewust te hebben afgezien van een beschrijving van sterfbedden
van vromen en hun "dood-spreuken". Als het om dit laatste gaat, verwijst hij graag
naar wat Hoornbeeck in zijn Euthanasia heeft geschreven.
Met bijzondere waardering vermeldt Saldenus vervolgens wat Charles Drelincourt over dit onderwerp naar voren heeft gebracht onder de titel Vertroostingen tegen
de doodt. Hij heeft het werk van deze Franse auteur met zoveel genoegen gelezen, dat
hij niet kan nalaten het ook anderen aan te bevelen. Zijn enige bezwaar is, dat het wat
al te uitvoerig is om regelmatig ter hand te worden genomen. Daarom heeft hij zelf er
zich op toegelegd beknopt en bondig te zijn in de weergave van een en ander.
Tenslotte merkt Saldenus op niet de bedoeling te hebben zwaarwichtige gewetensgevallen te behandelen, maar alleen de "Doodts-regulen" die anderen reeds hebben verwoord, wat uit te werken en daarbij misvattingen en gebreken in deze zaak wat
nader aan te geven. Hij wil dit doen in de vorm van veertien lessen, waarbij hij zijn
geschrift in twee delen verdeelt. Het eerste deel gaat over de vraag wat men doen moet
om zich voor te bereiden op zijn eigen dood, terwijl het tweede deel erop wijst hoe
belangrijk het is voordeel te trekken uit de dood van een ander.11
9.
10.

Deze opdracht is gedateerd 14 oktober 1666 te Delft.
Leven uyt de Doodt, voorrede; wij gebruikten de uitgaaf van 1669.
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8.2.2. De voorbereiding op onze eigen dood
De eerste les luidt: "Die wel wil sterven moet sijn dagen wel leren tellen".12 Wij
moeten, aldus Saldenus, aan het stellige einde van ons leven, en aan het onvermijdelijke van onze dood, dikwijls en met een bewogen hart denken. Hij zegt dat dit laatste
maar door heel weinigen wordt beoefend. Velen gedragen zich als echte mestvarkens
van Epicurus. Zij denken dat zij, wanneer de dood hen eenmaal bespringen zal, dan of
totaal schotvrij zullen zijn, of wel raad weten "tot zijn schichten". Er zijn er ook die wel
aan hun dood denken, maar enkel uit wereldse motieven, bijvoorbeeld om straks
prachtige grafstenen te laten plaatsen, of om bij het sterven zoveel mogelijk na te laten
aan hun kinderen. Saldenus weet ook dat er mensen zijn die uit de kerk wegblijven,
omdat daar teveel over de dood wordt gesproken. Hij merkt op dat tijden van ziekte of
het oog in oog hebben gestaan met de dood, vaak weinig hebben uitgewerkt. "Wat al
pesttijden hebben wy niet beleeft / die immers regte basuynen des doots zijn; maer wat
verandering of heyligingh is daer door gebleken?".13
Dat velen op dit punt zorgeloos zijn, getuigt voor Saldenus van grote dwaasheid.
De dood is immers de deur van de eeuwigheid, of tot zaligheid, of tot verdoemenis. Het
gaat bij de dood om de eindafrekening, en de gedachte daaraan moet ons wapenen
tegen het bedrijven van de zonde. Saldenus vraagt zich af of de wereldlingen wel zo
druk zouden zijn met vloeken, drinken, hoereren, spotten en stelen, als zij bedachten
dat er voortdurend een zware molensteen aan een dunne draad boven hun hoofd hing.
Op de godzaligen rust niet minder de plicht om de dagen te tellen. Terwijl voor de
kinderen van deze wereld de dood een straf is, die hen eenmaal van alles wat zij hebben
zal beroven, mag volgens Saldenus een christen de dood zien als een bode van de
hemel die hem de tijding van zijn eeuwige kroning komt brengen.14
De tweede les luidt: "Die wel wil sterven moet Godtsaligh leven". Een leven uit
het geloof en tot Gods eer acht Saldenus van beslissende betekenis. Het zijn niet alleen
de zonden van bedrijf die ons naar zijn mening in de dag van het oordeel zullen worden
aangerekend, maar evenzeer de zonden van nalatigheid. Degenen die de godzaligheid
missen, en ook allen die in schijn godzalig zijn, verkeren in een staat des doods. Dit
alles is nog maar een begin en een "voor-zael" van de eeuwige dood. Wie echter
godzalig leeft, sterft aldus Saldenus, in de gunst van God. Hij sterft ook nooit
onverwacht of te plotseling. God zal ons immers in dat uur niet oordelen naar wat wij
gevoelen, of naar de daden van dat moment, maar naar de genadestaat waarin hij ons
zal vinden, en naar de loop van ons leven.15
Wie godzalig is, sterft ook altijd gewillig. Omdat hij weet dat de dood hem
volkomen godzalig zal maken, verzet hij er zich niet tegen, maar verlangt hij er veeleer
naar. Als wij godzalig geleefd hebben, sterven wij ook altijd getroost, zowel voor
onszelf als voor hen die achterblijven. Saldenus weet dat ook de vromen op hun
11. In diverse lofdichten, die zijn opgenomen voorin het hier behandelde geschrift, wordt het werk van
Saldenus geroemd. Zo brachten Vol. ab. Oosterwijck, W. Sluiter, Q. Kleynove, Geertruyd Gordon en C. van
Heusden hun waardering onder woorden. G. Gordon is een nicht van Saldenus. (Vgl. hoofdst. 9.2.3.).
12. Leven uyt de Doodt, p. 4.
13. A.w.,p.9.
14. A.w.,p. 22.
15. A.w.,p. 34.
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sterfbed de nodige strijd kunnen hebben, zowel lichamelijk als geestelijk. Maar met
welke lichamelijke onrust dit sterven ook gepaard kan gaan, het kan toch niet verhinderen dat de ziel "ook selfs in dat barsten en kraken van haer lemen hut / niet met
genade en troost sou ghesterkt kunnen worden".16
De derde les luidt: "Die wel wil sterven moet de werelt niet als in 't voorbij gaen
gebruyken". Saldenus merkt op "dat velen zo vaak hangen en kleven aan de aardse
drek en aan die schijnbaar sierlijke boeien "daermen deurgaens meer van beseten
wordt / als mense besit".17 Zij houden de wereld voor hun eigen thuis, en vinden het
maar een vreemde en ongerijmde taal dat men zich in de wereld "onwerelts" moet
gedragen. Het hart van dergelijke lieden is volgens Saldenus als een spijker in de grond
verroest, en daarom moet alles kraken en scheuren, eer zij die eruit kunnen krijgen. Als
de dood hen toeroept hem te volgen, kunnen zij dat niet, omdat ze een te grote staat, dat
wil zeggen de hele wereld aan hun ziel hebben hangen. Saldenus adviseert in de wereld
te leven, alsof wij er niet in leefden; er wel in te wonen, maar er niet in te wortelen. Dan
zijn wij als rechtgeaarde kooplieden die bij het bevaren van de zee bepaalde plaatsen
op het oog hebben, om vandaar schatten en voordeel te behalen. Zij zoeken de zee niet
op, omdat het de zee is, "maer om dat'et een wegh tot haer winsten en goudt-mijnen
is".18 Een christen weet, aldus Saldenus, heel goed wat de wereld is, namelijk niet meer
dan inbeelding, een nietig ding, een wonderboom van Jona, een lamp die met een
stukje vlas wordt uitgeblust.
Wij moeten de wereld niet hoger taxeren dan een herberg of een pleisterplaats.
Als wij het zo beleven, zal het ons niet zwaar vallen, wanneer wij de tijding krijgen uit
deze herberg te verhuizen naar ons vaderland. Een boom die maar losjes in de grond
geplant is en geen wortel heeft geschoten, kan er zonder grote problemen worden
uitgehaald. Saldenus erkent dat het niet gemakkelijk is midden in de wereld te staan, en
er zich tegelijk van te onthouden. Hij zegt dat de ervaring leert dat juist zij die dikwijls
zo breedvoerig over de verachting van de wereld spreken, er doorgaans de grootste
"slaef-achtighste proyen" van zijn. Er zijn vrouwen die zich optooien met "een halve
franse-kramers winkel aen stricken en linten aen haer lijf / soveel plaastertjes in haer
aensigt", en intussen beweren dat zij er niet aan zijn gehecht.19 Maar wee de predikant
die de vrijheid neemt hen zo mogelijk een krulletje of lintje van het lijf te preken. Velen
zijn naar de mening van Saldenus in de wereld vastgemetseld, terwijl zij zichzelf
wijsmaken dat zij er heel weinig mee op hebben. Wij moeten in het gebruik van de
aardse dingen matig zijn. "De bye magh wel een weynigh honighs suygen, maer steekt
ghyse in een honingh-ton / soo moetse sekerlijk verdrinken".20 Saldenus pleit voor een
goed gebruik van de dingen van deze aarde, en dat betekent voor hem dat wij God eren
met ons goed, en zijn wil steeds voor ogen hebben. Op deze wijze de wereld gebruiken,
is nog wat anders dan ons hart en onze liefde erop te zetten.
De vierde les luidt: "Die wel wil sterven, moet sigh hier al draghen op der Aerde
alsof hij een Burgher was van den Hemel". Dat betekent dat wij hier op aarde reeds de

16.
17.
18.
19.
20.

A.w.,p. 47.
A.w.,p.51.
A.w.,p. 60.
A.w.,p. 65.
A.w., p. 70.
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verken van de hemel behoren te gaan doen, zoals de oefeningen van heilige overdenkingen, alleenspraken en lofzangen. Wij moeten dikwijls "in heylighe begeerten en
optreckinghen" ons verlangen naar de hemel proberen op te wekken. Saldenus vraagt
zich af of velen niet eerder burgers van de hel dan van de hemel kunnen worden
genoemd. Wanneer men zich zo graag naar bordelen, speelzalen en kroegen begeeft, is
men dan niet veeleer in de voorsteden van de hel, dan op de drempel van de hemel?21
Anderen, die er dan misschien minder erg aan toe zijn, tonen door een overdreven zorg
en kommer, dat zij onder de drek van de wereld verstikt en begraven liggen. Men is pas
echt op dreef wanneer men maar in zijn handel, functies, ambacht of studie kan
'sweten en zwoeghen". Saldenus zegt dat zelfs de vroomsten op dit punt te kort
schieten. Ook al liggen zij niet zo diep als de anderen onder het gewoel van deze
wereld begraven, toch hebben zij nog maar een sobere omgang met Jezus Christus in
de hemel.
De mogelijkheid dat iemand die in de zonde geleefd heeft, wanneer de dood komt
v
in so een hikje en snikje" hemelsgezind zal worden, acht Saldenus uiterst gering. Wij
moeten ons niet vleien met het voorbeeld van de ene moordenaar, omdat deze een
uitzondering was. Daarom is het noodzakelijk het hart naar de hemel te heffen nu het
nog tijd is. "Na boven dan met'et herte; weg daer mee al uyt de wereldt; terwijl we
noch strijden en suckelen moeten in de wereldt. Maeckt al vast kennis met Christus /
die in de Hemelen is; verkeert met hem".22 Op deze wijze zal ons sterven ook een
gewillig en stichtelijk sterven zijn. Ons sterfbed zal dan een preekstoel worden, en de
gedachten aan "dien lieven Christus" zullen ons omhoog trekken, om met open armen
"na hem toe te vlieghen", en om dan van mond tot mond met hem te spreken.
Saldenus weet dat het hart vaak nog zo log en onbekwaam is tot deze dingen.
Daarom is zijn advies zichzelf een diepe en grondige kennis van de hemel in te prenten.
Het staat immers vast dat de ziel meer daar verkeert "daerse lieft, als daerse leeft".23
Ook is het van belang hier op aarde steeds de hemel te vinden. Met dit laatste bedoelt
Saldenus dat wij, als wij wijsheid bespeuren in een medemens, moeten bedenken hoe
wijs Hij dan moet zijn, die de mens heeft gemaakt. Proeven wij zoetheid in ons eten of
drinken, dan is het zaak te bedenken hoe zoet dan de oorzaak van dit alles moet zijn, dat
wil zeggen onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus.
Verder wijst Saldenus in dit verband erop dat het van belang is steeds het
gezelschap van de vromen te zoeken. "Soeckt ghy Christus / soeckt ghy den Hemel /
soeckt ghy Godts Beeldt / alles is 't in zijn kinderen te vinden".24 Saldenus waarschuwt
tenslotte, als het gaat om de gemeenschap met Christus, niet toe te geven aan allerlei
twijfelende gedachten. "Want wie wilder geern na soo een huys toe / daer hy niet weet
/ dat hy de Waert aengenaem sal zijn". Ook al zijn wij als christenen niet altijd
voldoende hemelsgezind, het is net als met vogels: al worden ze soms met geweld hier
beneden vastgehouden, toch gaat hun aard en hun instinkt naar boven.
De vijfde les luidt: "Die wel wil sterven, moet sigh de oppermaght Godts over zijn
selven en over alle de dinghen des werelts wel indrucken". Velen laten naar de mening
van Saldenus door hun levenspraktijk merken dat zij van deze souvereine macht van
21.
22.
23.
24.
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God maar een geringe kennis hebben. Anderen maken deze Meester, terwijl zij Hem
hun Heere noemen, een slaaf van henzelf: zij willen doen wat hij beveelt, zolang het
niet indruist tegen hun eigen voordeel.
Wij moeten, aldus Saldenus, leren dat het niet in ons vermogen ligt over ons leven
en sterven te beschikken, maar dat alleen God dit in zijn handen heeft. Wanneer wij dit
bedenken, zullen wij stil zijn, onder welke omstandigheden wij ook sterven, of dat nu
jong is, of misschien smartelijk en onverwacht.25 God is een Heer en Meester, ook over
onze dood. Van nature is de dood opgedragen de zielen uit het lichaam naar de hel te
brengen. Maar de Meester heeft, om de verdiensten van zijn Zoon, maar te zeggen:
"breng ze naar de hemel", en terstond moet de dood gehoorzamen. Wanneer wij
gewassen zijn in Christus' bloed en geheiligd door zijn Geest, moet de dood, ook al
roepen en stampen alle duivelen en machten van de hel daartegenin, ons brengen niet
daar waar hij het wil, maar waar God het wil, dat is in de hemel. Saldenus raadt alle
christenen onder deze Meester te buigen, en Hem in leven en sterven te laten begaan.
"Al kunt ghy 't somtijdts soo niet vatten / hy sal 't veel beter schikken / als of ghy selfs
Meester en Heer van u selven waert".26
De zesde les luidt: "Die wel wil sterven moet de voordelen en profijten van de
Doodt wel leeren aen-merken". Voor de onbekeerde kan de dood volgens Saldenus
niet anders dan hoogst schadelijk en nadelig zijn. De dood trekt hem immers op
staande voet voor de meest rechtvaardige vierschaar, waar hij niet alleen zijn grootste
vijand, te weten de Heere Jezus op de troon moet zien zitten, maar waar hij tegelijk ook
voor eeuwig van ieder straaltje van Gods aanschijn verstoken moet blijven.27 Saldenus
merkt op dat Gods lieve kinderen zich dat niet hoeven aan te trekken. De dood brengt
hen na het sterven voor een vierschaar, waar niet hun vijand, maar hun grootste vriend
en liefste broeder, ja hun voorspraak op de rechterstoel zit. Zij ontvangen dan een veel
heerlijker schat en kroon dan hun tijdelijk leven, namelijk de gemeenschap met God in
Christus. De ziel van een gelovige, zo zegt Saldenus, voelt zichzelf dan volmaakt "in
alle deelen en trappen der genade", verheven tot de hoogste kennis, en brandende van
de allervurigste liefde, "kortom / sy vindt haer in de armen hares Saligmakers Jesu / en
in de volle ghenietinghe zijner goddelijcker ghemeenschap".28
Als wij dit bedenken worden wij krachtig aangespoord tot godzaligheid, omdat
wij deze voordelen van de dood alleen langs de weg van de ware heiligheid ontvangen.
Tegelijk zullen wij dan dit tijdelijke leven steeds geringer achten, omdat wij immers
weten dat onze sterfdag de geboortedag van onze zaligheid zal zijn. Saldenus wijst er
in dit verband op dat zelfs "de verstokte Joden" daarom hun graf de naam van Bethchajim geven, dat wil zeggen huis der levenden, en niet huis der doden. En dat zij,
wanneer zij van de begrafenis van hun buren komen, een handvol gras plukken, en dat
in de lucht gooien met de uitroep: zij zullen groeien als het kruid der aarde.29 Wij gaan,
als wij dit alles overwegen, de dood zelfs met open armen tegemoet treden, terwijl wij
alle ongemakken van dit leven geduldig dragen.
Saldenus weet dat ieder zich inbeeldt dat hij van deze voordelen van de dood
25.
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zeker zijn deel wel zal ontvangen. Wanneer het zalig sterven echter even algemeen was
als het sterven zelf, zou de hel tevergeefs zijn geschapen. Wij moeten in ons leven blijk
geven van de nodige vruchten. De staat na onze dood is immers niet anders dan de
oogst van de staat van voor onze dood. Als kenmerken noemt Saldenus hier de zorg die
wij in ons leven besteed hebben aan de armen, en de gemeenschap die wij hebben
gehad aan het sterven van Christus, en tenslotte het arm van geest zijn. Dit laatste
betekent voor hem dat gelovigen die echt enige geestelijke genade bezitten, zich erover
moeten beklagen dat zij er nog zo weinig van bezitten.
De zevende les luidt: "Die wel wil sterven moet dickwils zijn vertrouwen op den
Heere soecken op te wecken". Ook gelovigen kunnen wel eens overvallen worden
door tijden van moedeloosheid. Saldenus is ervan overtuigd dat wij door wantrouwen
en wankelmoedigheid geen troost uit de beloften kunnen putten, en daarom ook niet
getroost kunnen sterven. Wij moeten als de Kananese vrouw Christus in het geloof
aangrijpen. "Laet het schilt uwes gheloovs dan niet in de wapen kamer te pronck
hanghen / maer bint'et aan den arm / en toont / dat ghy 't ghebruycken kunt".30
Saldenus merkt op dat alleen het geloof, omdat het scherpziende ogen heeft en een
echte geestelijke verrekijker is, ons bij het sterven door al die akelige, hartverscheurende en met de dood dreigende kwellingen heen een vaderlijk hart, een vriendelijke
bruidegom, ja de hemel zelf kan doen aanschouwen. Het geloof moet Gods macht en
zijn wil, in zijn beloften uitgedrukt, aangrijpen.
Tegelijk wijst Saldenus erop dat wij niet enkel aan de woorden van Gods beloften
moeten blijven hangen. De woorden alleen, hoe troostvol ook, kunnen niet helpen; dat
kan alleen Christus die daarin ligt opgesloten. De woorden van de beloften zijn als de
"koffer en de kasse", maar Christus is de parel die daarin is; de beloften zijn de fles van
het geneesmiddel, maar Christus is het geneesmiddel zelf.31 Omdat velen die sterven
spreken van een groot vertrouwen, maakt Saldenus hier een duidelijk onderscheid
tussen een ingebeeld en een waar geloof. Het rechte vertrouwen is altijd werkzaam,
terwijl het gepaard gaat met een gevoelig gezicht van Gods rechtvaardigheid en een
gevoel van eigen nederigheid.
De achtste les luidt: "Die wel wil sterven moet sigh teghen de doodt met
geestelijcke kloeckmoedigheydt wapenen". Het zijn niet alleen degenen die in hun
leven de gemeenschap met de overwinnaar van de dood niet kenden, die op dit punt de
nodige schrik hebben. Ook Gods kinderen zijn volgens Saldenus tegenover de dood
vaak al te bevreesd. Hij roept alle "geheyligde Zielen" op moed te vatten, wanneer de
dood aanvalt, en niet te schrikken voor zijn pijlen en bitterheden. De dood is maar een
schaduw. "De dood en is geen saek / maer een non ens, een ontkenningh van een
saeck".32 Terwijl de dood voor de goddelozen een begin van de smarten vormt, is ze
voor de vromen het einde van alle moeiten. Saldenus vraagt zich af wie voor een wesp
of een vlieg of voor een kwade hond bang zou zijn, als een leeuw hem als bescherming
diende. Zo is het nu met de dood als Christus de onze is. Wie zich in zijn armen
bevindt, hoeft niet te vrezen. De dood kan ons niet meer schade doen dan een
grijnzende en schuimbekkende beer die aan de wand is geschilderd.
Wanneer de vrees voor het sterven toch nog blijft, is het naar de mening van
30.
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Saldenus van belang ons af te vragen of onze godsdienst soms slechts een uiterlijke
zaak is. Als de dood komt, zal die "loose plaesteringh en water-verf' er toch af moeten
vallen.33 Verder is het noodzakelijk te vrezen voor de zonde. Zonder de zonde is de
dood niet meer dan een razende leeuw zonder tanden, of een stier zonder hoornen. Ook
is het van belang de verzegeling van de Geest in het hart te kennen, dat men namelijk
met God is verzoend. Tenslotte adviseert Saldenus nog de geschiedenissen van de
martelaren te lezen. Hun voorbeeld kan ons stellig bemoedigen.34
Saldenus wil graag onderscheid aanbrengen tussen christelijke kloekmoedigheid
aan de ene kant en ongevoeligheid of roekeloosheid aan de andere kant. Er zijn de jaren
door mensen geweest die volslagen ongevoelig waren voor de dood, maar dat kwam
doordat ze "gheslagen Vrij-geesten en ongodisten" waren, die in een hel noch een
hemel geloofden. Als het gaat om de ware kloekmoedigheid noemt Saldenus de
volgende eigenschappen: ze veracht de middelen niet in tijden van ziekte, ze loopt niet
moedwillig het gevaar tegemoet, terwijl ze eigen krachten verloochent en naar God
toegaat, om van Hem kracht te ontvangen.35
De negende les luidt: "Die wel wil sterven moet met gedurighe sughtingen zijns
herten van den Heere zijnen God afhangen". Velen zuchten, aldus Saldenus, als zij pijn
in hun hoofd of aan hun tanden hebben, of als er iets is te winnen of te verliezen. Maar
van een zuchten naar een gewillig, heilig en zalig sterven, weten zij niet. Saldenus
verstaat onder dit laatste het stille bidden, zonder hoorbare stem. Hij is ervan overtuigd
dat als iemand niet regelmatig dit bidden met het hart beoefent, hij zich ook niet van
een gerust en zalig sterven kan verzekeren. Dit zuchten is, zoals hij zegt, "de eerstgheboorte" van de Heilige Geest. Het zal ons ook bij het sterven van dienst kunnen
zijn. Als wij dan totaal verzwakt zijn kunnen wij, zonder spraak of geluid, terwijl wij
nog op aarde zijn, met onuitsprekelijke zuchtingen voor God in de hemel verschijnen.
Saldenus wijst op het troostrijke dat dit stille gebed door niets en door niemand kan
worden verhinderd, omdat "de fonteyn van die sugtingen en uytschietingen tot God"
door geen schepsel toegestopt kan worden. Hij roept alle christenen op dit zuchten te
leren "op dat gy nieuwers / als hier / meugt sugten; en / uyt een innigh ghevoel van
uw'ziel / al sughtende leven /ja al sughtende sterven meugt".36
De tiende les luidt: "Die wel wil sterven moet zijn ziele by tijds in de handen
zijnes Godts bevelen". Velen kennen het woord: Heere, in uw hand beveel ik mijn
geest, en zelfs de meest verharde "Galghe-brokken" zullen graag met dat woord in de
mond sterven. Maar wat helpt het als men aan de zaak zelf geen kennis heeft. Saldenus
weet dat er mensen zijn die met hun leven spelen, in een duel bijvoorbeeld, en van te
voren hun ziel bij God aanbevelen. Hij acht dit een ongeoorloofd iets.
Alle christenen roept hij op hun ziel tijdig aan een goede bewaarder toe te
vertrouwen. Wat kunnen wij beter doen, wanneer ons lichaam begint "te barsten, te
kraken, en in duyghen te vallen", dan onze ziel weer terug te zenden naar God, van wie
zij als een "gedeelte en levendig uytdrucksel" tot ons is afgedaald.37 Saldenus zegt dat
33.
34.
138).
35.
36.
37.

A.w.,p. 193.
A.w., p. 198; hij verwijst hier naar Hoornbeeck {Euthanasia, p. 162) en naar Ridderus (Sterfhuys, p.
A.n\,p.209.
A.w., p. 221.
A.w., p. 243; hij verwijst hier naar Horatius.
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geen verschrikkingen of andere stormen van de dood iets tegen ons kunnen uitrichten,
wanneer wij maar onze ziel "in 't cabinet van Gods oneyndige goetheyt" hebben
verborgen. Hij acht het van groot belang dat wij dit in het geloof doen. Alvorens wij
onze ziel God de Heere aanbieden, moeten wij haar dompelen in het bloed van Jezus
Christus. Hoe vaak heeft deze God zich niet aan ons aangeboden in zijn Woord, en in
Zijn Zoon? Wanneer wij die akker, waarin Christus verborgen lag, en waarin God zich
aan ons openbaarde, in onze ziel hebben aangenomen, mogen wij ervan verzekerd zijn
dat de Heere ons bij het sterven zal aannemen.

8.2.3. Hoe men zich moet gedragen bij de dood van een ander
De elfde les luidt: "Die sigh wel wil draghen over eens anders doodt moet een
redelijcken en betamelijcken rouw daer over bedrijven". Wij kunnen volgens Saldenus
op een verkeerde manier rouw bedrijven. Hij noemt als voorbeeld de "sotte verkeertheydt" van de Joden die, wanneer iemand uit hun midden overleden is, zich niet
willen scheren, hun schoenen niet aantrekken, ja zelfs bezwaar maken om in die tijd in
de bijbel te lezen, opdat dat heilige boek door hun rouw toch vooral niet zal worden
ontheiligd. Saldenus spreekt in dit verband ook zijn misnoegen uit over de gewoonte
van sommige christenen om, zolang het lijk boven aarde staat, en soms ook enige tijd
daarna, niet naar de kerk te gaan. Het houden van dodenmalen vindt hij eveneens
verwerpelijk. Er zijn mensen die voor- of nadat men het lichaam ter aarde heeft besteld
"haer soo rijckelijck met wijn / bier of andere stereken drank opvullen / datse of met de
doodt schijnen te spotten / of haer als een glaasje van danckbaerheydt te willen
toebrenghen / voor datse haer / somtijdts / eers'et noch dachten / sulcken vetten proye
in haer netten gejaaght heeft".38 Hij weet dat er ook mensen zijn bij wie de rouw alleen
in de kleren zit. Uiterlijke rouw is naar de mening van Saldenus goed, maar dan als een
bewijs van innerlijke rouw.
Hij vindt dat echt christelijk meeleven voor ieder een plicht is. Het verlies van een
ware godzalige treft overigens niet alleen de eigen familiekring, maar ook het vaderland en de kerk. Telkens als een godzalige sterft wordt er, aldus Saldenus, weer een
steunpilaar uit het gebouw van het gemenebest weggerukt, en krijgt de staat weer een
knak, omdat men met hen ook hun raad en hun gebeden verliest.39 Het rouw bedrijven
is behalve een zaak van eerbied en achting voor de gestorvenen, ook een plicht van
liefde. Hij merkt tegelijk op dat onze droefheid de juiste maat in acht moet nemen. Zij
moet zonder overdaad zijn, nooit zover gaan dat zij ons lichaam zou verzwakken, en
ook niet te lang duren. Saldenus acht het gevaar groot dat bij te intense rouw onze
fysieke en psychische krachten worden aangetast. "Ligtelijck veraertse dan in een
verquijning van de zielijcke geesten / en 't wercktuygh / dat is / het lichaem verdurven
hebbende / beletse oock dickwils de vlugh-en-wakkerheydt der ziele".40 Wanneer wij
alle overmatige droefheid willen bestrijden, is het goed niet alleen op de schade van het
sterven te zien, maar ook op de grote en hemelse voordelen.41
De twaalfde les luidt; "Die sigh wel wil dragen over eens anders doodt, moet'er de
38. A.w., p. 260.
39. A.w., p. 268, 269.
40. A.w., p. 277, 278.
41. In de uitgave van 1671 vertelt Saldenus uit eigen ervaring te weten hoe goed het is in tijden van droefheid
te gaan zingen.
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ydelheydt van alle wereldtsche dinghen wel in leeren aanmerken". Saldenus spreekt er
zijn verwondering over uit dat menigeen zwoegt en draaft om een handvol geld en een
stuk bruine grond, terwijl men de hemelse goederen verachtelijk laat liggen. "Och!
och! hoe menighmael ('t is seker dat wij schrijven) wordt niet een handt vol schijven /
een damp van spel en spot / En vuyle verkens lust verheven boven Godt".42 Het
overlijden van onze vrienden leert ons hoe ongestadig alles is. Saldenus weet dat wij
geneigd zijn dit snel te vergeten; daarom is zijn advies zich nog weer eens hun knappe
handen, lieflijke lippen en "ziel-rakende" woorden en alles wat ons vroeger zo
aangenaam was, voor de geest te halen. "Steeckt nu uw'hoofden eens in haer nare hol
/ doet de planck harer doodt-kist eens open: daer leyt'et nu alles / en roept u vast toe /
Al wat ik was / Is stof en as".43 Ook is het volgens Saldenus nuttig zieken en bedroefden
op te zoeken, omdat wij dan met eigen ogen aanschouwen, wat wij anders slechts bij
geruchte, of door klokgelui van de ijdelheid van de wereld horen.
De dertiende les luidt: "Die sigh wel wil dragen over eens anders doodt, moet
alleen in de gemeynschap met Godt zijn verghenoeginghe soecken". Wij moeten naar
de mening van Saldenus ons voordeel doen met de dood van onze vrienden. De vele
"los-hoofden / droncke-bollen / vrij-geesten" waar ons land vol van is, laten zich
hieraan niets gelegen liggen. Maar alle bekommerde harten, die zich een korte tijd in
de gemeenschap van hun vrienden hebben verheugd, worden door Saldenus opgeroepen hun hart te doen uitgaan naar een veel heerlijker gemeenschap, die hen nooit
meer zal worden ontnomen. Gods nabijheid is blijvend. "Hy is de volmaeckste
volheydt in uw'gebreck; 't helderste light in uw'duysternis; de grootste rijckdom in
uw'armoede; de zoetste vreughde in uwe droefheydt".44
De veertiende les luidt: "Die sigh wel wil dragen over eens anders dood, moet de
deughden zijner afgestorvene vrinden tragten na te volgen". Saldenus zegt dat de eer,
die wij onze gestorven en godzalige vrienden schuldig zijn, niet alleen daarin mag
bestaan dat wij hun afbeelding in huis hebben, of iets moois van hen in ons bezit, maar
dat het erom gaat hun deugden in ons hart te hebben, en die na te volgen. Hij noemt dan
als voorbeeld hun matigheid, weldadigheid, ijver en geduld. Het deel van hen waarvan
wij het meeste hielden, was namelijk niet "haer logge pak dat om-armt wordt", maar
hun heilige en deugdzame ziel. Daarom is Saldenus ervan overtuigd dat de navolging
van de deugden van onze vrienden het zekerste bewijs is dat wij hen niet hebben
verloren, maar alleen vooruitgestuurd.45 Tenslotte wijst Saldenus erop dat het beoefenen van de christelijke deugden moet voortkomen uit een juiste voedingsbodem, en
wel een gelovige liefde. Hij verstaat daaronder een gelovig aangrijpen van de Heere
Christus en al zijn weldaden, waarbij uit de "gevoelde soetigheydt" een zonderlinge
liefde tot hem in onze harten opkomt, die heel ons doen en laten bepaalt. Hij sluit dit
werk af met de bede uit Openbaring 22:20 "Kom Heere Jezus, ja kom haastelijk!".46

8.3. Samenvatting
42. A.w., p. 286.
43. A.w., p. 295, 296.
44. A.w.,p. 314.
45. A.w.,p. 338.
46. Aan het eind is een gedicht van vijftien strophen van J. van Lodenstein opgenomen, gemaakt n.a.v. het
sterven van Henricus Saldenus op 14 mei 1666, acht maanden oud. Verder voegde Saldenus hier nog aan toe
een Na-reden, of Troost, Voor de meenighvuldige Sieken in den Lande, a.w., p. 359-374.
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1. Het spreken van Saldenus over de eschatologie handelt vrijwel uitsluitend over de
individuele toekomst van het mensenleven. Het heil dat de gelovige in de toekomst
ontvangt, wordt door hem vooral gezien als het genieten van de zaligheid in de
hemelse heerlijkheid. De toekomst van de wereld die zich uitstrekt naar de voleinding,
komt niet in het vizier.
2. Hoewel wij geen uitdrukkelijke verwijzing tegenkomen, signaleren wij bij
Saldenus een sterke gelijkenis met Calvijns overdenking van het toekomende leven.
De aanduiding van de wereld als een herberg, en het spreken over boeien, vinden wij
evenzo bij Calvijn. Het leven van de mens wordt ook door Saldenus gezien in het licht
van de eeuwigheid. Wat bij Calvijn slechts een hoofdstuk is in zijn Institutie, is hier
uitgegroeid tot een heel geschrift.
3. Wij bespeuren bij Saldenus geen enkel chiliastisch perspektief. Hij uit zich niet
over een toekomstige bekering van de Joden, noch minder geeft hij blijk van een
heilvolle verwachting voor het Joodse volk, zoals wij dit bij andere tijdgenoten wel
aantreffen.47 Wanneer hij over de Joden spreekt, is het in uitgesproken negatieve zin.
Eenmaal typeert hij hen als "de verstokte Joden" (p. 142), terwijl hij elders spreekt
over "der Joden sotte verkeertheydt" (p. 258).
4. Saldenus is er zich van bewust niet als eerste over dit onderwerp te schrijven.
Vele namen worden door hem genoemd, waaronder een groot aantal Engelse Puriteinen. Het geschrift van Perkins, met als titel De recta ratione moriendi typeert hij als
"een gouden boekje".48 Met bijzondere waardering vermeldt Saldenus wat van Franse
zijde door Charles Drelincourt onder de titel Vertroostingen tegen de doodt is gepubliceerd. Zelf wil hij de thesen die anderen hebben verwoord, op een bondige wijze
nader uitwerken, en op allerlei misvattingen ingaan.
5. Saldenus maakt in dit geschrift een tweedeling. Het gaat hem allereerst om de
vraag hoe men zich moet voorbereiden op zijn eigen dood, en vervolgens om de vraag
hoe men zich moet gedragen bij de dood van een geliefde. Deze beide lessen vinden
wij ook bij W. Sluiter in zijn Christelike Doodts-Betrachting; de eerste vooral in de
tien Sterf-Gesangen, de tweede in Doodts-Echt-Scheydinge. Deze parallel lijkt ons
meer dan toevallig. Het geschrift van Saldenus en Sluiters Christelike Doodts-Betrachting verschenen beide in hetzelfde jaar (1667) en in dezelfde stad.49 In dit verband
noemen wij ook het lofdicht dat Sluiter schreef op Saldenus' Leven uyt de Doodt. Het
bovenstaande wijst ons inziens op kontakt en op geestelijke verwantschap.
6. Deze wereld wordt door Saldenus negatief gekwalificeerd. Zij is voor een
christen drek, inbeelding, een wonderboom van Jona, een herberg, boeien. Toch
betekent deze kwalificatie geen onverschilligheid ten aanzien van wat een christen op
aarde doet. Het gaat om het leven in deze wereld tot Gods eer. Alleen wie godzalig
leeft, sterft in de gunst van God. De voordelen van de dood zullen wij alleen langs de
weg van de ware heiligheid ontvangen. Het wei-leven en het wei-sterven zijn voor
47. Behalve G. Udemans, H. Witsius en J. Koelman, noemen wij hier ook de naam van G. Voetius. Deze
laatste geeft in zijn Selectarum disputationum theologicamm (1648-1669) een uitleg van Rom. 11:25-27,
waarbij hij rekent met een massale bekering van de Joden in de toekomst. Vgl. M. van Campen, "Voetius en
de Joden", in De Waarheidsvriend, Maassluis 10, 17, 24 augustus 1989.
48. Vide aureum tractatulum, a.w., p, 128.
49. A.J.H.G. Ronhaar, a.w., p. 12; over Sluiter, zie C. Blokland, Willem Sluiter 1627-1673, Assen 1965.
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Saldenus onlosmakelijk aan elkaar verbonden.50 De ethiek dient ertoe om voorbereid
te zijn op het einde. Het leven tot Gods eer wordt beheerst door het vergankelijke. Er
zijn elementen waaruit blijkt dat hij de aardse noden ernstig neemt, zij het dat dit
gebeurt op een beperkte wijze. Wij zouden bij Saldenus kunnen spreken van een
getemperde "Jenseitigkeit".51
7. Een kenmerkende trek voor Saldenus' eschatologie is de notie van het verlangen. Het geloof is als een geestelijke verrekijker en doet ons bij het sterven een
vaderlijk hart en een vriendelijke Bruidegom zien. De dood brengt Gods kinderen in de
armen van hun lieve Zaligmaker Jezus, en in de volle genieting van zijn goddelijke
gemeenschap. Wanneer Saldenus spreekt over het verlangen naar de dood, moet dat in
deze context worden gezien.
8. Regelmatig klinkt de waarschuwing voor een ingebeeld geloof. Het is mogelijk
dat onze godsdienst alleen een uiterlijke zaak is: loze pleistering en waterverf. In de
oproep tot zelfonderzoek en de waarschuwing voor een geveinsd geloof waarmee men
zichzelf bedriegt, staat Saldenus nog het dichtst bij het werk van Borstius: Geestelicke
Genees-konst.52

50. Wakefield zegt dat dit ook kenmerkend was voor alle puriteinse schrijvers. "All spiritual writers devote
much space to instructing their readers how to die well. Indeed, we may describe this as the purpose of all the
Puritan guides to a holy life", G.S. Wakefield, Puritan Devotion, lts place in the Development ofChristian
Piety, London 1957, p. 143.
51. Matigheid, weldadigheid, ijver en geduld worden genoemd als deugden die wij van onze overleden
vrienden hebben na te volgen. Wanneer Goeters zegt dat Saldenus gekenmerkt wordt door een "Weltflüchtige
Jenseitigkeit" lijkt ons dat in het licht van het voorafgaande te sterk uitgedrukt; vgl. W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus, Leipzig 1911, S. 109.
52. Vgl. K. Exalto, a.w., p. 177.
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HOOFDSTUK 9

Saldenus als man van de cultuur

9.1. Kritische houding
Wanneer wij ons verdiepen in de houding van Saldenus ten aanzien van de cultuur van
zijn dagen, roept dat op z'n minst enkele vragen op. Uit het voorafgaande is wel
gebleken dat Saldenus een duidelijke plaats heeft ingenomen in de beweging van de
Nadere Reformatie. Maar wordt deze beweging, met haar sterke concentratie op het
persoonlijk heil, niet gekenmerkt door een tamelijk a-of zelfs anticulturele houding?
Het is meermalen opgemerkt dat, terwijl de Coccejanen vaak meer tot de gegoede
burgerij behoorden en van huisuit meer vertrouwd waren met allerlei cultuuruitingen,
dit met de Voetiaanse predikanten anders was. Zij waren doorgaans afkomstig uit het
gewone volk en uit de lagere maatschappelijke milieus, waardoor zij dikwijls weinig
culturele bagage hadden.1 Dit zou tot gevolg hebben dat zij een veel kritischer houding
aannamen tegenover het culturele leven van hun tijd.2 Is de hiervoor gesignaleerde
afwijzende houding van Saldenus tegenover het toneel hier wellicht een bewijs van?
Strengholt heeft er evenwel op gewezen dat dit kritisch staan in de cultuur niet
gezien moet worden als negativisme of principiële cultuurvijandigheid. De scherpe
veroordeling van allerlei verschijnselen in de samenleving verhinderde niet, aldus
Strengholt, dat de mannen van de Nadere Reformatie, zeker in de eerste helft van de
gouden eeuw, de vormen en werktuigen van de cultuur aanpakten om ze in dienst te
stellen van het hoge ideaal.3 Hij wijst in dit verband op allerlei aspecten van de cultuur,
zoals de wereld van het boek, het onderwijs, en de pedagogie, de muziek en het lied, en
de schilderkunst. Op al deze terreinen zouden wij de weerslag van deze beweging
kunnen waarnemen.
Voor ons onderzoek is het van belang na te gaan in hoeverre Saldenus, ondanks de
genoemde kritische distantie van de Nadere Reformatie, toch ook een culturele
betrokkenheid aan de dag heeft gelegd. Zijn er gebieden van de cultuur waarop hij zich
gedurende zijn predikantschap heeft bewogen? Tegelijk willen wij ons afvragen of er
bij hem ook sprake is van een in dienst stellen van de cultuur voor dit ideaal van de
Nadere Reformatie.
9.2. Dichtkunst
Saldenus behoort tot de predikanten die zich bezig hielden met letterkundige arbeid.
1.
Vgl. G. Groenhuis, De predikanten. De sociale positie van de gereformeerde predikanten in de
Republiek der Verenigde Nederlanden voor ± 1700, Groningen 1977, p. 133-135.
2.
Vgl. C. Graafland, "De Nadere Reformatie en haar culturele context", in Met het Woord in de tijd, 'sGravenhage 1985, p. 126, 127.
3.
Vgl. L. Strengholt, "Tekenen van de Nadere Reformatie in de poëzie van Revius, Cats en Huygens?"
in DNR, XI (1987), p. 113.
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Verspreid over zijn diverse geschriften treffen wij een reeks van gedichten aan die in
de loop van de jaren door hem werden geschreven. Bij elkaar blijkt dit een verrassend
groot aantal te zijn. Om deze poëzie te typeren, zouden wij willen verwijzen naar een
opmerking van C.W. Roldanus. Wanneer zij de gereformeerde kerk van de zeventiende eeuw in haar verhouding tot de cultuur van die tijd beschrijft, gaat zij uitvoerig
in op het streven door duidelijke taal met het volk in aanraking te blijven. Zij ziet hier
tegelijk een onderscheid met de Libertijnen in die tijd. Waar deze laatsten vooral op het
esthetische uit waren in hun taaivorming, ziet zij bij de Gereformeerden andere
bedoelingen naar voren komen. Het ging hen vooral om een geestelijke beïnvloeding
van het volk: geen belletrie maar didactiek is het, wat men beoogt en waarmee men
zich tot de "gemeente" richt.4 In dat kader noemt zij de dichtkunst die als een eigen
cultuur-bijdrage kan worden beschouwd.
Ook Saldenus had met zijn poëzie een didactisch doel voor ogen. Dat het hem er
niet zozeer om te doen was literaire kunstwerken te leveren, maar dat de geestelijke
inhoud voor hem van primair belang was, maakt hij zelf met zoveel woorden kenbaar
in het eerste deel van zijn Neerlands Tranen.5 In de opdracht, die gericht is aan Elisabeth Cats, schrijft hij: " 't Is my evenwel, Mevrouwe, om den Rijm voornamentlijck
niet te doen, maer om de stoffe, die daer in behelst is".6 Het is duidelijk dat het inhoudelijke voor Saldenus het zwaarst weegt.
Om deze kant van zijn oeuvre nader aan het licht te brengen, willen wij eerst een
totaaloverzicht geven van zijn poëzie. Daarbij zullen wij, om het gevarieerde karakter
van zijn dichtwerk uit te laten komen, het geheel rubriceren aan de hand van een
zevental genres. Daarna willen wij één gedicht, dat wij kenmerkend achten voor
Saldenus, wat nauwkeuriger analyseren. Tenslotte achten wij het voor een totaalindruk
van belang diverse kontakten met geestverwanten op literair gebied te vermelden.
9.2.1. Zevental genres
9.2.1.1. Zielezangen
Onder dit thema zouden wij een vijftal gedichten willen rangschikken, waarin de
klacht over de geestelijke verlatenheid en het verlangen naar Gods nabijheid worden
verwoord. A. Ros is van mening dat de zielezang - het puur bevindelijke lied - het
typerende genre van de poëzie van de Nadere Reformatie kan worden genoemd.7 In
ieder geval brengt Saldenus hier in dichtvorm naar voren wat hij ook elders in zijn
werken regelmatig aan de orde stelt.
Christelijcke Herders-Klachte, over Lichamelijcke Swackheydt, ende Geestelijcke
Ongevoeligheydt8
Wij hebben hier waarschijnlijk een van de eerste gedichten van de hand van Saldenus.
4.
Vgl. C.W.Roldanus, Zeventiende-eeuwsche Geestesbloei, Amsterdam 1938, p. 38.
5.
Neerlands Tranen of Herfelijke Ziele-zugt, over de erbarmelijke toestant onses Vaderlands, uytgeboezemt door Guiljelmus Saldenus, Predikant tot Delff, Delft 1672.
6.
Hetzelfde vinden wij ook bij W. Sluiter in de voorrede op zijn Psalmen, lofzangen ende geestelijke
liedekens, op lees-ende sang-mate gerijmt, Amsterdam 1705.
7.
Vgl. A. Ros, "De poëzie van de Nadere Reformatie, een verkenning", in DNR, XII (1988), p. 8.
8.
De Wech des Levens, 1657, p. 535-537.
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In deze "herdersklacht" horen wij geen verheerlijking van het landleven, zoals in de
renaissance-poëzie gebruikelijk was, maar een klacht van de geestelijke herder die,
omdat hij zelf lijdt aan geestelijke ongevoeligheid, de schapen niet werkelijk kan
bereiken.
Maeckt doch voor al mijn eyghen Ziel bewogen,
Druckt eerst u Knecht de tranen uyt de oogen;
Blijft hy soo dood', hoe sal hy levend' maecken
Die hy door 't Woordt moest aen het herte raecken.
De acht verzen waaruit dit gedicht bestaat, kunnen gezongen worden op de wijs van
psalm 79.
Nieu-Jaers-Gebedt Voor een Godvruchtighe Ziele9
Hier is geen indeling in strofen. Het is een gebed om een neerwerpen van de krachten
van de oude mens in het nieuwe jaar.
Laet een-mael my u woordt en 't al-verteerend'Vuer
Van uwen Geest verpletten /
Maeckt weeck mijn steenen hert / dat als een stale Muur
Staet tegen uwe Wetten.
Troost en Kracht van 't Geestelijk Suchten 10
Het gedicht bestaat uit acht strofen van elk acht regels, en kan gezongen worden op de
wijs van psalm 86. Het zuchten is voor de dichter een wezenlijk kenmerk van een
christen in deze wereld. Als de krachten van de ziel onder zonde of kruis bezwijken,
rest er niet anders dan dit "als alleen door suchten, klagen / U mijn noden voor te
dragen, 't Suchten is dan immers 't best / 't Leste anker / dat my rest." Hij is ervan
overtuigd dat hij de vruchten van al dat zuchten zal erven als hij voor Gods troon
verschijnt. Pas daar zal het zuchten voorbij zijn.
Dit gedicht moeten we niet zozeer zien als de neerslag van eigen geestelijke
ervaring - al is die niet geheel afwezig - maar meer van pastorale ervaring, en een
verder helpen van aangevochten zielen.
Troost voor een verlaten Ziel'x
Dit lied is getoonzet op de wijs van psalm 24, en bestaat uit dertien coupletten.
Opvallend zijn de vele (overwegend Oudtestamentische) bijbelplaatsen die in de
kantlijn zijn opgenomen. De dichter zoekt daarmee nauwe aansluiting bij de Schrift

9.
A.w.,p. 538-541.
10. Opgenomen achter zijn De Kracht des Avontmaels, 1664. Als reaktie op H. Witsius' Lof der geestelijke
zielezuchten voegde Saldenus hieraan een eerste strofe toe met een nieuwe titel Lof der Geestelijke ziel-zugten.
Met Witsius' Ziel-zugt en Saldenus' Troost voor een verlaten ziel uit 1665 werd deze Lofder Geestelijker Zielzugten in 1673 samengevoegd tot een afzonderlijk dichtbundeltje achter Saldenus' Christelijke Kinderschool
(1673). Vgl. A. Ros, Drie zielezangen uit de zeventiende eeuw, Veenendaal 1976, p. 10.
11. Wee-Klage der Heyligen, 1665, na p. 206.
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zelf. Het missen van Gods gunst en de strijd die de gevoelloosheid meebrengt voor
Gods kinderen vormen hier het thema. Onder dit lied heeft Saldenus een citaat
geplaatst uit één van de preken van Bernard over het Hooglied.
Krachtig Voornemen Ter Bekeering12
Ditzelfde gedicht verscheen ook onder de titel Ernst der ziele om de Heerschappye der
Sonde geheelyk af te sweeren, ende die van de Heere Jesus alleenlyk aen te nemen.13 In
de veertien coupletten beschrijft de dichter zijn strijd om te breken met de lusten van
zijn vlees omdat hij een beter goed heeft gevonden. Hij gebruikt hier de melodie van
psalm 77.
Flux her uyt dan Ziel-verderver
Welkom Jesu, heyl-verwerver.
Weg vervloekte sonden-lust:
Jesus is alleen mijn rust.
9.2.1.2. Beschouwende geestelijke poëzie
Onder deze categorie zouden wij het gedicht Ydelheyd der Wereltsche Vergenoegingen willen rangschikken.14 Anders dan bij de voorafgaande poëzie heeft de weergave
van de geestelijke inhoud een meer objectieve klank. In vier coupletten van acht regels
zegt de dichter hoe arm de mens is, die alleen deze aarde tot zijn deel heeft. Het thema
dat hier aan de orde is, keert ook elders bij Saldenus regelmatig terug.
Die alleen in ydelheden
Woelt en wroet / heeft nimmer rust:
't Hof van alle zaligheden
Is de hooge Hemels-kust.
De melodie waarop dit lied gezongen kan worden is dit keer niet die van een psalm,
maar van een vrij lied, namelijk van Liefde, dat gij blind soud wesen.
9.2.1.3. Boete-dichten
Saldenus heeft een viertal gedichten geschreven naar aanleiding van het politieke
gebeuren en het ekonomisch verval van zijn dagen. In dit genre komt, naar aanleiding
van een konkrete gebeurtenis, het boete-element sterk naar voren. De zorgen waarin
land en volk zijn terechtgekomen door de Engelse zeeoorlogen en door de oorlog met
Frankrijk, hebben volgens de dichter alles te maken met de houding van het Nederlandse volk tegenover God. Omdat wij van deze gedichten er één nader willen
analyseren, volstaan wij hier met een korte vermelding.

12. Neerlands Tranen ofHertelijke Ziele-zugt, over de erbarmelijke toestant onses Vaderlands, Uytgeboezemt door Guiljelmus Saldenus Predikant tot Delf, 11 Deel, Delft 1673.
13. Een Christen vallende en opstaende, 's-Gravenhage 1727, p. 212-217.
14. Opgenomen in Neerlands Tranen, Delft 1673.
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Daeglykx Gebedt in dese Tijden voor alle wel menende met Landt en kerk.
Dit gedicht verscheen in 1665 en kan worden gezongen op de wijs van psalm 79.15 In
zestien coupletten wordt de klacht geuit over de maatschappelijke malaise, waarbij
wordt opgemerkt dat God in dit alles zijn toorn doet gevoelen.
Neerlands tranen of hertelijke ziele-zucht, over de erbarmelijke toestant onses Vaderlandse
Dit gedicht bevat liefst vijfenvijftig coupletten, en is getoonzet op de melodie van
psalm 77. De oorlogssituatie van 1672 is, zoals wij in een nadere analyse in 9.2.2.
zullen zien, hier volop aan de orde.
Moed-geving voor Gods Kinderen in dese Tijden 17
In twintig coupletten spreekt de dichter uit dat in deze grote nood het gebed alleen
overblijft. Hij is ervan overtuigd dat, ook al is dat gebed "kreupel-werck", God om de
verdiensten van zijn Zoon weer deernis zal hebben met Nederland. De wijs van psalm
80 diende hier als voorbeeld.
Neerlands tranen of hertelijke ziele-zucht, over de erbarmelijke toestant onses Vaderlands.™
Dit gedicht telt zesenveertig strofen en is getoonzet op de melodie van psalm 68. Het
verscheen in 1673 en is bedoeld als een vervolg op het eerder genoemde. De opdracht
is gericht aan Clara en Cornelia Goeree.19 Saldenus zegt daar dat de diepste oorzaak
van alle ellende is, dat God ons land heeft verlaten, en ons niet alleen zijn aangezicht
maar ook zijn nek heeft toegekeerd. "Het welke dan dat gene ook is, 't welk ik in dit
bijgevoegde Gezang wat wijdlustiger tot stichtinge uytbreyde".
9.2.1.4. Avondmaals-poëzie
Onder de titel Wonder des H. Avondmaals, gaf Saldenus een gedicht uit waarin het
verrassende van het zitten aan de tafel rondom Jezus als Gastheer onder woorden
wordt gebracht. Het opvallende van dit lied is dat het sterke gelijkenis vertoont met een
avondmaalsgedicht van Simonides.20 Nauwkeurige vergelijking brengt ons tot de
conclusie dat Saldenus er zo door is aangesproken dat hij een eigen bewerking heeft
gegeven van dit gedicht van zijn Haagse collega. Om de lezer deze gelijkenis te laten
zien, plaatsen wij van beide gedichten de eerste coupletten naast elkaar, eerst dat van
Simonides, daarnaast dat van Saldenus.
Lest was ik eens te gaste / Onlanx so was ik eens te gast /
Daar at ik daar ik vaste /
Daar wierd gegeten en gevast,
15. Opgenomen achter zijn Toetsteen, Utrecht 1665, p. 439-445; ook in Neerlands Tranen, Delft 1672.
16. A.w., Delft 1672, A4.
17. A.w., B 4.
18. A.w., Delft 1673.
19. Het is ons niet gelukt te achterhalen wie deze vrouwen geweest zijn, en in welke relatie Saldenus met
hen stond.
20. Vgl. S. Simonides, De Voorname Practijcke van des Heeren Heylige Avontmael, Voorgestelt in eenige
ernstige Siel-Betrachtingen over hetselve, Rotterdam 1660.
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Ik vaste daar ik at /
Nooit beter maal als dat
En die my had gebeden /
Was lang al overleden
En met ons aan den dis /
Daar Hy het leven is /

Ik at, terwijlen dat ik vaste,
Noyt was ik heerlijker te gaste.
De Waard, die my daar had genood /
Was over langen tijd al dood:
En noch so liet hy sich daar vinden /
In 't midden van zijn Taf el-vrinden.

De bewerking van Saldenus is minder puntig, uitvoeriger, en ook iets vloeiender. Dit
gedicht verscheen voor het eerst in De Droevighste Staet (1664), onder de titel Aerdighe Beschrijvinghe des H. Avontmaels. Wij troffen het ook aan in Neerlands tranen
(1673). De negen coupletten van elk vier regels kunnen worden gezongen op de wijs
van psalm 9.

9.2.1.5. Huwelijksgedichten
Wij vonden van de hand van Saldenus twee gedichten die geschreven zijn met het oog
op het huwelijk. Het eerste is door hem gemaakt ter gelegenheid van de bruiloft van
zijn collega Th. de Lantman en Margareta van Brienen.21 Zij werden in de echt verbonden in Utrecht op 30 augustus 1671. Blijkbaar was Saldenus als vriend voor dit
huwelijksfeest uitgenodigd, en heeft hij voor deze dag een speciaal lied geschreven.
Het is niet minder dan zeventien coupletten lang en kan door de gasten gezongen
worden op de melodie van psalm 3.22
De dichter tekent eerst de droeve toestand waarin "des Heylands Bruydt" verkeert. Velen maken van hun bezit of van hun maatschappelijke positie hun afgod.
Anderen beschimpen de kerk, die hun moeder is, met lasterlijke woorden als zwijn en
hond, terwijl zij de gemeente verscheuren. Men heeft de mond vol van de Geest, maar
vraagt zich intussen niet af of men behept is met het kwaad van eigenzinnigheid.
Nu 't al is Geest, Geest, Geest.
Daar van men roemt het meest;
Dog sonder regt te sorgen.
Of onder 's Geestes schijn.
Geen Eygensins fenijn
Seer looslijk leyd verborgen.
Vooral de wachters op Sions muren hebben volgens Saldenus van dit alles het meest te
lijden. Begrijpelijk is dat zulke mannen, die het schip van de kerk in deze woelige tijd
moeten sturen, omzien naar iemand die hen tot een hulp kan zijn.

21. Thadeus de Lantman (geb. 1628) was sinds 1663 pred. te Den Haag. Op 23-8-1671 ging hij daar in
ondertrouw. Margareta van Brienen was geboren te Utrecht op 3-12-1640 (d.v. Engelberg v. Brienen en
Henrica Vogel). Dit huwelijk werd kerkelijk bevestigd in de Dom, waarbij ds. Joh. de Lantman (broer van de
bruidegom) en Henrica Vogel (moeder van de bruid) getuigen waren. Register van de huwelijken der
Gereformeerden in de jaren 1659-1675. Gemeentearchief Utrecht.
22. Dit gedicht werd in de luxe vorm van een vel papier van 48 bij 34 cm. uitgegeven door Jac. van
Doeyenburch te Utrecht in 1671. De titel was Ter Bruyloft van d'Heer Thadaeus de Lantman, Trouw Predikant in ' s-Gravenhage, en Margareta van Brienen: Egtelijk verbonden tot Utrecht den 30en. van Oogstmaand 1671.
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Ist vremd dan, wakk're Vrindt,
Dat Gy ook roering vindt,
Om, bij uw' stomme boeken,
Nog vry een soeter soet,
Tot steunsel van 't gemoedt,
By Sions God te soeken?
Saldenus spreekt uit dat het Gods leiding is dat deze twee mensen elkaar hebben
gevonden. Hij acht een huwelijk waarin man en vrouw een geestelijke band hebben
oneindig gelukkiger dan een huwelijk waar deze band ontbreekt, en waar men elkaar
heeft gevonden om het geld, om uiterlijke pracht, of "geyle wellust-vonden". Tenslotte
hoopt hij dat de Heere van hun huis een kerk zal maken "vervult met edle fruyten van
Lantmans queekerij". Bovenal wenst hij hen toe dat dit huwelijk een heen wijzing mag
zijn naar het hemels huwelijk.
Kort-om hy leyd' u Twee,
(Dit is mijn laatste bee)
Door dit uw vrolijk trouwen,
Na 't hemelsch houwlijk heen,
Om, met 't volmaakt DRY-EEN,
Daar euwig feest te houwen!
Het tweede gedicht verscheen in 1673 onder de titel Algemeen Bruylofts Gebed.23 Het
bestaat uit acht strofen van acht regels, en kan worden gezongen op de wijs van psalm
65. Het is de bedoeling dat deze acht verzen worden gezongen door de bruid en de
bruidegom. Deze belijden dat het lichamelijke samengaan niet het wezenlijke van de
huwelijksvreugde uitmaakt, maar dat dit de geestelijke verbondenheid is. Zij erkennen
dat dit laatste alleen een werk des Heeren is. Ook hier klinkt het gebed of deze tijdelijke
vereniging een heenwijzing mag zijn naar de bruiloft van Christus.
Zijn liefd gaat boven alle liefde /
Die oyt een vrindlijk oog
Een Minnaar in zijn herte griefde.
Trek Heer, ons dan omhoog!
En laat dees tijdlijke vereening
Ons wijsen / welk daar is
De ware lieflijkheyd en meening
Van Christi Bruylofts-dis.
Gevraagd wordt verder of God hun "verliefde harten" wil "ontvonken" tot de plichten
tegenover elkaar, en of de "Huwlijx-spruyten" door het deugdzaam leven van de
ouders in "deugden" mogen worden opgevoed.
Wanneer bruid en bruidegom zijn uitgezongen, komen de gasten aan de beurt. Hen

23.

Neerlands Tranen, Delft 1673.
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wordt gevraagd een kort lied van zes regels te zingen op de melodie van psalm 31.
Wij voegen / groote God / ons suchten
By 't bidden van dees Twee,
Verhoor doch elk haar bee /
En doe haar plucken al de vruchten /
Die in uw milden zegen
Oyt Huwlijk heeft verkregen!
Als wij het bovenstaande overzien kunnen wij stellen dat beide bruiloftsgedichten
helemaal passen in het zeventiende eeuwse genre van het zogenaamde epithalamium
(bruiloftsgedicht). Tegelijk laadt Saldenus deze gedichten met een geheel eigen
inhoud, zodat ze meer antithetisch staan tegenover de gemiddelde renaissance-literatuur in dit genre. Vrijmoedige toespelingen op het huwelijksbed, die in de renaissance
gebruikelijk zijn, ontbreken hier geheel.24
9.2.1.6. Drempeldichten
Wij troffen twee gedichten aan die vallen onder het genre van drempeldichten. Het was
een heel gebruikelijk iets dat collega's of vrienden enige dichtregels schreven waarin
het werk dat verscheen werd aangeprezen. Wij volstaan hier alleen met het vermelden
van deze lofdichten van de hand van Saldenus.
Het eerste verscheen in 1661 bij de uitgaaf van Judaeus Christianizans van zijn
vriend H. Witsius, predikant in Westwoud.25 Dit lofdicht is geschreven in het Latijn en
telt twee en dertig regels. Het tweede verscheen twintig jaar later, en werd geschreven
ter gelegenheid van de verschijning van De Verborgentheydt der wedergeboorte, een
publicatie van zijn Haagse collega Corn. Bosch.26 Na een gedicht van J. Vollenhove
volgt dat van Saldenus, liefst eenenvijftig regels groot. De eerste regel luidt: "Schoon
Haagsche Bosch, bezet met Beuk en Eyken".
Tenslotte willen wij in dit verband nog een gedicht van Saldenus vermelden dat
hij zelf plaatste voorin zijn Chr.Kinderschool onder de titel Aen de kleyne Kinderen.
Dit gedicht telt vierentwintig regels.27
9.2.1.7. Grafdicht
Als laatste noemen wij een grafdicht dat verscheen in 1674 na het overlijden van Joh.
Goedhals. Saldenus, die ook de lijkpredikatie hield bij het heengaan van zijn Delftse
collega, schreef dit gedicht in het Latijn en in het Nederlands.28 De overledene wordt
hier sprekende ingevoerd.
De strofevorm die Saldenus hier gebruikt (een 3-meter gevolgd door een 2-voet)

24. Ridderus b.v. hield zich niet aan dit geestelijk "decorum"; dit riep reacties op. Vgl. hiervoor M.A.
Schenkeveld-van der Dussen, "Bruiloftsdichten in de tale Kanaans: het probleem van de onverstaanbaarheid", in De nieuwe taalgids, 75 (1982), p. 52-55.
25. H. Witsius, Judaeus Christianizans, Utrecht 1661.
26. Corn. Bosch, De Verborgentheydt der Weder-geboorte, 's-Gravenhage 1682.
27. Christelijke Kinderschool, Utrecht 1669.
28. Opgenomen in De Regtvaardige Sprekende nog na zijn Doodt, Delft 1674.
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is dezelfde als die welke Horatius gebruikt in zijn Epode II. Ook de vertaling heeft deze
vorm.
9.2.2. Nadere analyse
Van de zeventien gedichten die wij tot nog toe noemden, zouden wij één wat nader
willen analyseren. Wij kozen hiervoor het boetedicht Neerlands tranen, dat in 1672
werd gepubliceerd. Deze keuze is niet willekeurig. Wij zouden erop kunnen wijzen dat
dit lied het langste is van alle (niet minder dan 55 coupletten). Maar de reden waarom
vooral onze voorkeur naar dit lied uitgaat, is de inhoud en de stijl, die wij kenmerkend
achten voor het oeuvre van Saldenus.
De dichter ziet allereerst terug op het verleden, waarin Gods hand uitkomst bood
in de strijd tegen Spanje. In beeldende taal laat hij zien hoe benauwend die tijd was.
Doe men schier geen Markt-cieraden
Kende / als van Galg en Raden,
Doe die 't meest de eer-kroon won /
Die 't best Christ'nen moorden kon.
Wij signaleren in deze regels overeenkomst met het bekende gedicht van Lodenstein:
Den Medicijn-meester Duc-d'Alba.29 Die overeenkomst geldt niet alleen de woordkeus (galg en rad) maar ook de thematiek. Verder wordt opgemerkt dat God ons kleine
land niet losliet. De rijkdom van het Oosten en van het Westen viel ons volk in de
schoot, terwijl elke vorst Nederlands vriend wilde zijn.
Toch vindt Saldenus één ding nog belangrijker, en dat is de geestelijke vrijheid
die kwam. De leugen maakte plaats voor de waarheid, en zij die de "Brood-god"
dienden, werden "vyer'ge waarheyds vrienden". Tegelijk gaf God, omdat de waarheid
geen kracht heeft als ze niet gepaard gaat met een heilig leven, aan ons land mensen die
opkwamen voor de praktijk van de godzaligheid.
Mannen / die de slaverny
van de sond' met kracht bevochten /
En geen hoger roem en sochten /
Als dat waarheyd maer mogt zijn
's Vroomheyds kracht en Sonds fenijn.
Saldenus doet zich hier kennen als een gereformeerd dichter die kernachtig de idealen
van de Nadere Reformatie onder woorden brengt. God gaf "Donder-Soonen", die
niemand naar de mond spraken, en met grote moed bezig waren zielen uit de klauwen
van satan te trekken. Meer kon de Heere niet doen: voor de ogen van de hele wereld
had Hij Nederland verhoogd. Des te triester acht Saldenus de ondankbaarheid, die in
het gehele volksleven aan alle kanten zichtbaar is. Trouwe dienaren van het Woord
worden aan de kant geschoven, en de vromen worden geminacht.

29. J. van Lodenstein, Uyt-spanningen, behelsende eenige stichtelijcke liederen, en andere gedichten,
Utrecht 1695, p. 378-385.
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Soo veel Sabbath-breken / liegen /
Last'ren / twisten en bedriegen /
Stelen selfs van Land en Kerck /
Al dat dertel Venus-werck (...)
Voor uw' hemelsch Woord te stoppen
Hert en oor / ja selfs te kloppen
Uw' Gesanten op de mond /
Is dat niet ons Neerlands sond!
De dichter wil niet speciaal naar enkelen met de vinger wijzen. Ieder staat zonder
uitzondering schuldig aan het verval van land en volk.
Veele / die selfs mosten lichten /
Breken af / inplaats van stichten;
Raad- en Gods-huys zijn niet vry
Van dees snoode lazary.
De toestand waarin het land verkeert, is uiterst precair. De handel kwijnt, en het
oorlogsgeweld is aan alle kanten losgebarsten, waarbij de "sleutels" van het land in de
handen van de vijand zijn gevallen.30 Verschillende landgenoten zijn gevangen genomen, terwijl, aldus Saldenus, het heldere licht van het Evangelie moest plaats maken
voor de afgoderij van Rome.
Doe most 't suyv're licht weer zwigten
Voor des Baals tover-lichten;
't Roomsche most weer op de stoel /
Met al 't Paapsche kap-krioel.31
Saldenus is ervan overtuigd dat het gebed door de vromen voortdurend wordt opgezonden. Daarom doet hij een beroep op God in te grijpen terwille van zijn volk. Met
name vraagt hij of de Heere de schouders van Oranje wil sterken, en hem wil maken tot
"Neerlands Hooft-cieraat / steun van Kercke en van Staat". Het belangrijkste vindt hij
dat wij onder deze slagen leren buigen, en in al deze nood op God zullen zien.
Neen / o Heer / maer gy moet Heer zijn.
Onse wensch moet uwe eer zijn;
Dat uw' wil maar onse wil zy /
En ons hert gerust en stil zy.

30. Bedoeld worden hier de Rijn-steden Rees en Emmerik.
31. Naar alle waarschijnlijkheid denkt Saldenus hier aan de situatie in Utrecht waar de Rooms-katholieken
bezit namen van de Dom, en op 31 juni 1672 de eerste mis werd opgedragen; vgl. "Dagelijksche
aanteekeningen gedurende het verblijf der Franschen te Utrecht in 1672 en 1673, gehouden door mr. Everhard
Booth. 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.
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Wat de versvorm betreft, maakt Saldenus veelvuldig gebruik van de viervoetige
trochee (door Huygens o.m. in Dagh-werck gebruikt). Door het gebruik van de trochee
krijgt het geheel een wat sombere klank. Verder vallen ons de Huygensiaans aandoende dubbelrijmen op, zoals in de laatst geciteerde versregels. Deze dubbelrijmen komen
in bijna alle teksten van Saldenus voor. Strengholt wijst op dezelfde kenmerken in de
Ziele-zucht van Herman Witsius.32 De vraag ligt voor de hand of Saldenus in deze
versvormen Huygens navolgt of Witsius, of dat hij z'n poëzie schreef in een trant die
o.a. door Huygens geïnitieerd was, maar die inmiddels een ruime populariteit genoot.
Het laatste lijkt ons het meest waarschijnlijk.
9.2.3. Kontakten met geestverwanten
Wij willen in dit kader nog nader ingaan op de kontakten die Saldenus onderhield met
anderen, die eveneens de dichtkunst beoefenden. Deze kontakten worden onder meer
duidelijk uit een aantal lofdichten die wij vinden voorin de werken van Saldenus. Het
is niet altijd mogelijk deze relaties heel konkreet in te vullen. Toch komen wij in het
oeuvre van Saldenus een aantal namen tegen die, bekend of minder bekend, op een
zekere congenialiteit duiden. Omdat het mogelijk is daardoor een zekere groepsvorming te traceren, willen wij hier in alfabetische volgorde een achttal namen noemen.
Elisabeth Cats.
Hoewel het niet helemaal duidelijk is of deze dochter van Jacob Cats ook zelf de
dichtkunst heeft beoefend, willen wij toch het kontakt met haar hier vermelden. Wij
worden hierover geïnformeerd in de opdracht van Neerlands Tranen (1672).33 Saldenus, die dit werk aan haar heeft opgedragen, vertelt dat hij in zijn jeugd de gedichten
van haar vader met bijzonder veel genoegen las. Hij zegt dat deze poëzie hem toen al
enigermate inspireerde om ook zelf te rijmen. Hij erkent dat hij zelf niet beschikt over
de gaven van "geleertheyd, ervarentheyd en geestigheyd", die in vader Cats zo rijkelijk
aanwezig waren. Toch heeft het voorbeeld van de laatste op hem zo'n indruk gemaakt,
dat hij soms gebracht werd tot dichten voordat hij het wist.
Z'n verering voor de vader van Elisabeth steekt Saldenus niet onder stoelen of
banken. Hij noemt hem "de vermaardste Digter van sijn tijd" en één van de "alderroemrugtigste Poëten onses Vaderlands". Daarom draagt hij dit werk graag op aan de
dochter die naar zijn mening niet weinig van deze kunst, en zeker de liefde ertoe, van
haar vader heeft geërfd. Saldenus twijfelt er niet aan dat Elisabeth dit werk goed zal
ontvangen, omdat hem uit diverse gesprekken die zij samen hebben gevoerd, gebleken
is dat zij met de nood van het vaderland altijd zeer begaan was. Hij spreekt de wens uit
dat de Heere spoedig reden geeft tot dankliederen in plaats van klaagliederen.

32. L. Strengholt, "Literatuur bij de 'Preciese' Hervormden. Over Herman Witsius en de literatuur van zijn
tijd", in DNR, XIV (1990), p. 79.
33. Elisabeth Cats werd geboren in 1612 als een van de zeven kinderen van Jacob Cats en Elisabeth van
Valckenburgh. Zij was gehuwd met Cornelis Musch, vgl. G.A. van Es, "Jacob Cats van Zeeland over
Dordrecht naar Den Haag", in Geschiedenis van de Letterkunde der Nederlanden, IV, 's-Hertogenbosch
1948, p. 66. Ten Brink spreekt over "de beruchte griffier Musch", terwijl hij van Elisabeth vertelt dat zij
moeder werd van "een der onbeschaamdste schepsels harer eeuw, Elisabeth Musch, later mevrouw Buat", vgl.
J. ten Brink, Geschiedenis der Nederlandsche Letterkunde, Amsterdam 1897, p. 440.
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Geertruyd Gordon
Zij was een nicht van Saldenus, en gehuwd met haar neef Paschasius de Graeuw.34 Tot
tweemaal toe publiceerde zij een bundel poëzie, (1686 en 1710), terwijl zij behoorde
tot de kennissenkring van Huygens.35 Van deze Geertruyd Gordon treffen wij een
chronogram (jaardicht) aan, en ook een lofdicht in Leven uyt de Doodt (1667). Zij
schreef dit laatste onder de titel Kort Begrip des Tractaats van mijn Eerwaarde Oom,
Guiljelmus Saldenus. Uit dit gedicht, dat bestaat uit zeventien strofen van elk vier
regels, blijkt waardering voor het werk van haar oom. Tegelijk proeven wij ook
geestelijke verwantschap.
Constantijn Huygens
Als derde noemen wij Huygens. Volgens een mededeling van Schotel is er sprake
geweest van kontakt tussen Saldenus en Huygens. Schotel vertelt van dit kontakt in een
relaas over Anna Maria van Schurman. Hij noemt in dit kader ook de namen van de
rechtsgeleerde Theodorus Graswinckel, en Isaac Gruterus, rector van de Erasmiaanse
school te Rotterdam.36
Verder vermelden wij hier het feit dat Saldenus Huygens' zedeprint Een goed
predikant met instemming aanhaalt in zijn Toetsteen?1 Zijn typering van Huygens als
" 't Hooft der Nederlandsche Dichters" mogen wij in ieder geval zien als een indicatie
voor zijn literaire belangstelling.
/ . van Lodenstein
Saldenus is in zijn Delftse jaren in kontakt gekomen met de regentenfamilie Van
Lodenstein. Wij wezen in een eerder stadium al op de naam van Dirk van Lodenstein,
die bewindhebber was van de Oost-Indische Compagnie, en ook schepen en thesaurier
van de stad Delft. Aan hem heeft Saldenus zijn Toetsteen opgedragen.38
Wij mogen aannemen dat Jodocus van Lodenstein, de broer van Dirk, bij bezoeken aan zijn vaderstad, ook kontakt heeft gehad met Saldenus. Dat een relatie bestond
tussen deze twee blijkt uit het meeleven dat J.van Lodenstein aan Saldenus betoont bij
het overlijden van diens zoontje Henricus. Toen dit kind op 14 mei 1666 stierf, acht
maanden oud, schreef Jodocus zijn Kinder-lijck. Dit condoleantie-gedicht is een curieuze imitatie van Vondel's Kinder-lijck. Hieronder volgen de eerste drie strofen.39

34. In 1686 publiceerde zij Aandachtige Opmerkingen By wijze van Uytbreydinge over de Tien Geboden
Gods, (Rotterdam 1686); verder verscheen van haar een speciale bundel met gedichten onder de titel De Poësy
van de Geest en Deugtryke juffrouw G. Gordon de Graeuw, Bestaande meest in Ernstige Gedigten neffens
eenige Christelyke Ver jaar-Gedigten, als mede Gedagtenis of Lyk-digten, Amsterdam 1710.
35. Vgl. De briefwisseling van Constantijn Huygens (1608-1687) uitgegeven door Dr. J.A. Worp, 'sGravenhage 1917, VI, 1663-1687, p. 451, 462.
36. Vgl. G.D.J. Schotel, Anna Maria van Schurman, 's-Hertogenbosch 1853, p. 114. Het was ons niet
mogelijk de bron waaruit Schotel heeft geput op te sporen.
37. Vgl. Toetsteen van eens Christens oordeel, Toe-eygening, Utrecht 1665; vgl. Const. Huygens, Korenbloemen I (ed. J.van Sloten), Schiedam 1865, p. 108, en Zes zedeprinten, Utrecht 1978, p. 28. Het laatst
genoemde gedicht moet onder gereformeerde dominees een zekere faam hebben genoten; ook Witsius haalt
er regels uit aan in zijn Twist des Heeren met sijn Wijngaert, (ed. 1671), p. 486.
38. Toetsteen van eens Christens oordeel, Toe-eygening, Utrecht 1665.
39. J. van Lodenstein, a.w., p. 363-366.
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Henderickjes Soete blickjes /
Lieve snickjes Hadden 't hert /
Vande Vader, En (kon 't nader)
Vande Moeder, Soo verwert /
Dat sy stonden / Vast gebonden
Aan de vonden Van sijn oog
Mits ontglipten / Mits ontslipten
Hy / en gaf sich naar omhoog;
Om te schijnen / Onder sijne
Cherubijnen In het rond /
Daar het Geesje / Salig weesje
Niet en is dan tong en mond.
V. van Oosterwyck
Hij was predikant in Delft van 1640-1675, een man die begaafd was met een dichterlijke aanleg.40 De vele pennevruchten die van zijn hand verschenen en vrijwel altijd in
dichtvorm zijn gesteld, vallen op door een sterk praktische en piëtistische inslag. In
zijn werk Het Geestelijk Avondmaal nam Saldenus twee gedichten van zijn collega op.
Het zijn een Zang voor 't houden van 'tH. Avondmaal, en een Zang na 't houden van
'tH. Avondmaal. Het eerste kan gezongen worden op de melodie van psalm 51 en het
tweede op de wijs van psalm 23.
Van de hand van V. van Oosterwyck treffen wij een lofdicht van twee en vijftig
regels aan in de tweede druk van De Droevighste Staet (1664). Ook in het geschrift
Leven uyt de Doodt (1669) vinden wij een lofdicht van hem. Dit laatste telt drie
coupletten.
W. Sluiter
Van de "Eibergse nachtegaal" treffen wij eveneens een lofdicht aan op het laatst
genoemde werk. In dit gedicht van zestien regels merkt Sluiter op dat Saldenus ons
twee zaken leert: ten eerste hoe we ons elke dag op de dood moeten voorbereiden, en
ten tweede hoe we ons behoren te gedragen bij het overlijden van een geliefde.
Verder vinden wij in het geschrift Een Christen vallende en opstaande (uitgave
1667) na het gedicht Ernst der Ziele enkele regels van zijn hand onder de titel Sluiters
Sluit-vers. Eerst lezen wij:
De weder-klank
Op sulk een sank
Daarna volgt het volgende anagram
Jesus Gun U Alles Mild:
40. Vgl. NNBW, V, p. 241, 242; een overzicht van zijn dichtwerk geeft ook D.F. Scheurleer in Nederlandsche Liedboeken, p. 65, 66, 's-Gravenhage 1912-1923.

248

Waer uit, door omsettinge der Letteren, vloeit;
Guiljelmus Saldenus.
Jesus, die u mint soo blijk'lik,
Gun U ALLES MILD en rijk'lik.
Dit wensen' elk met my te saem
Uit de Letters van uw Naem
HEER, SUS LUST MY U' WILL
Tenslotte wijzen wij nog op een gedicht dat onder de titel Aerdige Uytbreyding Over
de Mis-geloovige Misse door Saldenus werd opgenomen achterin zijn Neerlands
Tranen (1673). Blokland kent het gedicht in z'n oudste vorm uit Sluiters Vreugt-en
Liefde-Sangen uit 1682. Het is niet duidelijk of Saldenus dit bovengenoemde gedicht
uit de hand van Sluiter zelf heeft gekregen, of dit ontleend heeft aan een onbekende
eerdere publicatie.41 In ieder geval spreekt uit een en ander een hartelijke verbondenheid tussen Saldenus en Sluiter.
Joh. Vollenhove
Hij was een prediker met retorische gaven, en een dichter in het spoor van de grote
renaissancedichters als Vondel, een erudiet man met een in het oog lopende kennis van
de klassieken.42 Het kontakt tussen hem en Saldenus dateert uit de periode dat beiden
predikant waren in Den Haag. Toen Saldenus daar op 21 maart 1677 intrede deed,
schreef Vollenhove een gedicht onder de titel Wellekomst.43 Blijkbaar was hij op de
hoogte van de vreedzame instelling van zijn nieuwe collega. In dit lied, dat niet minder
dan 96 regels telt, spreekt hij als zijn verwachting uit dat door de komst van Saldenus
de vrede en de eenheid in de Haagse gemeente zullen worden bevorderd.
Saldenus, zulk een waardig vredepant
Helpt Leraars en Gemeente door een 'bant
Van eendragt en bescheidenheit verbinden
Hij stelt te leur de hoop der twistgezinden
Schikt alles in de rechte plooi door vrê
En breng, gelyk een duif, 't olijfbladt mê.
Verder verscheen van de hand van Vollenhove een lofdicht bij de verschijning van
Saldenus' Otia Theologica. Kennelijk heeft Saldenus dit gedicht van de auteur mogen
inzien, voordat het naar de drukker ging. Wij bezitten in ieder geval van zijn hand een
brief in het Latijn waarin hij hierover een en ander vertelt, en waarin iets uitkomt van
de goede omgang met elkaar.44 Gelet op het bijzondere karakter van dit schrijven,
willen wij het hier in vertaling laten volgen.
41. Bloklands suggestie dat het van 1671/1672 kan zijn, wordt ondersteund door de opname ervan in
Neerlands Tranen; vgl. C. Blokland, Willem Sluiter 1627-1673, Assen 1965, p. 242.
42. Zie E. J.W. Posthumus Meyjes, "Johannes Vollenhove. Een Haagsch dichter-predikant uit onze Gouden
Eeuw", in Die Haghe, Jaarboek 1921-1922, p. 7-117.
43. Vgl. J. Vollenhove, Poëzy, Amsterdam 1686, p. 153-156.
44. Aanwezig in de bibliotheek van de R.U. te Leiden (BPL 1961).
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Eerwaarde en vooral geliefde D Collega,
Dankbaar heb ik Uw gedicht, zo groot een dichter waardig, ontvangen en gelezen, en
er is niets dat ik daarin zou doorhalen, dan dat gij wellicht zowel om de auteur als aan
het werk wat te veel naar uw buitengewone welwillendheid toeschrijft, dan de verdiensten van beide meebrengen. Het gaat naar U terug, opdat indien er wellicht iets is,
waarvan U naar Uw bekende nauwkeurigheid oordeelt, dat het verbeterd of bewerkt
moet worden, U dat voor aanstaande vrijdag klaar kunt krijgen, opdat het vroegtijdig
aan de boekdrukker zal worden bezorgd. Vaarwel en van harte gegroet met Uw Hartje
en uw bevallige liefdespanden van geheel de Uwe, G. Saldenus.
CJ. Wits
Als laatste noemen wij hier de naam van Claes Jacobsz. Wits, de vader van Herman
Witsius. Het kontakt met hem dateert uit de tijd dat Saldenus predikant was in
Enkhuizen. Daar was Wits ouderling en burgemeester. Hij was een Calvinist met een
praktische inslag, een godvruchtig man, die bescheiden was en zachtmoedig.45 In de
bundel Stichtelijcke bedenkinge, die herhaaldelijk herdrukt is, verscheen een vrij groot
aantal verzen van zijn hand.46
Van CJ. Wits vinden wij voorin De Wech des Levens, uitgave 1657, een EerGesangh. Dit lofdicht omvat tien coupletten van elk vier regels, en kan gezongen
worden op de melodie van: O Heyligh saligh Bethlehem. Vier jaar later schreef Wits
een gedicht ter gelegenheid van de verschijning van De Droevigste Staat. Dit lied is
getoonzet op de melodie van psalm 146 en telt vijftien coupletten. Toen in 1664 een
tweede druk van dit laatstgenoemde geschrift van Saldenus uitkwam, schreef Wits
opnieuw een gedicht: "Op dit herdruckte Geest-ryck Tractaat (...) waarin de drouvige
Doodigheyt van een Christen-harte levendig wort afgebeelt". Het bestaat uit negen
strofen van elk zes regels. Uit al deze liederen spreekt een sterke geestelijke affiniteit
met het werk van Saldenus. De waardering die Wits voor zijn predikant heeft komt ten
volle uit in het laatste couplet van zijn Eer-Gesangh.
Waer krijgh ick noch een Vers van daen.
Om Wei-hem, en sijn lof te melden
Mijn Pen blijft vol verwond'ringh staen
Want sulcke Saldens vindt men selden.
9.2.4. Samenvatting
1. In zijn dichtwerk sluit Saldenus zich aan bij verschillende zeventiende eeuwse
literaire genres (nieuwjaarsgedicht, bruiloftsgedicht, klaagdicht enz.). Tegelijk staan
deze gedichten min of meer antithetisch tegenover de gemiddelde renaissanceliteratuur in deze genres, omdat ze met een geheel eigen geestelijke inhoud worden geladen.
2. Saldenus toont grote bewondering voor Jacob Cats (de allerberoemdste dichter
van ons vaderland), terwijl hij tegelijk zijn waardering uitspreekt voor het werk van C.
Huygens (het hoofd der Nederlandse dichters). Verder blijkt bekendheid met het werk
45. Vgl. J. van Genderen, Herman Witsius, 's-Gravenhage 1953, p. 6.
46. Een goed overzicht geeft A. Ros in zijn "De Poëzie van de Nadere Reformatie, een verkenning" in,
£W/?, XII (1988), p. 8, 9.
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van kollega-predikanten, zoals J. van Lodenstein, S. Simonides, W. Sluiter, en H.
Witsius. Al is Saldenus niet direkt een dichter met een eigen geluid, toch kunnen wij
hem geen imitator noemen.
3. Het is Saldenus er niet om te doen om literair kunstwerk te leveren. Hij schreef
zijn gedichten voor gebruik in de kring van de gelovigen. De geestelijke inhoud is voor
hem het belangrijkste. De ziele-zangen nemen daarbij een grote plaats in; hierin
worden de klacht over de geestelijke verlatenheid en het verlangen naar Gods nabijheid door hem verwoord.
4. Terwijl Van Lodenstein veel gebruik maakt van wereldlijke melodieën, zijn bij
Saldenus alle liederen (op één uitzondering na) getoonzet op de wijs van bekende
psalmen. Voor sommige psalmen heeft Saldenus blijkbaar een voorkeur gehad, aangezien hij de melodie ervan meerdere malen gebruikt. De vraag kan worden gesteld of ze,
gelet op de lengte, in hun volle omvang ooit in enig gezelschap zijn gezongen.
5 . Als het gaat om de stijl, vallen zijn gedichten op door helderheid en perfecte
versificatie. Vergeleken met Van Lodenstein formuleert Saldenus minder kompakt en
minder pregnant. Zijn voorkeur gaat uit naar de viervoetige trochee (Neerlands
tranen), dan weer naar een trimeter, gevolgd door een twee-voet (grafdicht).47
6. In diverse gedeelten van zijn poëtisch werk doet Saldenus zich kennen als een
gereformeerd dichter die de idealen van de Nadere Reformatie onder woorden brengt.
De waarheid die wordt beleden moet gepaard gaan met een godvruchtig leven. De
dienst van God moet leven in het hart, en tot uiting komen in het huwelijk en in de
brede verbanden van de samenleving. Vaste themata zijn voor hem: zonde, boete,
Gods waarschuwingen, aarde tegenover hemel, vlees tegenover de ziel, de band met de
hemelse Bruidegom, die uitgaat boven een aardse band, en de oproep tot een heilig
leven.Gelet op het bovenstaande kunnen wij stellen dat de letterkundige arbeid door
Saldenus in dienst wordt gesteld van het ideaal van de Nadere Reformatie.
7. Bij vergelijking van Saldenus met verschillende andere gereformeerde dichters
van de zeventiende eeuw als Revius, Van Lodenstein en Sluiter, valt ons het volgende
op. Revius (en ook Van Lodenstein) maakt meer gebruik van bestaande gedichten van
literaire groten als Hooft en Vondel. Revius sluit daarin het meest aan bij de literaire
cultuur van zijn dagen, zoals hij ook het meest de klassieken in zijn werk naar voren
laat komen.48 Sluiter neemt een kritischer houding aan, terwijl Van Lodenstein meer
een tussenpositie tussen Revius en Sluiter inneemt (wat ook blijkt in het gebruik van
allerlei wereldlijke melodieën) Hoewel in het overige literaire werk van Saldenus een
duidelijke omgang met de klassieken blijkt (zie 9.3), komt dit in zijn gedichten niet
naar voren. Hij staat hierin het dichtst bij Sluiter.
9.3. De liefde voor het boek
Behalve de dichtkunst is er nog een terrein waarop Saldenus zich heeft bewogen, en
wel dat van de schone letteren. Hij heeft grote belangstelling aan de dag gelegd voor de
47. Deze waardering sprak dr. A. van Strien (VU Amsterdam) uit over het dichtwerk van Saldenus in een
aan mij gerichte brief. Wij achten onszelf niet bevoegd tot een nader waarde-oordeel over het artistieke niveau
van Saldenus' poëzie.
48. Vgl. J. de Gier, Van de Souterliedekens tot Marnix. Stromingen en genres binnen de letterkunde der
Hervorming in de zestiende eeuw, Kampen 1987.
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Het eerste gedeelte van een brief van Saldenus aan Theod. Janssonius van Almeloveen
(5 nov. 1690)
252

klassieke schrijvers uit de oudheid, en zich in hun werken verdiept. Het is een breed
"wetenschappelijk" veld, waarnaar zijn interesse uitgaat. Saldenus toont een grote
belezenheid op theologisch gebied, maar ook op dat van de profane geschiedenis, de
filosofie en de filologie. Hij blijkt uitstekend op de hoogte te zijn van het literatuuraanbod van vroeger tijd, maar ook van eigen tijd. Auteurs als Cicero en Seneca,
Horatius en Ovidius hebben zijn aandacht gehad, maar ook de geschriften van de
vroege kerkvaders, middeleeuwse theologen en filosofen, en de humanisten uit later
eeuwen. De mogelijkheid om door eigen onderzoek tot een zelfstandige overtuiging te
geraken en op die manier wijsheid op te doen, staat bij Saldenus hoog genoteerd.
Meermalen spreekt hij met afschuw over mensen die klakkeloos anderen naspreken en
al te slaafs in andermans hersenen wonen.
Blijkbaar is deze "wetenschappelijke" interesse voor Saldenus zelf een hobbyistische aangelegenheid geweest, waaraan hij zich met genoegen heeft gewijd. Hij
verklaart tenminste ergens zich hiermee bezig te houden in verloren uurtjes om zijn
geest te ontspannen.49 Deze "ontspanning" heeft hij dan ook niet pas in de laatste
jaren van z'n leven gezocht. Gedurende zijn hele loopbaan als predikant was de liefde
voor de klassieken, die hem ongetwijfeld op de Latijnse school in Utrecht is bijgebracht, voor Saldenus een prikkel tot onderzoek en blijvende studie. Wij konkluderen
dit uit enkele opmerkingen die hij hierover zelf heeft gemaakt. Allereerst denken wij
aan een brief die hij in november 1690 schreef aan Theod. Janssonius van Almeloveen, een man die zich ondermeer wijdde aan de theologie, de geneeskunst, en de
taaistudie.50 In deze correspondentie vertelt hij met vreugde terug te denken aan diens
vader die, in de jaren dat hij predikant in Kockengen was, de naburige gemeente
Mijdrecht als predikant diende.51 Hij zegt dat hij met veel respect aan hem terugdenkt.
En dat hij een man was die opviel zowel door zijn vroomheid als door zijn geleerdheid, een buitengewoon liefhebber van boeken en een voortreffelijk begunstiger en
vereerder van de letterkunde. Hij bekent dat vader Van Almeloveen in dit opzicht
voor hem van grote waarde is geweest. Blijkbaar was Van Almeloveen sr. iemand die
dezelfde interesse had als Saldenus, en is deze Mijdrechtse kollega voor hem een
stimulans geweest.
In dit verband wijzen wij ook op het kontakt met Gerard de Vries.52 Deze was
gedurende vele jaren hoogleraar te Utrecht en doceerde daar onder een grote toeloop
van studenten, de filosofie. De Vries was zeer geliefd, en had de gewoonte om in de
vakantie met sommigen van zijn leerlingen vooral in Duitsland te reizen.53 Wanneer
Saldenus aan hem zijn homiletiek opdraagt, brengt hij onder meer in herinnering de
allervriendschappelijkste omgang die zij de jaren door met elkaar hadden op letterkundig gebied.54 Het bovenstaande maakt ons duidelijk dat deze letterkundige arbeid
49. Ante annos aliquot horis subsecundariis, animique relaxandi gratia a me, si non perfectos, saltem
inchoatos {De Libris, Ante-Loquium).
50. Een groot aantal geschriften van zeer verschillende aard verscheen van zijn hand. Hij was zo overtuigd
van de voortreffelijkheid der antieken, dat hij de nieuwe vondsten van zijn tijd gering schatte, en beweerde
dat dit alles aan de Ouden reeds lang bekend was geweest; vgl. NNBW, VI, p. 31, 32.
51. Brief aanwezig in de bibliotheek der R.U. Utrecht (collectie Van Almeloveen nr. 186).
52. Vgl. Biografisch Lexikon, I, p. 417.
53. Vgl. Van der Aa, BW, VII, p. 129, 130. Saldenus noemt hem "Philosophus omni laude major".
54. ...quo toto illo tempore, ex quo amicissimum qualecumque Litterarum commercium exercere Tecum
licuit, vgl. Concionator sacer, A3.
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voor Saldenus een onverdeelde vreugde was, de jaren door, en dat hij deze vreugde ook
graag met anderen heeft gedeeld, door briefwisseling of in gesprekken.
Als het om dit laatste gaat, willen wij hier ook de naam van Caspar Fagel noemen
met wie Saldenus blijkbaar goed kontakt had. Fagel werd na het aftreden van Johan de
Witt, in 1672 raadpensionaris, en was een vertrouweling van Willem III.55 Saldenus
prijst hem als iemand die zich een verdediger en beschermer van de letterkunde en van
de letterkundigen heeft betoond.56 Hij weet dat Fagel ook zelf zeer op alle mogelijke
goede schrijvers is gesteld en zich in hen verdiept, maar dat hij vaak hiervan wordt
afgehouden door de vele zorgen die het gevolg zijn van zijn werk voor de republiek.
Saldenus zegt dat Fagel de man is die alle mogelijke oprechte schrijvers verdedigt
tegen kritiek, zodat zij het kunnen volhouden zich met hun inspanningen te blijven
wijden aan de letterkunde. Persoonlijk weet hij zich met verschillende banden aan hem
verbonden. Uit deze opmerkingen maken wij op dat Saldenus in Fagel een medestander ziet in de liefde voor het boek, en dat hij de goede omgang met deze "maecenas" op
hoge prijs stelt.
Kennelijk heeft Saldenus met zijn "wetenschappelijk" werk ook anderen willen
dienen. In ieder geval heeft het jarenlange onderzoek geresulteerd in twee boeken, die
beide dezelfde belezenheid en eruditie vertonen. Ze werden kort na elkaar uitgegeven,
en wel in 1681 en 1688. Het eerste verscheen onder de titel van Bibliophilia, met als
ondertitel: Over het schrijven, lezen en waarderen van boeken.57 Het tweede kwam
zeven jaar later uit onder de titel van De Libris. Blijkens de ondertitel wil Saldenus hier
een uiteenzetting geven over het verschillende gebruik en misbruik van boeken.58
Wanneer wij deze werken, die in het Latijn zijn geschreven, met elkaar vergelijken,
merken we dat het tweede (437 blz.) eigenlijk een uitvoerige bewerking is van het
eerste (196 blz.). In beide geschriften komen in grote lijnen dezelfde zaken aan de orde.
Wij willen eerst Saldenus' eigenlijke bedoeling met deze uitgaven naar voren brengen.
Daarna stellen wij ons voor een kort overzicht van de inhoud te geven.
9.3.1. Bedoeling van deze uitgaven
Deze geschriften zijn zoals uit het voorwoord blijkt door Saldenus niet uitgegeven om
door een uitgebreide praal van voorbeelden ons alle mogelijke schrijvers, lezers en
beoordelaars van boeken voor ogen te stellen. Hij meent dat dit door diverse Encyclopedisten, zoals Zuingerus, Rhodiginus, Alstedius en Beyerlingius, al genoeg is
gedaan. Bovendien heeft, naar hij opmerkt, zijn Rotterdamse kollega Ridderus onlangs
met de uitgave van zijn De Eruditione op dit punt nog een bijdrage geleverd.59 Waar
het Saldenus om gaat, is een handreiking te doen om te komen tot de juiste en meest
vruchtbare manier zowel van het schrijven als van het lezen van boeken. Hij stelt zich
voor alle mogelijke lieden, die zich toeleggen op echte wijsheid, naar die prijzenswaardige haven, die zij zich in het vooruitzicht gesteld hadden, te voeren.60 Daarbij
55. Vgl. NNBW, III, p. 382, 383.
56. ...ita et Literarum Literatorumque semper praebuisti, ac in hunc usque diem praebes Mecoenatem; vgl.
De Libris, Dedicatio.
57. Bibliofilia, sive de scribendis, Iegendis et aestimandis Libris, Utrecht 1681.
58. De Libris varioque eorum usu et abusu, Amsterdam 1688.
59. F. Ridderus, De Eruditione Historia, Rotterdam 1680.
60. Ut nempe certius ita feliciusque quosvis genuinae sapientiae Studiosos, ad laudabilem, quem proposuere sibi portum, manuducerem simul et incitarem; vgl. Bibliofilia, Praeloquium.
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zegt hij met opzet citaten van andere schrijvers bij zijn thesen aan te halen, omdat hij zo
sterker staat, en opdat de lezers elders uitvoeriger materiaal kunnen vinden.
Verder blijkt hij geen goed woord over te hebben voor mensen die in hun
geschriften scherpe aanvallen doen op het werk van anderen, daarbij opgejaagd door
hoogmoed, of door blinde jaloezie. Hij meent dat dergelijke kwaadaardige critici er nu
(binnen elke discipline) meer zijn dan vliegen in de zomerdag in een levensmiddelenwinkel. Saldenus verklaart dat allen die zo doen, er hier van langs zullen
krijgen.61 Niets acht hij namelijk zo schadelijk voor de republiek der letteren dan
eikaars werken om alle mogelijke redenen te bekritiseren. Hij hoopt deze instelling
door dit werk tegen te gaan. Tenslotte zegt Saldenus dat hij, als het gaat om het gebruik
en misbruik van boeken, geschriften van alle mogelijke soorten bekijkt, maar dat hij in
de eerste plaats zal wijzen op die geschriften die theologisch van aard zijn. Hij
herinnert eraan dat hij theoloog van professie is, en dat voor hem de werken die de
echte godsvrucht toelichten en bevorderen, de voorkeur verdienen.62
Uit het bovenstaande wordt duidelijk wat Saldenus' bedoeling is. Hij wil geen
nieuw encyclopedisch werk toevoegen aan de vele die er reeds zijn, maar zijn
tijdgenoten een handleiding aanbieden om op een vruchtbare wijze om te gaan met het
literatuuraanbod van zijn dagen. Daarbij is voor hem het elkaar aanvallen en bekritiseren uit den boze, en uitermate schadelijk voor de goede omgang op letterkundig
gebied. Door dit werk hoopt Saldenus aan dit laatste een bescheiden bijdrage te
leveren.
9.3.2. Kort overzicht
Als wij ons beperken tot De Libris, en het geheel overzien, dan valt ons op dat dit
lijvige boekwerk is onderverdeeld in twee delen. Het eerste deel telt negen hoofdstukken, terwijl het tweede deel er vijf omvat. Saldenus geeft allereerst een exposé
over het feit dat diverse schrijvers een indrukwekkend aantal geschriften hebben
nagelaten (hoofdstuk 1). Hij vertelt over het materiaal waarop in het verleden geschreven werd, en de wijze waarop boeken op het titelblad werden versierd. Verder
somt hij een reeks van schrijvers en veel-schrijvers op, waarbij hij ook een plaats geeft
aan drie vrouwen waaronder Anna Maria van Schurman. Hij verschilt van mening met
de humanist Lipsius die vindt dat vrouwen op de hun toegewezen plaats moeten
blijven, namelijk in de keuken en aan het weefgetouw. Saldenus stelt daartegenover
dat ontwikkeling en belangstelling voor de letterkunde een vrouw niet ongeschikt
behoeft te maken voor het huishouden (p.18).
In hoofdstuk 2 krijgen we een overzicht van de enorme aantallen van boeken, de
eeuwen door geschreven. Oude bibliotheken worden genoemd met de aantallen daar
opgeslagen. Opgemerkt wordt dat het gebruik en misbruik van boeken op de juiste
wijze moet worden onderscheiden. Met een groot aantal aanhalingen (van o.a. Hieronymus en Cicero) wordt de stelling verdedigd dat boeken geneesmiddelen zijn, zowel
voor de ziel als voor het lichaam (p. 51).
Aan de orde komt vervolgens de wijsheid die bij het schrijven van boeken in acht
61. Tales, inquam, qui sic faciunt, nonnunquam hic etiam vapulant; vgl. De Libris, Ante-Loquium.
62. In talia, quae veritatem Divinam genuinamque Pietatem illustrare, confirmare et promovere apta nata
sunt. A.w., Ante-Loquium.
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genomen moet worden (hoofdstuk 3). Saldenus pleit ervoor niet overijld te werk te
gaan; de verhandeling moet "stellend" zijn, en niet "veronderstellend", en vooral
gematigd en vriendelijk.63 Op dit punt wordt onder andere Luther in gebreke gesteld.
Tenslotte voert Saldenus een pleidooi voor een methodische opbouw in het schrijven.
Deze systematische opbouw geldt voor hem ook bij de behandeling van de Heilige
Schrift. De Heilige Geest is immers niet een auteur van verwarring, maar van orde.
Daarbij verwijst Saldenus naar Gellius Snecanus.
Over de degelijkheid (soliditas) van de te beschrijven zaken handelt Saldenus in
hoofdstuk 4. Met een aanhaling van Thomas van Aquino stelt hij dat men in zaken van
het geloof zich liever helemaal moet onthouden van kunstmatige bewijzen, dan
strijden met gladde en zwakke bewijsvoeringen. Hij raadt aan een werk een tijdlang
terzijde te leggen, voordat het in het licht verschijnt: "het jong moet gelikt worden,
men moet het geesteskind koesteren" (p. 108).
Behalve voor degelijkheid voert Saldenus ook een pleidooi voor helderheid
(perspicuitas) in het schrijven (hoofdstuk 5). Velen willen liever ontwikkeld schijnen
dan het zijn, en daarom is dikwijls hun manier van schrijven ingewikkeld. Saldenus
noemt op dit punt de klachten van Quintilianus en Erasmus. Voor hem staat vast dat
vlot en helder schrijven geen onsamenhangende geschriften oplevert. Een schoolvoorbeeld van helderheid is naar zijn mening Cicero. Hij bekent zijn verhandelingen en
redevoeringen altijd met graagte te hebben gelezen en herlezen.
Ook de bondigheid (brevitas) moet bij het schrijven in acht worden genomen
(hoofdstuk 6). Een groot boek is een groot kwaad. De meest breedsprakige schrijvers
zijn volgens Saldenus de meest onbekwame (p. 138). Hij adviseert alle dingen die niet
passen "weg te snijden", en zaken die door anderen zijn behandeld, niet zo maar een
plaats te geven. In dit kader gaat hij uitvoerig in op het plegen van plagiaat, een zaak
waar noch het joden-, noch het heiden-, noch het christendom altijd vrij van is geweest.
Plagiaat is een misdrijf dat grenst aan het openbreken van graven, en het wegkappen
van andermans bomen (p. 169).
Na deze een en zeventig bladzijden over de bondigheid in het schrijven, besteedt
Saldenus de nodige aandacht aan het lezen van boeken in het algemeen (hoofdstuk 7).
Hij is ervan overtuigd dat het van groot belang is naast de Heilige Schrift ook andere
boeken te lezen. Behalve de geestelijke dingen, welke de Schrift overvloedig vertoont,
zijn er ook vele wereldlijke en tijdelijke dingen, die in de heilige boeken niet zozeer
voorkomen en toch ten hoogste noodzakelijk zijn. Bovendien zijn er diverse gedeelten
van de Schrift zelf, die zonder de steun en de hulp van de andere wetenschappen niet of
nauwelijks kunnen worden verstaan (p. 202). Saldenus noemt in dit verband de zeven
"vrije kunsten": grammatica, rhetorica, dialectica, rekenkunde, muziek, geometrie, en
astronomie. Als wij in het oog houden dat het lezen van andere boeken nooit gesteld
moet worden tegenover het lezen van de Heilige Schrift, maar eraan ondergeschikt
moet blijven, bestaat er geen gevaar dat wij door deze lectuur de Schrift zelf gaan
verachten.64 De hoogste Rechter heeft, aldus Saldenus, nooit gezegd dat Cicero
volstrekt niet gelezen mag worden. Ook al zijn de goddelijke Schriften voldoende om
de waarheid aan te geven, zo dragen toch de verhandelingen van de geleerden een en
63.
64.

Scriptio lenis esse debet et mansueta, nullo acrimoniae sale adspersa, a.w., p. 83.
..quum illorum lectio hujus meditationi et studio opponenda minime sit, sed subordinanda, a.w., p. 207.
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ander aan dat tot een beter verstaan kan dienen (p. 213).
Vervolgens geeft Saldenus een uiteenzetting over de goede en nuttige manier om
boeken te lezen (hoofdstuk 8). Men moet er zich met een nederige geest aan zetten.
Men moet zich toeleggen op de praktische kennis van de talen: een vertaling is slechts
een schaduw van de oorspronkelijke tekst (p. 225). Het is goed om een keuze te maken:
aan oudere boeken moet men zonder onderscheid de voorkeur geven boven nieuwere
(p. 227). Die boeken moeten ook onze voorkeur hebben die de lezer niet alleen
geleerder, maar ook vromer maken. Vooroordelen tegen de auteur dienen te worden
afgelegd. Om tot een vruchtbare manier van lezen te komen, is het van belang de
wereldse zorgen te beteugelen en de bezigheden van de tijd te matigen (in dit verband
wordt Erasmus uitvoerig aangehaald). Verder moeten vooral de jongeren erop letten
niet door vele schrijvers tegelijk te zwerven. Ook is het goed al lezend te herhalen en te
overwegen, en te komen tot vergelijking met tegenovergestelde beweringen (p. 248).
Tenslotte stelt Saldenus dat iedere schrijver in zijn eigen wetenschap hooggeacht moet
worden. Een apart hoofdstuk wordt daarna gewijd aan de buitengewone genegenheid
van sommigen tot boeken. Talloze namen van mensen met grote liefde voor het boek
uit de oudheid en van meer recenter datum, passeren hier de revue.
In het tweede deel van De Libris gaat Saldenus uitvoerig in op de haat die sommigen tegen boeken hebben, en de oorzaken daarvan. Als mogelijke reden noemt hij
de traagheid (ignavia) en de hebzucht (avaritia), waarbij men bang is voor dit doel geld
uit te geven. Ook voert Saldenus de lust tot vernieuwing als een oorzaak van de
"boekenhaat" aan (hoofdstuk 2). Hij noemt hier als voorbeeld Jean de Labadie met zijn
"opgekookt" Donatisme. Alle wetenschap geput uit boeken is naar het zeggen van
deze man slechts letterkennis; men moet afhankelijk zijn van de Heilige Geest. Op
deze wijze legt hij volgens Saldenus een doem op de letteren (p. 286). Saldenus
betreurt het dat we zijn terechtgekomen in tijden waarin allerlei vernieuwingen aan de
orde van de dag zijn. Hij is van mening dat dit laatste voor de kerk en de school zeer
schadelijk is. Veelvuldig zijn al verschillende delen van de theologie waardeloos
geacht, niet omdat ze slechter, maar omdat ze antiek zijn geworden. Zoals ook
omgekeerd vaak veel dingen heel goed bevielen, niet omdat ze beter en degelijker
waren, maar omdat ze van recenter datum waren (p. 299, 300).
De hooghartigheid van geleerden heeft ook wel geleid tot afkeer van boeken
(hoofdstuk 3). Niet minder kan de bittere afgunst (invidia), waarmee geleerden de
inspanningen van anderen verachten, een oorzaak zijn (hoofdstuk 4). Tenslotte wijdt
Saldenus in 22 bladzijden uit over het lot van allerlei boeken (hoofdstuk 5).
9.3.3. Enkele opmerkingen
1. Onder de letters A-E van de Tndex Autorum' staan 105 christenen en 34 nietchristenen vermeld, onder wie 1 moslim (Avicenna). Onder de christenen bevinden
zich auteurs uit alle tijden: de Oude Kerk is goed vertegenwoordigd, maar ook de
Middeleeuwen leveren hun aandeel, natuurlijk Bernard, maar ook een Franciscaner
orde-generaal, en verder een Jezuïtisch exegeet uit de zeventiende eeuw. Ook de
rooms-katholieke kardinaal Bellarminus, anti-protestants polemicus, krijgt twee vermeldingen, beide in neutrale zin. Wat betreft de getalsverhouding tussen christelijke
en niet-christelijke auteurs kan worden gesteld, dat de frequentie waarmee de nietchristenen voorkomen gemiddeld hoger ligt dan die van christelijke auteurs. Aulus
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Gellius wordt 19 maal aangehaald, en Cicero 27 maal. Gerekend naar het aantal
vermeldingen zullen christenen en niet-christenen elkaar niet ver ontlopen.
Een ander opvallend trekje is dat Erasmus 47 maal wordt geciteerd, terwijl
Calvijn, zelfs in zijn drievoudige hoedanigheid van theoloog, jurist en "filosoof het
met 6 vermeldingen moet stellen, en Luther in de index slechts 1 maal voorkomt. De
renaissance-dichter Petrarca en de scepticus Montaigne worden genoemd, evenals de
van Leiden naar Leuven verhuisde humanist Lipsius en de remonstrants-gezinde
Grotius (Hugo de Groot).
2. Wat ons verder opvalt, is dat vrijwel uitsluitend Latijn- en Grieksschrijvende
auteurs worden geciteerd. Schrijvers in de volkstaal, als Dante, Shakespeare en
Vondel, komen er niet aan te pas.65
3. Verder is het opmerkelijk dat de aangehaalde auteurs en hun geschriften zich
alle bewegen binnen het "alpha-terrein". Het zijn de schone letteren, de geschiedenis,
de theologie en de filosofie, die aan de orde komen, en niet de sinds het begin van de
zeventiende eeuw opbloeiende natuurwetenschappen. De grote namen op het gebied
van de beginnende moderne exacte wetenschappen (Copernicus, Kepler, Bacon)
ontbreken. Saldenus huldigt nog het humanistische wetenschapsideaal, waarbij het
gaat om de "bonae litterae", met beheersing van de klassieken.
4. Ook de lectuur van de 'Index Rerum et Verborum' levert enkele interessante
gegevens op. Specifiek christelijke begrippen als gratia, misericordia, dementia, fides,
spes, amor, peccatum, salvatio, poenitentia, reconciliatio, Pater, Filius en Spiritus
Sanctus komen niet voor. Wel treffen wij de naam van Christus aan, maar dan in
verband met de vraag waarom Hij niets schreef. Het gaat in dit boek over andere
dingen: over de wereld der schone letteren, en de normen zijn de normen die in die
wereld gelden, dus hoofdzakelijk esthetisch van karakter. Daardoor kunnen, zonder
onderscheid te maken, heidense naast christelijke auteurs worden geciteerd.
Toch stelt Saldenus grenzen, en legt hij ook andere dan esthetische normen aan.
Buitenstaanders zijn voor hem degenen die algemeen geldende christelijke overtuigingen loochenen, en hooghartig de traditie der eeuwen aan de kant schuiven. In dit
verband wijzen wij op zijn afkeurende opmerkingen over Abaelardus, die de satisfactie-leer en de triniteit bestreed.66 Verdere punten van verschil worden wel genoemd
(b.v. de aanvallen die rooms-katholieke auteurs op Luther ondernemen), maar niet
nader behandeld. Het gaat Saldenus er niet om bijbels-dogmatische zaken te bespreken; hij beschrijft hier de wereld der schone letteren. Saldenus is bezig als iemand die
deel uitmaakt van de geleerden-republiek, waartoe christenen maar ook heidenen
behoren. Ook hier bespeuren wij weer zijn irenische instelling die uitersten schuwt, en
wars is van een hooghartig verabsoluteren van eigen standpunten. Hij toont daarbij
haast gelijke eerbied voor de heidense en christelijke oudheid.

9.3.4. Samenvatting
1. Gedurende zijn hele loopbaan als predikant heeft Saldenus een wetenschappelijke
interesse getoond voor de werken van de klassieke schrijvers op het gebied van de
65. Wel vonden wij een citaat uit het bekende werk van J. Foxe, Book of the Martyrs, maar genomen uit
een Latijnse vertaling, a.w., p. 70.
66. Putidi eius errores, a.w., Index rerum et verborum.
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theologie, de profane geschiedenis, de filosofie, en de filologie. Deze liefde voor het
boek heeft hij met anderen gedeeld door briefwisseling of door onderling kontakt.
2. Met de uitgave van zijn Bibliofilia en De Libris wil Saldenus zijn tijdgenoten
een handleiding aanbieden, om op een vruchtbare wijze om te gaan met de verschenen
literatuur. Het elkaar aanvallen en bekritiseren acht hij uitermate schadelijk voor de
goede zaak van de letteren.
3. De blik van Saldenus is, ondanks zijn omvangrijke kennis, meer achterwaarts
dan voorwaarts gericht. De grote namen op het gebied van de beginnende moderne
exacte wetenschappen ontbreken. Saldenus huldigt het humanistische wetenschapsideaal, waarbij het gaat om de "bonae litterae", met beheersing van de klassieken.
4. Het lezen van andere boeken moet volgens Saldenus nooit gesteld worden
tegenover het lezen van de Heilige Schrift, maar dient eraan ondergeschikt te blijven.
De verhandelingen van de geleerden op allerlei wetenschappelijk terrein, kunnen tot
een beter verstaan van de Schrift dienen. Bovendien zijn er veel wereldlijke en
tijdelijke dingen, die in de heilige Boeken niet zozeer voorkomen, en toch noodzakelijk zijn. Het gaat Saldenus vooral om wat de "echte godsvrucht" bevordert. Gelet op
de vele aanhalingen uit humanistische auteurs is dit laatste voor hem een zeer ruim
begrip. Kennelijk valt er, naar de mening van Saldenus, ook van heidenen veel te leren.
5. Saldenus hecht veel waarde aan geschriften die erop uit zijn om te verzoenen, in
een geest van christelijke bescheidenheid en nederigheid. Vooral de eerbied voor de
ander en de bescheidenheid in het oordeel, zijn voor hem maatgevend. Deze laatste
noties troffen wij al eerder aan in zijn theologische geschriften. Hierbij kan de vraag
worden gesteld in hoeverre dit alles samenhangt met zijn karakter, of dat in deze zaak
de beïnvloeding van het christelijk humanisme doorslaggevend is.
6. Door zijn brede belezenheid en eruditie onderscheidt Saldenus zich van vele
anderen uit de kring van de Nadere Reformatie. Hij is hierin te vergelijken met
Voetius, wel genoemd "helluo librorum", en Ridderus.67
7. Wij treffen in de bovengenoemde Latijnse werken een ander klimaat aan dan in
de theologische geschriften. De Saldenus van De Droevigste Staat is een ander dan de
man die zich doet kennen in De Libris. Bij hem staan de vroomheidsbeleving van de
Nadere Reformatie en literaire eruditie, waarbij geen onderscheid wordt gemaakt
tussen heiden en christen, tussen literator en stichtelijk schrijver, naast elkaar zonder
dat een verbinding tussen beide zichtbaar lijkt te worden. Saldenus' irenische instelling en zeker ook zijn humanistische vorming van jongsaf aan zullen hier mede
bepalend zijn geweest.

67. Voor Voetius verwijzen wij naar A.C. Duker, Gisbertus Voetius, I, Leiden 1897, p. 23, 24 en naar A.
Vos, "Voetius als reformatorisch wijsgeer" in De onbekende Voetius, Kampen 1989, p. 222, 223. Voor
Ridderus verwijzen wij naar A.Th. van Deursen, "Nadere Reformatie en Geschiedbeoefening. Abraham van
de Velde en Franciscus Ridderus", in DNR, XIII (1989), p. 30-39.
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HOOFDSTUK 10

Saldenus' invloed

10.1. Zeventiende eeuw
10.1.1. In eigen land
Wanneer het gaat om de invloed die Saldenus heeft gehad in zijn eigen tijd zouden wij
allereerst willen wijzen op de plaats die hij in ons land in het geheel van de gereformeerde kerk heeft ingenomen. In een eerder stadium wezen wij op de vele malen dat
hij werd afgevaardigd naar de meerdere vergaderingen, en de taken die hem daar
werden opgedragen.1 Op de particuliere synode van Leerdam (1675) had hij een
werkzaam aandeel als assessor, terwijl hij in Dordrecht (1676) als visitator aanwezig
was. De besluiten van deze synoden, die ten doel hadden vrede te stichten tussen de
kerkelijke partijen, heeft Saldenus verwerkt in zijn Stricturae Breves. Duidelijk is dat
hij in de gehele kerk vertrouwen genoot en gezag had.
Dit laatste wordt bevestigd door wat Ev. van der Hooght vertelt in zijn voorrede
van de Geestelijke Opwekker. Daar meldt hij dat J. van Lodenstein aan het eind van
zijn leven bezwaar maakte om het avondmaal uit te delen aan mensen die de kerkeraad
onder censuur moest stellen, maar bij wie dat om bepaalde reden toch niet mogelijk
was. Van der Hooght zegt dat hij daarover heeft gesproken met Th. de Lantman en G.
Saldenus, doctores in de godgeleerdheid, "welke adviseerden / dat men hem daarin
moeste vervangen".2 Beiden waren van mening dat de kollega's het avondmaal gemakkelijk voor hem konden waarnemen, omdat zij wisten dat Van Lodenstein door
een gelofte tijdens zijn ziekte, zich hiertoe aan God had verbonden.
Het respect dat Saldenus genoot in het land komt ook uit in het feit dat hem
gevraagd werd een voorwoord te schrijven bij een Nederlandse uitgave van een werk
van Ch. Drelincourt. Dit werk kwam uit onder de titel Schriftuurlijk Wapen-tuych
Tegen de Zielverderflijcke Dwalingen des Pausdoms.3 Saldenus schreef voor dit werk,
dat in 1686 werd gedrukt door Pieter Perier in' s-Gravenhage, een aanbeveling van vier
pagina's. Hij getuigt daar van zijn liefde voor de persoon van Drelincourt die hij
typeert als "een lieflijcken Vertrooster in Israël, en een Beuck-hamer der sonden",
terwijl hij hem "een schrick en geessel des Pausdoms" noemt. Wij menen dat de
uitnodiging om een introduktie voor dit boek van Drelincourt te schrijven erop duidt
dat Saldenus' naam een goede klank had in de kerk. Verder wijzen wij er nog op dat
een aantal auteurs reeds tijdens Saldenus' leven hem in hun geschriften aanhaalt. Wij
1.
Vgl. hoofdstuk 1.4.
2.
Vgl. J. van Lodenstein, Geestelijke Opwekker, Nijkerk 1857. Voorrede; over deze scrupules rond het
avondmaal, zie J.C. Trimp, Jodocus van Lodensteyn, predikant en dichter, Kampen 1987, p. 200-202.
3.
De Franse titel is Abbregé des Controverses ou sommaire de la creance de VEglise Romaine, avec la
refutation d'icelle par les textes expres de la Bible Louvain, (geciteerd naar de editie van 1673, uitgegeven
door Pierre Sambix in Leiden, aanwezig in de Bibl. Wallonne te A'dam). In 1827 verscheen een 20e druk. De
vertaler maakte gebruik van de 1 Ie druk. Opmerkelijk is dat deze Nederlandse editie, voorzover ons bekend,
in eigen land niet voorhanden is. Een exemplaar is aanwezig in Halle (Saaie).
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noemen in dit verband in alfabetische volgorde de namen van S. Brunsvelt, S. Oomius,
J. Koelman, S. Simonides en H. Witsius.
S. Brunsvelt was vele jaren predikant te Leeuwarden, en schreef in 1662 De
Spiegel der Zonde. In dit werk, waarin hij de zonden en gebreken van het land tekent,
zegt hij dat vele godzalige leraren hun pennen hebben ingedoopt om onze verdorven
tijden in het licht te stellen. Daarbij verwijst hij met instemming naar Saldenus'
Weeklage der Heyligen.4 Driejaar later publiceerde Brunsvelt Z)e leevendige Christen.
Daarin behandelt hij onder meer de klacht van een christen die in het dienen van God
zo'n last heeft van het afdwalen van zijn gedachten en zo "dodig" is bij het verrichten
van de heilige plichten. Hij verwijst dan naar Saldenus' Droevigste Staet, waarbij hij
opmerkt dat de allersterksten in hun beste werken nog "veel aanklevingen van
doodigheit en traagheit" hebben.5
J. Koelman, die in 1675 als predikant uit Sluis was verbannen, heeft evenals velen
van zijn tijdgenoten nadruk gelegd op het belang van goed catechetisch onderwijs.6
Daarbij dacht hij niet slechts aan het onderricht van de kerk, maar in het bijzonder ook
aan de toerusting van de kinderen binnen het gezin. Het ging hem niet uitsluitend om
kennisoverdracht. Hij achtte het noodzakelijk dat de kinderen van jongs af aan niet
alleen in de "gronden der religie", maar ook in de "praktijk" onderwezen zouden
worden. Boekjes die daarover handelen waren er naar de mening van Koelman niet. In
dit verband geeft hij zijn oordeel over het catechetisch werk van Saldenus. In de
"Ernstige Aanspraak", voorafgaand aan De Pligten der Ouders, schrijft hij namelijk:
"...daar is een boekjen, genaamt Kinderschool, gemaakt van D. Saldenus, maar in der
waarheidt dat bevat zeer weinige dingen, die tot de grondt van de practijk behooren".7
Bij S. Oomius vonden wij niet minder dan vijftien verwijzingen naar diverse
geschriften van Saldenus. Op zichzelf is dit niet zo verwonderlijk, omdat deze praktische theoloog diè negenentwintig jaar in Kampen stond, graag namen van andere
auteurs aanhaalt.8 Toch blijkt hij, als wij letten op de verscheidenheid van citaten,
Saldenus' werken zeer te waarderen. Zijn oordeel over Saldenus' Chr. Kinderschool is
positiever dan dat van Koelman. Hij merkt op dat het beknopt geschreven is en
daardoor uitstekend geschikt om uit het hoofd te leren.9 Eenmaal noemt Oomius zijn
naam onder de Nederlanders die praktikaal hebben geschreven, samen met Borstius,
Ridderus, Simonides, Gentman, Van Lodenstein en anderen.10 Driemaal verwijst hij
naar De Wegh des Levens.'' In zijn tractaat over het avondmaal noemt Oomius zeven
keer de naam van Saldenus, waarbij hij hem één keer aanduidt als Desiderius Pacius.12
4.
S. Brunsvelt, De Spiegel der Zonde, Leeuwarden 1662, Voorrede, p. XX.
5.
S. Brunsvelt, De leevendige Christen in de Doode Wereldt, Leeuwarden 1666, (2e dr.) p. 56.
6.
J. Koelman, De Pligten der Ouders, In Kinderen voor Godt op te voeden. Nevens Dryderley Catechismus, Amsterdam 1679.
7.
Zie over hem A.F. KruW, Jacobus Koelman. Eene kerkhistorische studie, Sneek 190 l.W. van't Spijker,
"Jacobus Koelman (1632-1695)", in De Nadere Reformatie, beschrijving van haar voornaamste vertegenwoordigers, 's-Gravenhage 1986, p. 127-163.
8.
Zie over hem, K. Exalto, "Simon Oomius (1630-ca.l707)", in De Nadere Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme, 's-Gravenhage 1989, p. 149-179.
9.
S. Oomius, Institutiones Theologiae Practicae, I. 5, Bolsward 1672, p. 812.
10. S. Oomius, Dissertatie van de onderwijsingen in de Practycke der Godgeleerdheid, Bolsward 1672, p.
387.
11. S. Oomius, Institutiones Theologiae Practicae, I, 2, Bolsward 1676, p. 192, 206, 394.
12. S. Oomius, De Practycke der twee heylige Sacramenten, Groningen 1683, p. 96, 106, 151, 158, 161,
192,295.
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Verder vonden wij eenmaal een uitvoerige aanhaling uit Weeklage der Heyligen, terwijl Oomius tenslotte in zijn Afbeelding van een waer Dienaer des N. Testaments
verwijst naar Saldenus' Concionator en zijn OtiaP
De Haagse predikant S. Simonides deed in 1666 zijn Noodige Boetsprake uitkomen. In dit werk tekent hij de oordelen van God die gedurende de oorlog met Engeland
over ons volk gaan. Hij merkt op dat zolang de "graeuwigheydt" en ongevoeligheid
blijven, de kastijdingen van Godswege doorgaan. Daarbij geeft Simonides een lang
citaat uit Weeklage der Heyligen.14
Als vierde noemen wij nog de naam van H. Witsius. Wanneer deze in zijn
Geestelijke Printen de wedergeborenen en de onwedergeborenen in hun diverse gestalten nauwkeurig weergeeft, komen wij driemaal een verwijzing naar Saldenus
tegen.15 Van Genderen zegt dat dit het werk is, waarin hij zijn vriend Saldenus het
meest benadert en waarin diens invloed duidelijk merkbaar is.16 Verder verwijst Witsius in zijn Twist des Heeren eenmaal naar Saldenus' De Droevigste Staet. Hij noemt
hem daar "een ervaren Heelmeester van Sions Dochters wonde".17
Uit het bovenstaande wordt duidelijk dat de geschriften van Saldenus gelezen en
verwerkt zijn door zijn tijdgenoten. Ook daarin bespeuren wij een zekere invloed die
van hem uitgegaan is in ons land.

10.1.2. In het Duitse taalgebied
10.1.2.1. Vertalingen
Om volledig te zijn moeten wij de kring nog wijder trekken. Ook buiten ons land is
namelijk de invloed van Saldenus merkbaar. Wij konkluderen dit uit het feit dat reeds
tijdens zijn leven een zestal van zijn werken in het Duits zijn verschenen, waarvan
sommige meerdere malen zijn herdrukt. Het zijn De Weck des Levens (1667, 1682,
1687), De Kracht des Avontmaels(\669), Chr. Kinderschool (1669, 1675), De Wegh
des Troostes (1672), Kort en Klaar Bericht (1672) en Leven uyt de Doodt (1675).18 Dit
aantal is zeer opmerkelijk, vooral wanneer wij het vergelijken met andere vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie. J. Bruckner, die in zijn bibliografische catalogus de zeventiende eeuwse Nederlandse literatuur die in Duitse vertaling verscheen
opsomt, merkt op dat het Nederlandse gereformeerde piëtisme praktisch ontbreekt.
Alleen de naam van Saldenus wordt door Bruckner vermeld.19 Ook het door P. Dibon
ontworpen overzicht van de Nederlandse bronnen in de bibliotheek van Herborn - een

13. S. Oomius, lnstitutiones Theologiae Practicae, I, 2, p. 417; S. Oomius, Afbeelding van een waer
Dienaer des N. Testaments, Amsterdam 1696, p. 239, 315.
14. S. Simonides, Noodige Boetsprake, 's-Gravenhage 1666, p. 104.
15. H. Witsius, Practycke des Christendoms..., Mitsgaders Geestelycke Printen, Utrecht 1748, p. 35 (2x),
p.46.
16. J. van Genderen, Herman Witsius, 's-Gravenhage 1953, p. 104.
17. H. Witsius, Twist des Heeren met zijnen Wijngaert, Utrecht 1736, p. 414.
18. Vgl. Theophilus Georgi, AllgemeinesBücher-Lexikon, 4 Teil, Leipzig 1742, S. 9. De Duitse uitgave van
Saldenus' Kort en Klaar Bericht, vonden wij in geen enkel handboek vermeld. Zij is echter aanwezig in Halle
(Saaie) onder de titel Kurtz und deutlicher Bericht Won dem BerufDes Armen Sünders zu Gott, übersetzt von
einem Armen Sünder, Cassel 1672.
19. J. Bruckner, A bibliographical Catalogue ofSeventeenth-Century German Bookspublished in Holland
(Anglica-Germanica XIII), The Hague-Paris 1971.
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van de grootste gereformeerde kerkelijke bibliotheken uit de zeventiende eeuw - geeft
alleen de werken van Saldenus.20 J. Wallmann heeft erop gewezen dat dit echter niet
betekent dat van de Nederlandse gereformeerde piëtisten helemaal niets in het Duits is
verschenen. Hij noemt in dit verband de namen van J. Taffin, G. Udemans, W.
Teellinck en Th. a Brakel.21
Het blijft intussen een boeiende vraag welke de oorzaken waren van deze
belangstelling voor de geschriften van Saldenus. Wie was de vertaler? Waren er
meerdere? En stonden zij met Saldenus in een bepaalde relatie? Omdat wij deze vragen
van groot belang achten, willen wij er uitvoerig op in gaan.
J.C. Nolthenius
Als eerste noemen wij hier de naam van Johann Christoph Nolthenius. Hij verzorgde in
1672 de uitgave van het tweede deel van De Wegh des Troostes. Dit deel verscheen in
het Duits, tegelijk met De Droevigste Staat, bij Herman Brauer in Bremen. Op het
titelblad staat de aanduiding Der Vor alle buszfertige Christen geöffnete Weg des
Trostes, Unter dem Titul des Fallenden und auffstehenden Christen. Hier wordt ook de
naam van Nolthenius vermeld. Blijkens ditzelfde titelblad heeft zijn aandeel zich
beperkt tot de vertaling van het laatste deel. Wie verantwoordelijk is voor de vertaling
van De Droevigste Staat wordt ons hier niet vermeld.
Nolthenius werd geboren in 1644; hij was afkomstig uit Rheda (Westfalen). Hij
huwde met Eleonore Charlotte Appelius, een dochter van een hofprediker uit Bückeburg. Het grootste deel van zijn leven bracht hij door in Bielefeld, waar hij eveneens
hofprediker was, en waar hij in 1719 overleed.22
Kennelijk was Nolthenius geboeid door de inhoud van dit werk van Saldenus. Uit
de titelpagina blijkt dat hij dit boek heeft vertaald, toen hij nog theologisch student
was. Op welke wijze hij met het oeuvre van Saldenus in aanraking kwam, is ons niet
duidelijk geworden. In het voorwoord vertelt hij dat hij door de uitgever en door vele
anderen benaderd is met het verzoek de vertaling op zich te nemen. Nolthenius zegt het
bijzonder nuttig te vinden door te geven wat in andere talen geschreven is door
"geistreiche Hauptlehrer und vornehme Kirchenseulen zur Erbauung der Gemeine
Christi".
Hij heeft dit werk opgedragen aan Johanna Dorothea, gravin van Bentheim en
Tecklenburg enz. (het graafschap waarin Nolthenius' geboorteplaats lag). Haar grote
godsvrucht en haar liefde voor kerken en scholen is voor hem de reden dit geschrift aan
haar op te dragen.
P. Erberfeld
Behalve die van Nolthenius is er nog een naam te noemen. Het voorwoord van de
Duitse uitgave van Leven uyt de Doodt geeft ons hier aanwijzingen. Het is gedateerd
20. P. Dibon, "Le Fonds néerlandais de la Bibliothèque académique de Herborn", in Mededelingen deiKoninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, N.R. 20, Afd. Letterkunde, Amsterdam 1957.
21. J. Wallmann, "Labadismus und Pietismus", in Pietismus und Reveil, Leiden 1978, S. 149, 150.
22. Vgl. F.W. Bauks, "Die evangelischen Pfarrer in Westfalen von der Reformationszeit bis 1945", in
Beitrage zur Westfalischen Kirehengeschichte, Band 4, Bielefeld 1980, S. 365. Bauks meldt dat Nolthenius
in 1672 rector was in Salzuflen (Lippe), in 1675 hofprediker in Lüchow, in 1676 predikant in Draheim
(Pommeren), en tenslotte in 1680 tot hofprediker in Bielefeld werd benoemd.
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op 12 juli 1675, geschreven in Keulen, en ondertekend door dr. P.E. De schrijver
draagt dit werk op aan zijn ouders Henricus Erberfeld en Gertraud Hack, beiden
afkomstig uit Bremen, waar vader Erberfeld apotheker was en een vooraanstaande
plaats in het stadbestuur innam.23 Nader onderzoek heeft uitgewezen dat de schrijver
Philipp Erberfeld is. Deze werd in 1639 in Bremen geboren, en promoveerde op 20
april 1668 in Franeker tot doctor in de rechtsgeleerdheid. Later was hij nog curator van
de universiteit in Duisburg, waar hij stierf in 1709.24 Van 1668 tot eind 1675 heeft P.
Erberfeld in Keulen gewoond, waar hij op 11 juni werd opgenomen in de gereformeerde kerk ter plaatse, op dat moment nog ongehuwd.25 Op 5 augustus 1669 wordt zijn
vrouw Maria Wolters met haar zuster Sara, met attestatie uit Bremen in de gemeente
opgenomen.26 Kennelijk was deze vrouw van Nederlandse afkomst. Dit valt op te
maken uit de doopregisters van de gemeente te Keulen, waar de naam van de moeder
steeds als Wouters wordt geschreven. Zeer opmerkelijk is dat bij de doop van het
tweede kind in 1671 Helena Schoonhaven, geb. Wouters uit Delft als getuige optreedt.27 De conclusie ligt voor de hand dat Dr. P. Erberfeld via de familie van zijn
vrouw bekend was met Saldenus die in deze jaren in Delft predikant was.
De kerkelijke protokollen tonen ook aan dat er een relatie is geweest tussen
Erberfeld en Undereyck. Als de Keulse gemeente in de tweede helft van 1675 een
predikant zoekt, worden door de leden van de kerkeraad en door de gemeente verschillende predikanten aangeschreven. Blijkbaar heeft Erberfeld op dat moment dominee Undereyck aangeschreven. Wij lezen namelijk: "Herrn Dr. Erberfeld auf Bremen an Herrn Undereyck (Prediger)".28 In hoeverre Erberfeld ook een rol heeft gespeeld in het kontakt tussen Saldenus en Undereyck is een vraag die wij moeilijk
kunnen beantwoorden.
Dat de uitgave van de werken van Saldenus ook de nodige problemen heeft
gegeven blijkt uit de genoemde voorrede van 1675. In het "An den Leser" vertelt
Erberfeld dat na de vertaling van de Chr. Kinderschool en de voorrede daarop, allerlei
laster over hem is heengegaan. Hij zegt dat hij zich daardoor toch niet heeft laten
afschrikken om ook dit Leven uit de Dood in het Duits uit te geven, terwijl hij nog op
zoek is naar een uitgever voor een vertaling van Teellincks Noodwendigh Vertoogh.
Dit laatste boek zou hij graag in vele handen zien, vooral van politieke en kerkelijke
leiders. Wanneer de nodige reformatie niet ter hand wordt genomen, zullen naar zijn
mening de bezoekingen van God en zijn toorn over het Duitse volk alleen maar sterker
worden. Als het gaat om de aanhalingen van Schriftplaatsen, verwijst hij graag naar
opmerkingen door hem hierover gemaakt in het voorwoord van Die Krafft des
Abendmahls (1669).29
Duidelijk is dat P. Erberfeld, geboren in Bremen en wonend in Keulen, de hand
23. Leben ausz dem Tode, Amsterdam/Franckfurt 1675, Zuschrifft.
24. Vgl. H.W. Rotermund, Lexikon aller Gelehrten, die seit der Reformation in Bremen gelebt haben, 2
Bande nebst Anhang, Bremen 1818, S.V.P. Erberfeld.
25. Vgl. R. Löhr, Protokolle der hochdeutsch-reformierten Gemeinde in Köln von 1599-1794, Band 2,
Protokolle von 1630-1668, Köln 1981, S. 432, 471.
26. Vgl. a.w., Band 3, Protokolle von 1669-1794, Köln 1983, S. 8.
27. A.w., S. 294. De naam Wouters is in het Duits onbekend. Zij is een Nederlandse variant van de Duitse
naam Wolthers. (Deze en bovenstaande gegevens werden mij verstrekt door prof. dr. J.F.G. Goeters, Bonn).
28. A.w., S. 64.
29. Leben ausz dem Tode, An den Leser.
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heeft gehad in de vertaling van minstens drie werken van Saldenus. Teellincks
Noodwendigh Vertoogh, dat hij eveneens heeft vertaald, vindt hij van even grote
waarde als het oeuvre van Saldenus. Hij koestert de hoop dat er door middel van deze
uitgave een reformatie zal komen in het ingezonken kerkelijk leven in Duitsland.
Ditzelfde verlangen spreekt ook uit het titelblad van Der Weg des Lebens (1667). Daar
staan namelijk de woorden: "Verteutscht zur aufmunterung der verfallen Teutschen
Gottseeligkeit".30 Erberfeld heeft verwachting van de geschriften van Saldenus en
andere "geistreiche Mannern". Het is zijn vurige wens dat God geeft dat deze en gene
"etwas Geistrührendes" hierin zal aantreffen, dat zal leiden tot meer kennis en hoogachting van de verdiensten van Jezus Christus.31
Het feit dat de uitgave van Saldenus' catechismus spanningen met zich meebracht, (wat we hierboven al signaleerden) wordt bevestigd door een andere bron uit
het Rheinland. In de gereformeerde kerk van Düsseldorf zijn problemen gerezen
tussen de predikant Hermann Steinhausen en verschillende gemeenteleden. Op 3
september 1670 vergadert de kerkeraad, en wordt aan Steinhausen een aantal maatregelen opgelegd. Een daarvan is dat hij binnen de termijn van een maand de door hem
ingevoerde catechismus van Saldenus ter zijde moet stellen, en in plaats daarvan de
Heidelbergse Catechismus (groot en klein) de jeugd zal inscherpen.32 Helaas geven de
notulen op dit punt geen verdere informatie, maar duidelijk is dat Steinhausen de
catechismus van Saldenus een warm hart toedroeg, terwijl een groot deel van zijn
kerkeraad en gemeente er anders over dacht.
Wanneer wij dit alles overzien, bevestigt dit intussen de al eerder uitgesproken
gedachte dat het gereformeerd piëtisme in Duitsland opgekomen is in nauwe samenhang met dat in het buurland. Door studie aan Nederlandse universiteiten werden vele
Duitse theologiestudenten sterk beinvloed door mannen als Voetius en Coccejus.
Faulenbach merkt dan ook terecht op dat het piëtisme onder de Gereformeerden in
Nederland en Duitsland "eine Sacheinheit" is.33 Wat uit het bovenstaande blijkt is dat
Saldenus door middel van zijn werken aan deze invloed een duidelijke bijdrage heeft
geleverd.

10.1.2.2. Relaties
Th. Undereyck
In verband met de invloed in het Duits taalgebied noemen wij ook de relaties die
Saldenus heeft gehad met Th. Undereyck, M. Nethenus en H.L. Benthem. Dat Saldenus in verbinding heeft gestaan met Theodor Undereyck maken wij op uit de weergave
van de brief van Jan Backhuys, geschreven op 16 juni 1670 aan Undereyck in
Bremen.34 Het is op zijn minst opvallend dat Saldenus beschikt over de tekst van deze

30. Der Weg des Lebens, Amsterdam 1667.
31. Die Krafft des Abendmahls, Amsterdam 1669, Der Ubersetzer dem Leser. Dit werk is opgedragen door
de vertaler aan Philip Haer (wijnhandelaar in Keulen) en zijn vrouw Maria Meinartshagen, als dank voor hun
steun. (Weil Sie um das dazu benöhtigte von dem Ihrigen gesteuret...).
32. HJ. Maszner, Protokolle des Presbyteriums der Reformierten Gemeinde Düsseldorf, Band 4, 16701700, Köln 1980, S. 25, 26. (Schriften des Vereins für Rheinische Kirchengeschichte, Band 60).
33. H. Faulenbach, "Die Anfange des Pietismus bei den Reformierten in Deutschland", in Pietismus und
Neuzeit, Band 4, Göttingen 1979, S. 233.
34. Vgl. Den God-vrughtighen Boer, p. 13-17; vgl. hiervoor hoofdstuk 7.4.3.2.
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brief aan Undereyck gericht. Er moeten voor die tijd tussen hen beiden al kontakten
zijn geweest. Het is toch erg onwaarschijnlijk dat het doorgeven van zo'n persoonlijke
gerichte brief plaats zou vinden onder mensen die tot op dat ogenblik voor elkaar
onbekend zijn. Bedekte toespelingen die Saldenus zelf op dit punt maakt in zijn Zedig
Versoek, bevestigen ons vermoeden dat er tussen hem en Undereyck een goede relatie
heeft bestaan.35 Wij kunnen zelfs van een geestelijke verwantschap tussen beiden
spreken, als wij letten op het oeuvre van Undereyck. In 1670 publiceerde deze zijn
Christi Braut unter den Töchtern zu Laodicea?6 In dit werk, dat bestaat uit drie delen,
komen wij niet minder dan achttien maal een verwijzing tegen naar de geschriften van
Saldenus. Zestien keer wordt door Undereyck verwezen naar De Wech des Levens,
eenmaal naar De Droevigste Staat, en eveneens eenmaal naar Saldenus' Toetsteen. De
vraag in hoeverre Undereyck ook betrokken is geweest bij de uitgave van de Duitse
vertalingen is moeilijk te beantwoorden.
M. Nethenus
Matthias Nethenus was een van de drie hoogleraren van de Utrechtse akademie die in
maart 1661 approbatie verleenden voor de verschijning van De Droevigste Staat. Het
kontakt tussen Saldenus en Nethenus is blijkbaar gebleven ook toen deze na zijn
afzetting in Utrecht, waar hij het had opgenomen voor de Voetiaanse predikanten J.
Teellinck en Abr. van der Velde, in 1669 naar Herborn verhuisde.37 Wij maken dit op
uit de opdracht die Saldenus in 1685 met eigen hand heeft geschreven voorin een
uitgave van zijn Otia?% De vertaling van deze Latijnse opdracht luidt: "Aan de vereerde, zeer aanzienlijke en geleerde heer Matthias Nethenus, doctor in de zeer heilige
godgeleerdheid en de wijsbegeerte, hoogleraar in diens vermaarde school van Herborn, en daar ter plaatse dienaar van het zeer heilig evangelie, liet G. Saldenus dit
achter als een geschenk hoe klein ook, als een herinnering aan hem zelf, 1685".39
Mogen wij hieruit opmaken dat Saldenus in Herborn aan Nethenus een bezoek heeft
gebracht, en dit werk daar heeft achtergelaten als blijk van waardering?
HL. Benthem
Als derde noemen wij nog de naam van Henrich Ludolph Benthem. Hij was een
Luthers theoloog, die enkele malen een reis maakte naar ons land en naar Engeland, en
over de kerkelijke toestand in deze landen goed geïnformeerd was, en daarover ook
een en ander heeft geschreven.40 Deze vertelt in zijn Hollandischer Kirch-und Schulenstaat dat hij Saldenus heeft horen preken, waarbij hij opmerkt dat deze prediker zich
niet te lang ophoudt met de verklaring van zijn tekst, en dat hij in de toepassing het
Woord dichtbij de harten van zijn hoorders weet te brengen. Verder vertelt hij dat hij
ook persoonlijk met hem heeft gesproken.41 Hij noemt hem "der berühmte Guiljelmus
35. Zedig Versoek, p. 5, 6.
36. Th. Undereyck, Christi Braut unter den Töchtern zu Laodicea, Hanau 1670.
37. Vgl. W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus, Leipzig 1911, S. 134.
38. Otia Theologica, Amsterdam 1684; dit exemplaar troffen wij aan in Herborn.
39. Reverendo, Clarissimo Doctissimoque Viro, D. Matthiae Netheno, SS. Theologiae et Philosophiae
Doctori, illius in illustri Schola Herbornensi Professori, ac ibidem SS. Euangelii Ministro, hoc qualicumque
munusculo sui memoria relinquebat.
40. Zie over hem: Jöcher, Allgemeines Gelehrten Lexikon, Band I (1750), S. 210, 211.
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Saldenus", en typeert hem als iemand met een grote kennis van goede boeken, en in het
bezit van een groot aantal theologische geschriften. Benthem vroeg, vanwege de
uitgave van enige persklare werken, schriftelijk nadere inlichtingen aan Saldenus. In
een schrijven in het Latijn van 22 juni 1686, waarvan een gedeelte hier in vertaling
volgt, deelde deze hem het volgende mee: "Wat mijn geschriften betreft waarnaar U zo
graag een onderzoek in wilt stellen, is er niets anders om te zeggen, dan dat ik nog wel
bepaalde andere genegenheden heb, maar geen enkele nog volledig uitgewerkt en in
zo'n mate gepolijst en afgewerkt, dat zij waardig geacht kunnen worden om in het
openbaar te verschijnen, met uitzondering wellicht van een zeker schetsje Over de
manier van het schrijven en lezen van boeken, een boek, waarvan ik vroeger weliswaar
had besloten het een onderdeel te maken van mijn Otia, maar, met een wijziging van
mijn plan omdat het nauwelijks theologische stof schijnt te bevatten, het voornemen
heb het te zijner tijd afzonderlijk uit te geven. Wat er van de overige voornemens,
waarvan er bij mij alleen maar een geraamte voorhanden is, worden zal, weet ik niet;
daar ik door mijn gezondheid (die gewoonlijk wat zorgelijk is) en de zware last van
mijn bezigheden, mij niet kan wijden aan...".42 Benthem vond het blijkbaar de moeite
waard deze Hollandse theoloog, die hij waardeerde als predikant en schrijver, voor zijn
Duitse lezers nader voor het voetlicht te brengen.
Duidelijk wordt uit de drie bovengenoemde kontakten dat de uitstraling van
Saldenus niet beperkt is gebleven tot ons land, maar dat ook in het Duitse taalgebied
zijn geschriften gewaardeerd werden.
10.2. Achttiende eeuw
Ook in de jaren na zijn dood zijn de werken van Saldenus niet onopgemerkt gebleven.
Wij willen, zonder te pretenderen volledig te zijn, in chronologische volgorde enkele
namen noemen van theologen die in de achttiende eeuw verwijzen naar het oeuvre van
Saldenus.
D. Knibbe
Als eerste wijzen wij hier op David Knibbe, die in 1700 zijn Manuductio ad oratoriam
sacram opnieuw uitgaf.43 Dit boek was vooral bestemd voor studenten in de theologie
en voortgekomen uit homiletische colleges die hij als predikant in Leiden aan de
studenten daar had gegeven.44 Knibbe attendeert ondermeer op de werken van
Keckermann, Hoornbeeck en Martinus, maar vermeld ook Saldenus met waardering.45
S. van Til
Saldenus wordt eveneens genoemd in een geschrift, dat in 1717 verscheen van de hand
van Salomon van Til. Deze was een Coccejaans homileet, maar wars van alle mogelijke Griekse en Hebreeuwse citaten op de kansel, en een sterk voorstander van de
41. H.L. Benthem, Hollandischer Kirch-und Schulenstaat, Franckfort 1698, S. 266, 267,428.
42. A.w., S. 426, 427; Benthem breekt zelf de tekst van deze Latijnse brief hier af.
43. D. Knibbe, Manuductio ad oratoriam sacram, Marburg 1700.
44. Vgl. T. Hoekstra, Gereformeerde Homiletiek, Amsterdam 1975 (reprint), p. 123.
45. ...ut nunc taceam Schultetum, Perkinsium, Bucanum, Walaeum, Lannoy, Saldenum etc, quibus etiam
sua laus est., vgl. D. Knibbe, a.w., Praefatio.
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analytische preekmethode. Bij de uitgave van zijn Methodus Concionandi van 1717
heeft hij een lijst opgenomen van uitgelezen theologische werken.46 Zijn bedoeling is
de dienaren des Woords met deze publicatie een aanwijzing te geven wat betreft
auteurs en boeken die de moeite waard zijn om aan te schaffen.47 Op deze lijst van
achttien aanbevolen werken komen twee geschriften van Saldenus voor, en wel zijn De
Weck des Levens, en zijn De Wegh des Troostes, die beide door Van Til kort worden
omschreven.48
H. de Frein
In het protest dat Henricus de Frein in de achttiende eeuw liet horen tegen het
kaartspel, zien wij eveneens de invloed van Saldenus. Wij merkten reeds eerder op dat
dit werk dat in 1719 voor het eerst uitkwam onder de titel Het Spelen met de Kaart den
Christenen Ongeoorlooft, voor het overgrote deel een kopie is van het Kaert-spel.49
Het geschrift van De Frein vond zoveel aftrek, dat in 1773 zelfs een derde uitgave
verscheen. Dat dit alles de nodige reaktie opriep, blijkt uit de vele vlugschriften en
spotprenten die na dit jaar het licht zagen.50 Uit het feit dat de ontvangst kritischer is
geworden dan toen het Kaert-spel verscheen, leiden wij af dat het geestelijk klimaat
van de achttiende eeuw anders is dan dat van de voorafgaande.
C. van Velzen
De Groninger hoogleraar Cornelis van Velzen schreef in 1728 een hartelijke aanbeveling bij een heruitgave van Saldenus' Toetsteen. De belangstelling van deze godgeleerde ging sterk uit naar de praktische theologie. Hierover gaf hij regelmatig het
hele jaar door college, iets wat in die tijd aan de hogescholen in ons land een
uitzondering was.51 Van Velzen was een geestverwant van Schortinghuis, voor wie hij
in de strijd rond de approbatie van Het Innige Christendom veel betekende.52 Hij
schreef ook een voorrede bij een bundel van B. Smytegelt.53
In de voorrede op de Toetsteen zegt Van Velzen ondermeer dat de Geest gebruik
wil maken van het onderwijs van mensen. Daarbij spreekt hij als zijn mening uit dat
mensen, die zich ten onrechte "Piëtisten, dat is Godvruchtigen" laten noemen, geheel
het spoor bijster zijn, wanneer zij alleen door Gods Geest bestraald willen worden, en
alle onderwijs van mensen in de waarheid van het evangelie als slechts "letterlijk" en
daarom als onnodig en schadelijk verwerpen.54 Een systematische zedeleer waarin de

46. S. van Til, Methodus Concionandi..., Quibus additae sunt ejusdem auctoris Bibliotheca Theologica, et
aliae dissertationes, Utrecht 1717.
47. Consilium nostrum hic est consulere verbi Divini ministris indicando auctores et libros, quibus
Bibliotheca Theologica minime carere potest (a.w., p. 3).
48. A.w., p. 62.
49. Vgl. hiervoor hoofdstuk 6.5.
50. Vgl. G.D.J. Schotel, "Het Kaartspel", in De Tijdstroom. Maandschrift gewijd aan letteren, kunst en
wetenschap, II, 2e dl., 1859, p. 334, 335.
51. Zie over hem: Biografisch Lexicon van Protestantse Godgeleerden, III (art. D. Nauta); vgl. J.B.F.
Heerspink, De Godgeleerdheid en hare beoefenaars aan de Hoogeschool te Groningen, Groningen 1864, p.
100-104.
52. Vgl. M.J.A. de Vrijer, Schortinghuis en zijn analogieën, A'dam 1942, p. 77, 78.
53. Vgl. M.J.A. de Vrijer, Ds. Bernardus Smytegelt en zijn "gekrookte riet", Vianen 1968 (reprint),p. 112.
54. Toetsteen, Voorrede p. 26.
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gedragingen van bekeerden en onbekeerden in de vorm van een praktikale godgeleerdheid uiteengezet worden, is volgens Van Velzen nog niet verschenen. Toch zijn er van
tijd tot tijd wel mannen geweest die gedeelten hiervan "bevindelijk en naar het hart van
Gods volk" hebben behandeld. Wat Saldenus hier naar voren heeft gebracht, acht hij
bepaald niet het minste. Het onderzoeken van zichzelf en het oordelen over eigen staat
acht Van Velzen een belangrijke zaak, vooral in zijn dagen waarin er wat betreft het
geloofsleven zoveel wordt nagepraat zonder het te bezitten of te vertonen.55
/ . Eswijler
Tien jaar later verscheen de naam van Saldenus in de discussie rond Johannes Eswijler.
Deze leketheoloog, die was opgegroeid in Enkhuizen en een groot deel van zijn leven
als vader van het burgerweeshuis in Hoorn doorbracht, schreef in 1685 zijn Zielseenzame Meditatien.56 Dit werk bracht, vooral nadat het in 1734 heruitgegeven was,
nogal wat pennen in beweging. De Leidse hoogleraar J. van den Honert verfoeide het
boekje, terwijl prof. C. van Velzen het in bescherming nam. Een van de meest felle
bestrijders was de Rotterdamse predikant J. du Vignon, die er allerlei ketterijen zoals
antinomianisme en totale lijdelijkheid in meende te bespeuren.57
De zoon van J. Eswijler, ds. W. Eswijler van Haringkarspel, verdedigde de
rechtzinnigheid van zijn vader tegenover de scherpe aantijgingen van Du Vignon. Hij
publiceerde in 1738 zijn Klaag-brieft In dit korte geschrift vertelt hij heel persoonlijke herinneringen, om aan te tonen dat zijn vader een voluit kerkelijk man was, die de
gereformeerde waarheid hartelijk lief had. Zo was deze, behalve met Van Lodenstein
en W. a Brakel, zeer bevriend met Saldenus, die hij al kende van de jaren dat deze
predikant was in Enkhuizen. de stad waar Eswijler zijn jeugd doorbracht. Over deze
relatie schrijft W. Eswijler in zijn Klaag-brief het volgende: "Onder deze was den
Ouden Heer Saldenus, in leven beroemt Predikant in 's Gravenhage, dien hy doorgaans / en meest altyt / als hy van hem sprak / zijn Geestlijke Vader noemde / om dat
hy hem binnen de Stad Enkhuysen, daer hij doenmaals syn woonplaatse had / door het
Woort des Evangeliums geteelt had / en welke Heer Saldenus oock nogh geduurigh de
hant aan hem hield / als aan syn geestelijk Kint".59
Uit dit getuigenis blijkt dat de prediking van Saldenus voor J. Eswijler van
beslissende betekenis is geweest, en dat het kontakt tussen beiden niet is verbroken met
Saldenus' vertrek uit Enkhuizen. Op welke wijze dit kontakt onderhouden werd, is een
vraag die wij niet ten volle kunnen beantwoorden. Een kleine aanwijzing in deze is het
feit dat Eswijler in al deze jaren in Hoorn vertrouwelijke omgang had met de predikant
M. van Harlingen die daar van 1677-1721 werkte, en getrouwd was met Saldenus'
zuster Susanna. Een sprekend detail is in dit verband dat het Eswijler was door wie in

55. A.w., Voorrede p. 26.
56. Vgl. M.A. van den Berg, "Johannes Eswijler en zijn Ziels-eenzame meditatien", in Theol. Ref., XXII
(1979), p. 32-52; zie ook M.J.A. de Vrijer, Schortinghuis en zijn analogieën, p. 145-150.
57. Over deze strijd zie: F.A. van Lieburg, Eswijlerianen in Holland, 1734-1743. Kerk en kerkvolk in strijd
over de "Zielseenzame meditatien" van Jan Willemsz. Eswijler (circa 1633-1719), Kampen 1989.
58. W. Eswijler, Klaag-brief, waar in de eere van enen overledenen gehoonden vader verdedigt wordt,
door zijnen zone, tegen het redenerend onderrigt, onlangs uytgegeeven door D. Johannes du Vignon,
predikant te Rotterdam, A'dam 1738.
59. A.w.,p. 18, 19.
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1700 het overlijden van deze predikantsvrouw werd aangegeven bij de impostgaarder.60
Het is intussen moeilijk te traceren in hoeverre er sprake is van een werkelijke
beïnvloeding van Eswijler door Saldenus. Duidelijk is dat bij beiden dezelfde thematiek aan de orde komt, namelijk de ongetroostheid en twijfelmoedigheid als gevolg van
gemis aan gevoelige werkingen. Daarbij heeft Saldenus de vragen van de bekommerde
christen kompleet behandeld, terwijl Eswijler minder ordelijk en zielkundig te werk
gaat. Verder zijn beiden door de Engelsen geïnspireerd. Het is mogelijk dat Eswijler
deze liefde voor de Engelse schrijvers van Saldenus heeft meegekregen.
Th. van der Groe
Wanneer in 1739 in Rotterdam De oude orthodoxe leer wordt uitgegeven, heeft dat
alles te maken met de hierboven genoemde zaak.61 Dit boek, dat naar alle waarschijnlijkheid van de hand van Theodorus van der Groe is, verschijnt als een reaktie op
de felle aantijgingen van Du Vignon tegenover de Ziels-eenzame Meditatiën.^ De
schrijver heeft met De oude orthodoxe leer het werk van J. Eswijler willen rehabiliteren en aan willen tonen dat de grondnoties door hem verwerkt, voluit tot de reformatorische geloofsbeleving horen. Daarbij gaat het ondermeer over de verhouding wet en
evangelie, en het werk van de Heilige Geest in het geloofsleven.
In deze verdediging wordt tweemaal verwezen naar het werk van Saldenus. De
eerste keer als gezegd wordt dat het verbond der werken verbroken is en dat het er nu
in het verbond der genade om gaat alle rust en vertrouwen op Christus te stellen.
Daarbij wordt aangehaald wat Saldenus in De Droevigste Staat opmerkt van de middelen, namelijk dat wij deze mogen gebruiken tot meerdere levendigheid en gevoeligheid, terwijl we tegelijk moeten bedenken dat het slechts middelen zijn. Het geloof kan
daarom niet op de middelen als zodanig rusten, maar op de belofte die God eraan heeft
verbonden.62 De tweede maal wordt verwezen naar zijn Toetsteen. Dat gebeurt als in
De oude orthodoxe leer gesteld wordt dat binnen het genadeverbond het evangelie kan
worden aangemerkt als de schatkamer van de goddelijke beloften van genade in
Christus, en de wet als de schatkamer van de goddelijke geboden, waarin de genade
ons doet wandelen.64 In dit kader wordt aangehaald dat Saldenus zegt dat het evangelie
niets eist of gebiedt, maar alleen belooft, terwijl de wet daarentegen niets belooft, maar
slechts gebiedt.65
Het is overigens opmerkelijk dat juist op deze punten, die in de discussie rond de
Ziels-eenzame Meditatiën zo gevoelig lagen, naar Saldenus wordt verwezen. Wij
vermoeden dat Van der Groe hiermee heeft willen aangeven dat het denken van
60. Vgl. F.A. van Lieburg, a.w., p. 22. In Holland bestond tussen 1695 en 1805 een belasting (impost) op
trouwen en begraven. In elke plaats fungeerde een overheidsfunctionaris (de gaarder), bij wie men huwelijken
en sterfgevallen moest aangeven, waarna het verschuldigde bedrag (afhankelijk van iemands maatschappelijke welstand) werd verrekend.
61. De oude orthodoxe leer der ware gereformeerde kerk, R'dam 1759.
62. Vgl. G.H. Leurdijk, 'Theodorus van der Groe als auteur van 'De Oude Orthodoxe Leer'",'mDNR,VIII
(1984), p. 2-8; van dezelfde auteur verscheen "Theodorus van der Groe als polemist voor reformatorische
geloofsbeleving", 'mDNR, IX (1985), p. 1-19.
62. De Oude Orthodoxe Leer, I, p. 660; vgl. De Droevigste Staat (1664), p. 302.
64. De Oude Orthodoxe Leer, II, p. 169.
65. Toetsteen, p. 237.
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Eswijler op meerdere punten parallel loopt met dat van Saldenus, en dat Eswijler zich
werkelijk beweegt in het reformatorische spoor.
Behalve in het hiervoor genoemde werk citeert Van der Groe Saldenus ook nog in
zijn voorrede op De kleine propheten van G. Hutcheson. Hij plaatst hem daar in de
eerste rij van praktijkschrijvers, in één adem met Hoornbeeck en Essenius.66 Uit een en
ander blijkt dat Van der Groe Saldenus heeft gelezen en zich geestelijk aan hem
verwant heeft gevoeld.
W. Schortinghuis
In 1740 publiceerde Wilhelmus Schortinghuis Het innige Christendom.61 Door dit
werk, dat grote beroering veroorzaakte in de kerkelijke wereld van die dagen, is zijn
naam bekend geworden tot ver buiten het Groningerland. Over de tegenspraak die dit
boek heeft opgeroepen gedurende vele jaren is voldoende geschreven.68 Waar wij in
het kader van onze studie op willen attenderen is het feit dat Schortinghuis in Het innige Christendom vijfmaal naar Saldenus verwijst. De éne keer noemt hij hem de
grote, een andere maal de geleerde, en ook wel de godvruchtige Saldenus.
Schortinghuis laat "Geoefende" zeggen dat er predikanten zijn die in hun "letteroefeningen" vol ijver bezig zijn, terwijl zij de praktikale waarheden en het innige
van het christendom laten liggen. Zij zijn erop uit allerlei stukken die hoogdravend zijn
en boven het bereik van de gemeente gaan, naar voren te brengen. In dat verband haalt
Schortinghuis dan de woorden van Saldenus aan: zij beseffen niet dat hun arme
hoorders er wel wijzer, maar niet beter van worden. "Willende deze godgeleerde dat
een leeraar in iedere predikatie op geloove en bekeeringe moet aandringen / als 't gene
waarbij de zielen der hoorderen leven en wel leven kunnen".69
Wanneer in de achtste samenspraak de plicht van een getrouw leraar aan de orde
komt om over de staat en de innerlijke toestand van zijn hoorders te oordelen, vinden
wij opnieuw enkele verwijzingen naar Saldenus. "Geoefende" merkt op dat een
christen zich op dit terrein gemakkelijk bezondigt, en dat daarom veel gebruik zou
moeten worden gemaakt van Saldenus' Toetsteen van eens Christens Oordeel, omdat
daarin over een en ander met de nodige voorzichtigheid wordt geschreven.70 Wanneer
"Geoefende" daarna zegt dat het oordelen niettemin noodzakelijk is, en dat degenen
die dat nalaten het zwaarste van de wet nalaten, wordt verwezen naar het onderscheid
dat Saldenus maakt tussen oordelen, vermoeden en menen.71 Ook het feit dat hij in zijn
boek stelt dat wij niet direkt of onmiddellijk, maar slechts "middellijk" kunnen
oordelen over iemands staat of bestaan, wordt door "Geoefende" aan "Kleingelovige"
voorgehouden.72
Uit het bovenstaande valt af tè leiden dat Saldenus door Schortinghuis hoog
66. Th. van der Groe, "De Praktikale Studie des Bijbels", voorrede in G. Hutcheson's Verklaring van de
12 kleine profeten, I, Leiden 1747.
67. W. Schortinghuis, Het innige Christendom, Nijkerk 1858.
68. Vgl. H. van Berkum, Schortinghuis en zijn vijf nieten, Utrecht 1858; J.C. Kromsigt, Wilhelmus
Schortinghuis, Groningen 1904; M.J.A. de Vrijer, Schortinghuis en zijn analogieën; K. Exalto, "Wilhelmus
Schortinghuis (1700-1750)",'mDe Nadere Reformatie, 's-Gravenhage 1986, p. 247-275.
69. W. Schortinghuis, a.w., p. 101; vgl. ook p. 132, 140.
70. A.w.,p. 157, 158.
71. A.w.,p. 159.
72. A.w.,p. 160.
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gewaardeerd werd en voor hem als een autoriteit gold. Toch hebben wij de indruk dat
Schortinghuis op het punt van het oordelen over de genadestaat van anderen verder
gaat dan Saldenus, die vooral benadrukt dat wij hier kunnen dwalen en dat wij het
oordeel der liefde verschuldigd zijn. In Schortinghuis' eigen tijd is dat trouwens al
opgemerkt door J.C. Brucherus. Deze predikant uit Emden had Schortinghuis verdedigd tegen de aanvallen van anderen, maar niettemin had hij bedenkingen tegen diens
ambtspraktijk, waarbij hij zich beriep op Saldenus.73
A. Comrie
Alexander Comrie, die van 1735 tot 1773 de gemeente van Woubrugge heeft gediend,
en krachtig verzet heeft geboden tegen de ook in de kerk opgekomen geest van de
Verlichting, was afkomstig uit Schotland.74 Hij studeerde te Groningen, waar hij
kennis maakte met C. van Velzen, en te Leiden, en promoveerde in 1734 tot doctor in
de filosofie. Met zijn geschriften en vooral met zijn preken heeft Comrie velen, ook
buiten zijn gemeente, bereikt. In zijn prediking toonde hij grote belangstelling voor het
geestelijke leven van zijn gemeenteleden. Uitvoerig kon hij de gestalten van de
gelovigen met hun vragen en klachten analyseren.
Het is op dit punt dat Comrie zich graag aansluit bij Saldenus. In een preek over
psalm 143:10, Een dodige en benauwde ziele biddende om levendmaking en troost,
vinden wij driemaal een verwijzing naar De Droevigste Staat.15 Comrie gaat dan na
wat de oorzaken van de "dodigheid" van een kind van God zijn. Als hij de vraag stelt
in hoeverre God hierin als de toelatende oorzaak werkzaam is, zegt hij dat Saldenus dit
al zeer duidelijk heeft beschreven, waarbij hij de wens uitspreekt dat zijn lezers diens
geschrift in handen zullen nemen.76 Even later heeft hij het over "het nooit genoeg te
waarderen Traktaat van Saldenus".77 Comrie noemt hem in één adem met Van Lodenstein {Beschouwingen Sions), Fruytier (Sions Worstelingen), Witsius (Twist des
He eren) en Van den Honert (Over de kerk van Nederland). Wat hij zelf heeft gezegd
acht hij in vergelijking met de geschriften van deze mannen, slechts het licht van een
kaars vergeleken bij dat van de zon.78
Behalve in zijn preken, verwijst Comrie ook uitdrukkelijk naar Saldenus in zijn
leer van de rechtvaardigmaking. Hij heeft zich uitvoerig hierover uitgesproken, omdat
hij de geest der dwaling ook meende te ontdekken binnen de gelederen van de
rechtzinnige godgeleerden. Het ging daarbij om de vraag wat voorop ging: het geloof
of de rechtvaardigmaking. Waar W. a Brakel stelde dat de zondaar door het geloof
wordt gerechtvaardigd, en dat daarom het geloof aan de rechtvaardiging voorafgaat,
was Comrie bevreesd dat door dit accent op het geloof de deur werd opengezet voor het
remonstrantse gevoelen. Om dat volstrekt uit te sluiten, ging hij ertoe over om alle
nadruk te laten vallen op de rechtvaardiging van eeuwigheid. Voor Comrie valt, wat de
rechtvaardiging betreft, de beslissing in de eeuwigheid. Alles wat in de geschiedenis
73. Vgl, K. Exalto, a.w., p. 274, noot 51. Helaas vermeldt Exalto niet de bron die hij heeft geraadpleegd.
74. Vgl, A.G. Honig, Alexander Comrie, Utrecht 1892; C. Graafland, "Alexander Comrie (1706-1774)",
in De Nadere Reformatie, 's-Gravenhage 1986. (Met literatuurverwijzingen).
75. A. Comrie, Verzameling van Leerredenen, Leiden-Amsterdam 1749; wij gebruikten de 8e druk
(Utrecht 1887).
76. A.w., p. 26.
77. A.w.., p. 29.
78. A.w,, p. 58, 59.
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gebeurt is daarvan slechts ontvouwing en bekendmaking.79
Op dit punt beroept Comrie zich in zijn Brief over de Rechtvaerdigmakinge, die in
1761 verscheen, onder andere op Voetius en op Saldenus. Hij typeert deze laatste als
iemand "wegens godtvrugt en geleerdheit zoo beroemt in alle de Hervormde Kerken".
Comrie citeert dan enkele zinsneden uit diens Kort en Klaar bericht van de Roepinge,
die wij hier voor alle duidelijkheid letterlijk weergeven. "Vrage, Maar vindt Godt den
armen zondaar als hy hem roept dan belast en belaaden? Antwoord. Neen hy. Vrage,
Hoe vindt hy hem dan? Antwoord. Voor eerst, van eeuwigheit ter zaligheit uitverkooren; ten tweeden, in zig zelfs doodt in zonden en misdaaden; ten derden, in de
vierschaare Godts om Christus wille geregtvaerdigt. Vrage, Gaat dan de Rechtvaerdigmakinge in de order der natuur voor de roepinge? Antwoord. Ja."80
In dit door Comrie aangehaalde gedeelte valt het volle accent op het eeuwige
souvereine besluit van God. Wij merkten reeds eerder op dat ook voor Saldenus geldt,
dat deze nadruk op de eeuwigheid nauw samenhangt met een vrees voor het Remonstrantisme.81 Toch zijn wij van mening dat dit gegeven bij Comrie veel meer is
uitgebouwd en gesystematiseerd. Wat in de Orthodoxie na Dordt in de kern aanwezig
is, wordt in de achttiende eeuw sterk geradikaliseerd.82
J.C. Appelius en H. Janssonius
Tenslotte noemen wij hier de polemiek tussen de predikanten Johannes Conradus
Appelius en Hillebrandus Janssonius over het avondmaal.83 Janssonius, die in Veendam werkzaam was, stond een ruime avondmaalspraktijk voor: ieder die belijdenis van
het geloof had afgelegd en onergerlijk leefde, mocht niet alleen, maar moest ook aan
het avondmaal deelnemen. Appelius, die de gemeente van Zuidbroek diende, legde
daarentegen alle nadruk op het onderscheid dat moest worden gemaakt tussen de plicht
om aan te gaan, en het kunnen aangaan.84 Dit laatste gold alleen voor de wedergeboren
christenen, en niet voor de onbegenadigde belijders. Voor Appelius stond het vast dat
de opvattingen van Janssonius vierkant ingingen tegen de oude gereformeerde leer,
zoals die was vastgelegd in de belijdenis en de liturgische formulieren van de kerk.
Ook zouden de beproefde godgeleerden naar zijn mening op dit punt een andere lijn
hebben gevolgd. Een reeks pamfletten en geschriften van voor- en tegenstanders zag in
deze jaren het licht. Rond het jaar 1770 komt aan deze polemiek een einde.
Dat wij deze twee namen in het verband van onze studie noemen, is niet omdat
door hen Saldenus hierbij betrokken wordt. Toch raakte zijn naam met deze zaak
verbonden toen zeven jaar later Het Geestelijk Avondmaal opnieuw werd uitgegeven.
Dat deze uitgave van 1777 alles te maken heeft met de gevoerde strijd, wordt duidelijk
uit het voorwoord van 138 bladzijden, geschreven door "Philalethes".85 Het is een
79. Vgl. A.G. Honig, a.w., p. 232-245; C. Graafland, Van Calvijn tot Barth, p. 251-256.
80. A. Comrie, Brief over de Rechtvaerdigmakinge des zondaars, Amsterdam 1761, p. 34.
81. Vgl. hiervoor, hoofdstuk 2.7.
82. Vgl. C. Graafland, a.w., p. 256.
83. Vgl. A.A. Ypey en J.J. Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde kerk, III, Breda 1824,
p. 612-618, waar uitvoerig deze strijd rondom het avondmaal wordt weergegeven.
84. Zie over hem het artikel van A. de Groot in Biografisch Lexicon voor de Geschiedenis van het Ned.
Prot., I, Kampen 1978.
85. Volgens De Hollandsche Historische Courant (21-2-1784 en 23-3-1784) is dit voorwoord van de hand
van Jan Nupoort. Deze was aanvankelijk catecheet in Schoonhoven en werd in 1677 door de V.O.C, uitgezonden
naar Batavia. Daar overleed hij in 1681. Zie over hem G.H. Leurdijk, Jan Nupoort, Veenendaal 1981.
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voorrede "waarin Neerlands waare kerkleden uit de onstuimige zee der beroerende
sacraments-twisten ingeroepen worden, in de stille haven van hunne zuyvere belijdenis".
Het is niet onduidelijk naar welke kant de sympathie van "deze liefhebber der
waarheid" uitgaat. Hij is van mening dat niet alle uiterlijke, onergerlijke en onbegenadigde belijders voor leden van de ware kerk mogen worden gehouden, maar alleen de
begenadigden. Ook voor hem is er onderscheid tussen de plicht tot deelname aan het
avondmaal, en het ertoe gerechtigd zijn. Temidden van alle verwarring roept hij op
terug te keren naar de belijdenis van de kerk, daarin te lezen, en alle twistgeschriften
weg te leggen, zowel van de ene als van de andere partij.86 Uitvoerig worden de belijdenis en de liturgische formulieren aan het woord gelaten, om dan te concluderen dat
alleen zij die de ware genade in hun binnenste hebben, en de wortel en de grondgesteldheden van wat vereist is tot het avondmaal in zich bevinden, gerechtigd zijn.87 De
schrijver wil het werk van Saldenus graag aanbevelen, omdat het "een schat van
vaderlijk onderwijs" bevat. Hij noemt hem een man "wiens geleerdheid, rechtzinnigheid, blinkende Gods-vrucht, onderscheiden licht en geoefendheid in 't bevindelyk en
beoefend Christendom" in de kerk vanuit zijn geschriften voldoende bekend is. Verder
wijst hij erop dat dit boek geschreven is vele jaren voor de sacramentstwisten, in een
tijd waarin, aldus de schrijver, bij alle predikanten en gelovige belijders nog een
eenheid was in de visie op en de praktijk van het avondmaal.88 Daarom acht hij het
uitermate geschikt leiding te geven in de huidige verwarring.
Wat wij reeds eerder konstateerden, geldt ook voor de tweede helft van de
achttiende eeuw: Saldenus is bij velen bekend en door zijn geschriften nog altijd een
autoriteit. Daarbij wijst men gaarne op zijn pastorale instelling, hoewel toch niet alleen
deze kant van zijn werk naar voren komt. In de steeds wisselende polemiek beroept
men zich op meerdere onderdelen van zijn oeuvre omdat men meent bij hem de oude
klassiek gereformeerde lijn te vinden.
10.3. Negentiende eeuw
E. Kist
In het begin van de negentiende eeuw was de belangstelling voor de lektuur uit de
kringen van de Nadere Reformatie niet erg groot. In de kerk werkte de geest van de
Verlichting sterk door, die vaak gekenmerkt werd door een onverdraagzame minachting en zelfs haat tegen "het achterlijke en dogmatische Christendom".89 Toch waren er
ook in deze jaren die in woord en geschrift opkwamen voor de gereformeerde leer. Een
duidelijk voorbeeld daarvan is Ewaldus Kist die van 1797 tot zijn dood in 1822
predikant was te Dordrecht. Hij was een man die grote bekendheid genoot, met name
door zijn verdediging van de belijdenis van de kerk.90 In zijn Beoeffeningsleer vertelt
hij getroffen te zijn door de oude praktikale schrijvers. Vooral hun beschrijving van de
"krankheden" van de ziel en de behandeling van de verschillende "toevallen" van het
86.
87.
88.
89.
90.

Het Geestelijk Avondmaal, Utrecht 1777, voorrede, p. 69.
A.w.,p. 102.
A.w.,p. 134.
Vgl. H. Berkhof, Geschiedenis der Kerk, Nijkerk 1955, p. 260.
Vgl. G.H. Leurdijk, "Ewaldus Kist in het licht van zijn ascetiek", in DNR, IV (1980), p. 22-32.
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geestelijk leven acht hij zeer waardevol.91 Kist vindt dat deze schrijvers vooral in
mensenkennis de moralisten van zijn tijd ver overtreffen. Als voorbeeld noemt Kist
hier onder anderen Saldenus.
L.G.C. Ledeboer
In een brief die de vader van Ledeboer rond de jaarwisseling 1838-1839 aan zijn zoon
in Benthuizen zond, komen wij opnieuw de naam van Saldenus tegen. Lambertus
Gerardus Cornelis Ledeboer, de leraar der verstrooide schapen Jesu Christi, zoals hij
zich wel noemde, was op 29 juli 1838 in Benthuizen tot predikant bevestigd. Niet lang
daarna voltrok zich in zijn leven een grote geestelijke verandering, waarvan hij, door
middel van brieven, mededeling deed aan zijn ouders in Rotterdam. Blijkbaar was zijn
vader niet erg gerust op wat zijn zoon verteld had. In een schriftelijke reaktie zegt hij
namelijk dat hij, evenals Lambertus vroeger, niet erg geporteerd is 'Voor die systematische bekeeringen in vroeger tijd door achtenswaardige Christenen hooggeschat,
doch later niet noodzakelijk gekeurd".92 Ledeboer sr. meent dat de oude theologen veel
meer oog hebben gehad voor de geleidelijke omzetting en de weg van het eenvoudig
gebed, in plaats van het gedurig vasten en bidden dat de lichaamskrachten ondermijnt.
In dit kader komen wij dan een verwijzing tegen naar de werken van Saldenus.
Dat deze laatste voor vader Ledeboer en kennelijk ook voor zijn zoon gezag had, blijkt
des te meer uit het feit dat Saldenus in één adem wordt genoemd met Luther, Dumoulin
en Van Lodenstein. Op alle vier acht de schrijver van deze brief de aanduiding
"practicalisten" van toepassing.93
Herdrukken
In de jaren dertig van de negentiende eeuw leefde de interesse voor diverse auteurs van
de Nadere Reformatie weer op. Als wij letten op het feit dat er na 1780 praktisch geen
enkele herdruk van de werken uit deze kring is geweest, kunnen wij spreken van een
halve eeuw windstilte. Dat dit anders wordt, hangt mede samen met de belangstelling
voor de oude schrijvers in de kringen van de Afscheiding van 1834.94
Van de geschriften van Saldenus werden niet minder dan vijf opnieuw uitgegeven. Als eerste noemen wij hier zijn Kort en klaar Bericht dat in 1839 werd herdrukt.95
Vijfjaar later werd in 's-Gravenhage zijn Christelijke Kinderschool heruitgegeven.
Blijkbaar werd dit werk veel gebruikt voor het catechetisch onderwijs in de gezinnen
van de afgescheidenen, want reeds in 1866 verscheen in Groningen een nieuwe
uitgave, verzorgd door HJ. Budding. Deze was aanvankelijk predikant bij de afgescheidenen, en vertrok in 1848 met enige geestverwanten naar Noord-Amerika. Toen
hij tenslotte naar ons land terugkeerde, stichtte hij in Goes een vrije gemeente,
91. E. Kist, Beoefeningsleer ofde kennis der middelen, om als een waar leerling van Je sus Christus getroost
en heilig te leven, Dordrecht 1804, inleiding.
92. H. Natzijl, Verzamelde geschriften over ds. L.G.C. Ledeboer, III, Utrecht 1980, p. 229.
93. Voor de invloed van de Nadere Reformatie op de volgelingen van Ledeboer verwijzen wij naar H.
Florijn, "De invloed van de Nadere Reformatie op de Kruisgezinden en de Ledeboerianen, een verkenning",
in DNR, X (1986), p. 54-63.
94. Vgl. H. Imminkhuizen, De Nadere Reformatie, Primaire bibliografie van I9de-eeuwse uitgaven, 'sGravenhage 1985.
95. Kort en klaar Bericht, 's-Gravenhage 1839; hierbij is gevoegd van W. a Brakel, Een godvruchtige brief
ter raadgeving en bestier ing aan kinderen in Christo Jesu..
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vanwaaruit hij de hele provincie doortrok.96 Gunning, die een biografie over hem
schreef, zegt van hem: "Ik heb nooit spijt gehad dezen onrustigen veranderlijken man,
die van ultra-gereformeerd tot een critiseerder van den catechismus en tot een verwerper der Drieëenheid (van den dogmatischen term ten minste) werd, maar die nooit
opgehouden heeft den Heere Jezus als Zijnen Heiland en Verlosser te prijzen, met
liefde en eerbied beschreven te hebben".97 Ondanks de verandering die zich in zijn
leven voltrok, heeft Budding toch weer niet zozeer afstand van zijn verleden genomen,
dat hij aan dit geschrift van Saldenus zijn naam niet zou kunnen verbinden.98 Hoezeer
Budding zich in deze catechismus kon vinden, en van hoe grote waarde hij die achtte,
wordt duidelijk uit de volgende woorden die de titelpagina sieren: "Om deszelfs
belangrijkheid onder Approbatie uitgegeven door HJ. Budding, V.D.M., vervolg op
Borstius".
In 1856 verscheen een herdruk van De Wech des Levens met een voorwoord van
J.D.B. Brouwer.99 Deze predikant die de gemeente van Ede diende, heeft met zijn
kerkeraad meermalen van zich doen horen in verschillende protesten die uitgingen
naar hogere kerkelijke besturen. Volger noemt hem enkele malen in één adem met
A.P.A. du Cloux, W. Kraijenbelt en A.G. Dijkhuizen.100 In zijn voorwoord op dit werk
van Saldenus merkt Brouwer op dat het een schat van eenvoudige en "uit het dagelijksch leven gegrepene" opmerkingen bevat, en daarom een gids op de levensweg
mag worden genoemd. Hij is van mening dat in zijn tijd van diep verval dit geschrift,
ook al is het bijna tweehonderd jaar oud, een luisterend oor verdient. Daarbij spreekt
hij als zijn overtuiging uit dat het door de werking van de Heilige Geest een middel kan
zijn om de slapende wijze maagden wakker te schudden, en de slapende dwaze
maagden te doen uitzien naar de weg tot zaligheid.101
Tenslotte noemen wij nog de uitgave van twee andere werken, en wel die van De
Droevigste Staat in 1858 en in 1872, en van Een Christen vallende en opstaande,
eveneens in 1872. De eerste uitgave van 1858 verscheen in Heeg, en is voorzien van
een voorwoord van J.W. Felix, die daar predikant was. Hij was een van de vaders van
het Friese Réveil en een van de oprichters van de Confessionele vereniging. Bij de
stichting van de V.U. was hij president-curator, terwijl hij later zich sterk verzette
tegen de Doleantie.102 Felix signaleert in dit voorwoord veel oppervlakkigheid in zijn
dagen, waardoor men zo snel vervalt in uitersten. Hij noemt aan de ene kant de
zogenaamde "gestaltelijke of gevoels rigting" waarbij men gemakkelijk misbruik
maakt van de leer van de onmacht, en aan de andere kant de richting die zich
"Evangelisch of gelovig" noemt, waarbij men zich in moeilijkheden helpt met de
belijdenis van de waarheid of met abstracte bespiegelingen daarover. Hij is van
mening dat velen op deze klippen stranden, en dat de klacht over "doodigheid" daar

96. Vgl.J.H. Gunning J.H.zn, Leven en arbeid van HJ. Budding, Amsterdam 1909.
97. Vgl. J.H. Gunning J.H.zn, Herinneringen uit mijn leven, Amsterdam z.j., p. 115.
98. Vgl. C. Dekker, Huibert Jacobus Budding 1810-1870 en zijn gemeenten in Zeeland, Goes/Middelburg
1986, p. 81,82.
99. Zie over hem: J.H. van de Bank, Kudde in veelvoud, kleine kerkgeschiedenis van Ede, Ede z.j., p. 112117.
100. W. Volger, Om de vrijheid van de kerk, Kampen 1954, p. 89, 98.
101. De Wech des Levens, Doesburg 1856, voorwoord, p. VIII.
102. Zie over hem: G.A. Wumkes, Itfryske Réveil yn portretten, Bolsward 1938.
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nauw mee samenhangt. Als het over deze ziekte en haar genezing gaat, zijn naar zijn
oordeel de beste boeken, die ooit in ons land over deze materie geschreven zijn, de Tien
Leerredenen van Comrie en dit uitnemende werkje van Saldenus.103 Felix kan dit
laatste van harte aanbevelen omdat de voorstelling die de schrijver van een en ander
geeft, kort en grondig is.
10.4. Twintigste eeuw
In de twintigste eeuw komen wij de naam van Saldenus nog een enkele keer tegen.
G.H. Kersten en C. Steenblok, theologen die in de Gereformeerde Gemeenten in ons
land grote invloed hebben gehad, beroepen zich beiden op hem.
Kersten noemt Saldenus als hij in zijn De Gereformeerde Dogmatiek de rechtvaardiging van eeuwigheid leert. Hij neemt dan letterlijk over wat Comrie in zijn Brief
over de Rechtvaardigmaking aanhaalt uit Saldenus' Kort en Klaar Bericht.m Dat
Kersten juist dit gegeven van Saldenus met instemming citeert, hangt nauw samen met
het geheel van zijn denken waarin de verkiezing een dominerende plaats heeft. In
vergelijking met de oorspronkelijk-reformatorische en orthodox-gereformeerde traditie zien wij bij hem een verdere radicalisering van het predestinatiaanse denken.105
In het begin van de jaren vijftig is binnen de Gereformeerde Gemeenten uitvoerig gesproken over de vraag, of het geoorloofd is om in de prediking een algemeen en
welmenend aanbod van genade van Godswege te laten horen tot de gemeente, en of
dit dan voorwaardelijk of onvoorwaardelijk moet worden gedaan. Steenblok nam in
deze discussie een duidelijk standpunt in: hij wees een algemeen aanbod van genade
aan de gemeente in het algemeen af.106 Hij wilde niet spreken van aanbieden, maar
alleen van voorstellen. In dit laatste wordt door God niets beloofd, omdat de belofte
naar zijn mening alleen geldt voor de uitverkorenen. Het aanbieden geldt alleen voor
hen die via de kentekenen van de genade duidelijk blijk ervan geven dat zij door de
zaligmakende werking van de Heilige Geest om de genade van God in Christus
verlegen zijn geraakt. Tot die werkingen van de Geest behoren volgens Steenblok het
overtuigd zijn door de wet van zijn ellende, de heilige wanhoop, en het gevoel van
eigen onvermogen.
Het is op deze, voor Steenblok zeer aangelegen punten, dat hij meermalen uit de
geschriften van Saldenus citeert. Zo komen wij bij hem uitvoerige aanhalingen tegen
uit De Wech des Levens over de heilige wanhoop gewerkt door de leer van de wet.
Steenblok is ervan overtuigd Saldenus, als het gaat om de plaats van de wet, aan zijn
zijde te hebben. Hij schrijft: "Eerst dus de Wet, ook bij Saldenus, opdat de zondaar in
de heilzame wanhoop door zaligmakende ontdekking mag worden gebracht, opdat hij
daarna door het Evangelie in de ware hoop mag worden gevoerd. En tevens zien we,
dat ook Saldenus Matth. 9:13 evenzo opvat als wij tegen het rumoer van zekere zijde
hebben gehandhaafd".107 Ook uit de Christelijke Kinderschool en uit het Kort en Klaar

103.
104.
105.
106.
107.

De Droevigste Staat, Heeg 1858, voorrede, p. VI.
G.H. Kersten, De Gereformeerde Dogmatiek, II, Utrecht 1950, p. 180, 181.
Vgl. C. Graafland, a.w., p. 284.
Voor een beknopt overzicht van zijn denken, zie C. Graafland, a.w., p. 274-280.
C. Steenblok, "Onderscheidende prediking", in De Wachter Sions, 12 febr. 1954.
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Bericht vinden wij bij Steenblok aanhalingen om te laten zien dat het niet mogelijk is
zonder de leer van de wet tot de zaligheid te worden geroepen.108
Door een van de medestanders van Steenblok werd in 1977 Saldenus' boekje
Kort en Klaar Bericht opnieuw uitgegeven. J. Boeder, die deze herdruk verzorgde,
voegde er een korte verhandeling aan toe over de vraag "roeping of aanbieding?" Hij
vindt dat het woord "aanbieden" gemakkelijk tot remonstrantse gedachten leidt, alsof
het aannemen aan de vrije wil van de mens wordt overgelaten.109 Daarom wil hij liever
spreken van voorstellen om zo allerlei verkeerde gedachten te voorkomen. Zijn
conclusie is dat het beter is "ons te houden aan de roeping zoals ons Saldenus die uit
Gods Woord voorstelt".110
Wij willen niet uitvoerig op deze polemiek van Steenblok ingaan. In een eerder
stadium konstateerden wij reeds dat de wet bij Saldenus een voorbereidende funktie
heeft. Wanneer Steenblok deze kant van Saldenus naar voren haalt, kan hij zich terecht
op hem beroepen. Tegelijk merken wij op dat de wet in haar werking bij Saldenus op
Christus is gericht. Bij Steenblok zien wij echter een sterk rationalistische benadering,
ook in de verhouding van wet en evangelie. Op de achtergrond staat dat de aandacht bij
hem zo zeer op het conditionele in de prediking gericht is, dat er geen ruimte meer is
voor het welgemeend door God laten aanbieden van zijn heil aan allen die het
evangelie horen.
Tenslotte zij vermeld dat, buiten het hierbovengenoemde Kort en Klaar Bericht,
in deze eeuw nog twee andere werken van Saldenus opnieuw werden uitgegeven. In
1934 zag De Overtuigde Dina in enigszins aangepaste spelling het licht, terwijl ditzelfde werk in 1963 in Ede nogmaals werd herdrukt.1'x Verder verscheen in 1977 (ruim
driehonderd jaar na de eerste uitgave) Saldenus' Leven uit de Dood.m

108. Vgl. De Wachter Sions, 21 okt. 1955 en 6 nov. 1959.
109. Kort en klaar Bericht van de Roeping, Ede 1977, p. 35; Boeder verwijst naar de DL, III-IV, verwerping
der dwalingen, 7 en 14.
110. /4.w\,p.45.
111. De Overtuigde Dina, Nieuw Beijerland 1934 (met een voorwoord van W.C. Lamain). A.w., Ede 1963.
112. Leven uit de Dood, Dordrecht 1977 (herschreven door J. v.d. Haar).
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HOOFDSTUK 11

Plaatsbepaling

Wij willen deze studie afronden met een korte evaluatie, om zo te komen tot een
plaatsbepaling van Saldenus binnen de Nadere Reformatie. Tot nu toe hebben wij hem
zelf aan het woord gelaten, waardoor allerlei markante trekken uit het geheel van zijn
oeuvre naar voren konden komen. Afsluitend willen wij enkele konklusies trekken.
11.1. Bronnen
In dit verband noemen wij allereerst de namen van Voetius en Hoornbeeck. Van de
eerste heeft Saldenus geleerd dat de theologie in dienst moet staan van de praktische
opbouw van de gelovigen en van de kerk. De liefde en de zorg voor de prediking zijn
hem door Hoornbeeck bijgebracht.
Verder wijzen wij op de Engelse schrijvers, naar wie door Saldenus in de kantlijn
van zijn geschriften talloze malen wordt verwezen. Perkins, Bowles, Amesius, Rous,
Sibbes, Ambrosius, Goodwin, Bolton, Cartwright en vele anderen worden aangehaald.
De heldere onderscheidingen in hun preken, en de aandacht voor de vragen van het
persoonlijke geestelijke leven hebben Saldenus getroffen. Met dit laatste wordt de
stelling van H. Heppe bevestigd. Ook deze vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie heeft duidelijk invloed ondergaan van het Engelse Puritanisme.
Als laatste noemen wij hier de middeleeuwse bronnen: de middeleeuwse mystiek
en de laat-middeleeuwse vroomheid zijn vertegenwoordigd door Bernard van Clairvaux, Thomas a Kempis en Wessel Gansfort. Naar hen verwijst Saldenus wanneer hij
spreekt over het zelfonderzoek, het hulp zoeken bij andere christenen, de mortificatie
en de vertrouwelijke omgang met God door de Geest.
11.2. Centrale noties
Wij konstateerden dat de verkiezing in de theologische reflexie een zeer centrale plaats
inneemt. Deze dominante positie blijkt onder meer uit zijn denken over verbond,
roeping, wedergeboorte en rechtvaardiging. De uitverkiezing is in Saldenus' systematisch werk het alles beheersende principe, dat aan alle andere noties van de
geloofsleer voorafgaat. In de dogmatische doordenking blijkt de polemiek met de
Remonstranten medebepalend. Saldenus wil de volstrektheid van de genade veilig
stellen.
Een tweede element, dat nauw hiermee samenhangt, is zijn spreken over wet en
evangelie. Wordt de wedergeboorte gezien als de invalspoort van de eeuwige verkiezing, een nadere invulling ervan wordt door Saldenus gegeven vanuit het schema wet
en evangelie. De wet werkt een besef van het vermoeid- en beladen zijn, van volstrekte
verlorenheid (de heilige wanhoop). De Geest doet ons gevoelen dat wij niet anders dan
de eeuwige dood hebben verdiend. De verbrijzeling van het hart wordt voorwaarde
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voor het komen tot Christus.
Ook bleek echter dat in Saldenus' pastorale oeuvre de aksenten enigszins anders
liggen. In zijn theologische arbeid krijgt het pastorale aspekt het zwaarste aksent.
Saldenus heeft een helpende hand willen bieden aan de kinderen van God, die in het
donker leven en door onzekerheid worden geplaagd. Misschien kunnen wij zeggen dat
deze instelling hem ervan heeft weerhouden de uiterste konsekwenties van zijn
dogmatisch uitgangspunt door te trekken. Opmerkelijk is in ieder geval dat hij in de
praktische toepassing van zijn theologisch denken veelmeer de betrouwbaarheid en het
weimenende van de roeping van Godswege onderstreept. Het predestinatiaanse aspekt
blijft hier op de achtergrond, terwijl Christus en zijn beloften worden benadrukt.
C. Steenblok beroept zich niet geheel ten onrechte op Saldenus; hij trekt echter
konsekwenties die Saldenus zelf niet heeft getrokken. Wij menen dat de radikalisering
van de predestinatie in de prediking, en de rationalistische benadering van de verhouding wet en evangelie, die bij Steenblok en zijn volgelingen gevonden worden, bij
Saldenus niet worden aangetroffen.
Een tweede trek, die in dit verband bij Saldenus medebepalend is, is zijn irenische
instelling. Behalve het eerder genoemde pastorale, heeft ook deze instelling hem ervan
weerhouden de zaken in de praktijk te radikaliseren. Tekenend is hier de positieve
wijze waarop hij zich uit over Coccejus en Descartes. Hij noemt de theologie van de
eerstgenoemde volledig orthodoxe theologie, en duidt het werk van Descartes aan als
een onschuldige filosofie. Naar aanleiding hiervan rijst wel de vraag of Saldenus
doorzien heeft om welke tegenstellingen het hier ging. Men kan naar de mening van
Saldenus gereformeerd zijn zonder dogmatische kwesties op de spits te drijven. Hij
verklaart openlijk geen prijs te stellen op de naam Coccejaan, Voetiaan of Heidanist.
De kerkelijke beslissing elkaar binnen de grenzen van de belijdenisformulieren te
respecteren, en elkaar niet verdacht te maken, is voor hem bepalend in de omgang met
elkaar als broeders. Vandaar zijn afkeer van partijschappen in de kerk, en zijn
bemiddelende houding in allerlei kerkelijke konflikten. In dit opzicht toont hij sterke
verwantschap met H. Witsius.
Waar het Saldenus uiteindelijk om gaat, is de heiliging van het leven. Hij is ervan
overtuigd dat het nieuwe leven van de wedergeboorte zichtbaar dient te worden in de
dagelijkse praktijk. De heiliging krijgt bij hem dan ook meer aandacht dan de rechtvaardiging. De godzaligheid zal haar uitwerking moeten hebben in gezin en gemeente,
en ook in de brede verbanden van kerk en maatschappij. Het gaat hem om het verstaan
van de eis van God, en om het leven des geloofs in zijn konkreetheid. In deze heiliging
heeft naar zijn mening ook de overheid haar taak. Een theokratisch ideaal is duidelijk
herkenbaar. Tot de heiliging behoort ook de aandacht voor de armen en de zorg voor
het personeel. Al wordt deze wereld door Saldenus negatief gekwalificeerd (een
herberg, boeien), deze kwalificatie betekent geen onverschilligheid ten aanzien van
wat een christen op aarde doet. Wanneer W. Goeters Saldenus typeert met de aanduiding "weltflüchtige Jenseitigkeit", achten wij dit te sterk uitgedrukt.

11.3. Aandacht voor het gevoel
Wij signaleerden dat de sterke aandacht voor de wedergeboorte, en de eerste roerselen
die in de wedergeboren ziel zijn waar te nemen, en die met name liggen in de sfeer van
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het gevoel, een verdere ontwikkeling betekenen binnen de gereformeerde traditie.
Door een verregaande analyse van het geloof, dat in alle mogelijke onderscheidingen
wordt uiteengerafeld, wordt de ervaring van de gelovige uitgangspunt. Zo munt
Saldenus uit in een zielkundige benadering, die vanuit pastoraal-psychologisch oogpunt lofwaardig genoemd kan worden, waarbij echter de prediking van Gods beloften,
die tot onze troost in het evangelie te vinden zijn, op de achtergrond dreigt te geraken.
In dit verband wijzen wij ook op het onderscheid dat Saldenus maakt tussen
zekerheid van het geloof en zekerheid van het gevoel. Dit laatste doet ons zien hoe de
zaken bij hem uit elkaar vallen. Bij Calvijn ligt de zekerheid van het geloof in het
objektieve beloftewoord Gods, dat door de Heilige Geest verzegeld wordt aan het hart.
Kennis en vertrouwen, geloof en gevoel zijn bij hem veel meer een eenheid. Bij
Saldenus worden echter geloof en gevoel tot op zekere hoogte van elkaar geïsoleerd.
Wij sluiten ons hier aan bij W. van 't Spijker, die spreekt van een samengaan van
gereformeerde orthodoxie met een gevoelsmatig Piëtisme, waardoor de zaken uit
elkaar komen te liggen. Overigens dient te worden gekonstateerd dat deze problematiek binnen de gereformeerde gezindte doorwerkt tot op de huidige dag, en theologisch
dogmatisch nog steeds niet is overwonnen.
11.4. Wegbereider van het Labadisme?
Saldenus bleek er een voorstander van te zijn dat de ware christenen elkaar zoeken en
in kleine kring bijeenkomen. W. Goeters meent dat de waardering voor "das Konventikelleben" kenmerkend is voor Saldenus, en dat anderen door zijn invloed een
negatieve houding tegenover de volkskerk hebben aangenomen. Op grond van ons
onderzoek kunnen wij stellen dat Saldenus steeds de hele kerk op het oog had. De kerk,
zoals deze zich aan hem voordeed, was de volkskerk met haar vele gebreken en
zonden. Hoewel Saldenus het verval der kerk duidelijk zag, en zich meermalen kritisch
over haar uitliet, is hij toch niet voor de verleiding bezweken zich terug te trekken in de
kleine kring. Het verkeren, niet met "flauwe" maar met ijverige christenen wordt door
hem wel bepleit, maar dan als een hulpmiddel voor de godzaligheid. In de beoefening
van de gemeenschap der heiligen ligt voor hem een beschermende en heiligende
kracht. Saldenus was ervan overtuigd dat de bijeenkomsten tot onderlinge stichting
niet moesten worden tegengegaan, maar bevorderd. Niet voor niets heeft hij in de
gemeente leiding gegeven aan "openbare en partikuliere oefeningen". Hij zag ze
echter niet als vervanging van de godsdienstoefeningen der gemeente, en waarschuwde ervoor deze bijeenkomsten niet te houden op een tijdstip waarop kerkdiensten waren belegd. Wat in later tijd steeds meer uit elkaar groeit, funktioneert hier nog
als een spanningsvolle eenheid.
Het feit dat Saldenus voluit in de kerk wilde staan, komt duidelijk uit in de
controverse met De Labadie. In zijn geschriften naar aanleiding van de labadistische
kwestie, konstateert hij bij De Labadie en niet minder bij diens volgeling Schlüter,
hardheid van oordeel, gebrek aan geduld, liefdeloosheid en hoogmoed. Achter het
separatisme van De Labadie ziet hij een bepaald kerkbegrip schuilgaan, namelijk als
zou de kerk alleen bestaan uit wedergeborenen en ware heiligen. Saldenus houdt er aan
vast dat tot de kerk ook anderen behoren. Daarbij maakt hij echter duidelijk onderscheid tussen zichtbare en onzichtbare kerk. De oprechte christenen (de wedergebo281

renen) zijn de onzichtbare kerk, en de anderen zijn aan de kerk verbonden als verdorde
leden aan een lichaam. Met Voetius, Koelman en W. a Brakel handhaafde Saldenus de
kinderdoop niet alleen kerkordelijk, maar ook theologisch op de manier van het
verbond. Hij ijverde voor een nadere reformatie, maar hield daarbij vast aan de
volkskerk, en dat op grond van de in zijn ogen doorgaande lijn van Gods verbond met
zijn volk. In de publikaties gericht tegen het Labadisme blijkt Saldenus alle individualisme af te wijzen, en kerkelijk te denken. Aan het publieke oordeel van de kerk is
naar zijn mening ons persoonlijk gevoelen ondergeschikt.
11.5. Invloed
Onmiskenbaar is de invloed die van Saldenus is uitgegaan. Niet alleen tijdgenoten als
S. Brunsvelt, J. Koelman, S. Oomius, S. Simonides en H. Witsius verwijzen naar hem;
ook in de volgende eeuwen wordt de naam van Saldenus met respekt vermeld. Wij
denken hier aan C. van Velzen, J. Eswijler, W. Schortinghuis en A. Comrie. Men ziet
in Saldenus een man die het bevindelijke leven op een goede wijze heeft verwoord,
terwijl hij ook wordt aangehaald als een vertegenwoordiger van de orthodoxe theologie.
De uitstraling van Saldenus wordt ook zichtbaar in de relatie met Duitsland.
Reeds tijdens zijn leven werden zes van zijn werken in het Duits vertaald; enkele
daarvan werden ook herdrukt. Hij onderhield kontakten met H.L. Benthem, M.
Nethenus en Th. Undereyck. Aan de invloed die van ons land is uitgegaan op het
gereformeerde Piëtisme in Duitsland, heeft Saldenus een wezenlijke bijdrage geleverd.
11.6. Plaats in de Nadere Reformatie. Epigoon?
Hierboven zagen wij reeds hoe Saldenus invloed van Voetius en Hoornbeeck onderging. Hierbij tekenen wij aan dat zijn grote waardering voor de eerstgenoemde, kritiek
niet uitsloot. Ook ten opzichte van Hoornbeeck gaat Saldenus een eigen weg. In zijn
homiletisch werk plaatst hij duidelijk andere aksenten dan Hoornbeeck. Wij denken
dan aan de hantering van het schema wet en evangelie, de sterke onderscheiding tussen
wedergeborenen en niet-wedergeborenen, en het aandringen op zelfonderzoek. In
samenhang hiermee konstateren wij bij Saldenus een bepaalde ontwikkeling: de toon
van zijn prediking wordt somberder en de resignatie neemt toe. Daardoor wordt het
verschil in klimaat met de begintijd van de Nadere Reformatie geleidelijk groter. Er
vindt een verschuiving plaats van de gerichtheid op Gods beloften naar de innerlijke
gesteldheid van de mens. In deze ontwikkeling bij Saldenus, evenals in die van de
Nadere Reformatie als geheel, zien wij een samenhang tussen groeiende teleurstelling
enerzijds, en toenemende aandacht voor het innerlijk anderzijds. Een steeds zwaarder
aksent komt te liggen op het gevoel, al was het maar een gevoelig gemis, of slechts een
zucht om een zucht. Dit bij Saldenus reeds aanwezige subjektivisme wordt in de
periode na hem steeds sterker (Schortinghuis). Daarom menen wij te kunnen zeggen
dat Saldenus' persoon en werk een stuk van de ontwikkeling markeren, die de Nadere
Reformatie heeft doorgemaakt.
Tenslotte dan de vraag of men Saldenus kan kenmerken als een epigoon, zoals S.
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van der Linde heeft gedaan. Wij willen hierbij enkele opmerkingen maken. Allereerst
was hij geen navolger van grote voorgangers, maar vormde hij met anderen een
scharnier in de ontwikkeling van de Nadere Reformatie. Zijn pastoraal-psychologische geschriften vormen een eigen bijdrage inzake allerlei zielkundige vragen van de
gelovigen. De psychologische belangstelling, die hij hier aan de dag legt, heeft op
meerderen invloed uitgeoefend (Witsius, W. a Brakel). Wij wijzen ook nog op zijn
brede literaire eruditie, die blijkt uit zijn niet-theologisch werk.
Op grond van het bovenstaande kunnen wij stellen dat Saldenus als homileet, als
pastoraal-psycholoog, als reformator van het volksleven, als bestrijder van het Labadisme en als geleerde iets eigens had. Hij was dan misschien geen theoloog van groot
formaat, maar toch meer dan alleen een navolger.
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Lijst van Saldenus' geschriften

1.

la.

Wee-klage der Heyligen over de Bitterheyd van Zyons Elende, ofte korte ende
naakte vertooning van de tegenwoordige swaare, onvermijdelijke ende algemeene plagen Gods over ons lieve vaderlandt / mitsgaders een korte onderwij singe om daar van verlost te worden, Utrecht 1654.
Wee-klage der Heyligen over de Bitterheyd van Sions Elende Gepast op dese
tijden, Utrecht z.j. (1665).

2.

Desiderii Nedlasii Verbi Divini Administri Concionator sive Succincta methodus Conciones imprimis practice formandi et habendi, Ultrajecti 1655.

3.

De Wech des Levens; ofte Korte ende Eenvoudige Onderwysinge, Van de
Natuer ende Eygenschappen van de ware Kracht der Godsaligheyt. Den Schijnheyligen tot beschaminge, ende alle oprechte Christenen tot noodige Opweckinge ende Versterkinge voor-gestelt, Enkhuizen 1657.
Utrecht 1658.
Utrecht 1662.
Utrecht 1665.
Weesp 1666.
Amsterdam 1678.
Rotterdam 1682.
Rotterdam 1710.
Amsterdam 1735.
Doesburg z.j. (1856).
Doesburg 1858.
Der Weg des Lebens oder Kurtze und einfaltige Unterweisung von der Natur und
Eigenschaften der wahren Kraft der Gottseeligkeit. Allen Scheinheiligen zur
schamröthe / und den aufrichtigen Christen zur nöhtigen aufmunterung, Amsterdam 1667.
Kopenhagen 1667.
Cassel 1682.
Cassel 1687.

3a
3b
3c
3d
3e
3f
3g
3h
3i
3j
3k.

31
3m
3n
4.
4a.
4b.
4c.
4d

Geestelijk Avondtmael, Utrecht 1660.
De Kracht des Avontmaels Tot Troost en Heyligmaking van Gods Kinderen,
Utrecht 1664.(Gedeeltelijk zelfde werk als 4, onder andere titel).
(tweede druk) Utrecht 1664.
Het Geestelijk Avondmael in zijn Vertroostende en Heyligmakende Kracht,
Delft 1683.
Groningen 1717.
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4e
4f.
4g.

Rotterdam-Delft 1743.
Utrecht 1777.
Die Krafft des Abendmahls zu Trost und Heiligmachung der Kinderen Gottes,
Amsterdam 1669.

5.

De Droevichste Staet Eens Christens, bestaende in de Doodigheydt ofte Ongevoeligheydt sijns herten ontrent Geestelijcke dingen: Mitsgaders Troost en Raedt
daer teghen, Enkhuizen-Utrecht 1661.
Utrecht 1664.
's-Gravenhage 1727.
......Rotterdam 1757.
Heegz.j.(1858).
Zeist 1872.
Leiden z.j. (1886).

5a
5b.
5c.
5d
5e
5f.
6.

6a
6b
6c
6d
6e
6f
7.

7a.

Een Christen vallende en opstaende, ofte nodige en stigtelyke Bedenkingen over
het geestelyk weder-invallen, ende de Heerschappye der sonde, voor zoo veel ze
beyde noch vallen kunnen in de Wedergeboorene, Utrecht 1662.
Utrecht 1667.
's-Gravenhage 1727.
Rotterdam 1757.
Zeist 1872.
Leiden z.j.
Rotterdam z.j.
De Wegh des Troostes, Gheopent voor alle Boetvaerdighe Christenen, Onder de
Titelen van de Droevigste Staet eens Christens, ende Een Christen Vallende en
Opstaende, Utrecht 1662. (verzameluitgave van 5 en 6 onder andere titel).
Der Vor alle buszfertige Christen geöffnete Weg des Trostes. Unter dem Titul
des betrübten Standes eines Christen, und des fallenden und auffstehenden
Christen, Bremen 1672.

8.

Neerlands Interest, Tot Vrede der Kercke, en weghneminge van alle opkomende
misverstanden in de selve. Op 't onpartijdighste en zedighste voor-gestelt Door
Gelasius Mullens, J.U.D., Middelburg 1664.

9.

Eens Leeraers Hoogste wensch Over sijn Gemeynte, uyt Ephes. VI.23. de
Christelijke Gemeynte van Enchuysen tot een Afscheyt, voorgestelt op de 19.
Marty 1664. Pauli Nedricheyt In 't stuck van sijn Predik-Dienst, Uyt 2 Cor. 11:16
de Christelijke Gemeynte van Delff, tot een Inleydingh voor-ghestelt op den 29.
Marty 1664, Utrecht z.j. (1665). (In één band met Wee-klage).

10.

Kaert-spel, dat is, Kort en nodig Ondersoek: of 't een Christen in conscientie
geoorloft zy, op sulcken wijs, als 't hedendaeghs geschiet, met de Kaert te
Spelen? Een yeder tot onderright voorgestelt, Door E.S. Bedienaer des H.
Euangeliums, 's-Gravenhage 1665.
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11.

Toetsteen van eens Christens Oordeel, of Nootsakelijk Onderricht, Hoe men
Geestelijker wijze en van een ander, en van zyn zelven oordelen moet / om zich
noch tegen waarheyt, noch tegen voorzigtigheyt, noch tegen regtvaardigheyt,
nog tegen de Christelijke Liefde te bezondigen, Utrecht-Delft 1665.
11a
Groningen 1728.
12.
12a
12b
12c
12d
12e.
13.

13a.
13b
13c
13d
13e
13f
14.

14a
14b
14c
14d
14e
14f.
14g

Leven Uyt de Doodt: of Allemans-Pligt, om saligh te worden door zijn eygen, en
heyliger te worden door eens anders Doodt, Utrecht 1667.
Utrecht 1669.
Utrecht 1671.
Delft 1673.
Dordrecht 1977.
Leben ausz dem Tode, Amsterdam-Frankfurt 1675.
d'Overtuyghde Dina, of Korte en nodige waerschouwingh tegen 't besien van de
hedens-daeghsche Schouw-spelen, soo in 't gemeen, als wel bysonderlijk in dese
Bloedige Oorloghs-Tijden. Bij maniere van t'Samen-spraeck tusschen Apollos
een Predikant, en Dina, een jonge Juffrouw, Utrecht 1667.
tweede dr., Utrecht 1667.
Groningen 1729.
Groningen 1763.
Groningen 1769.
Nieuw Beijerland 1934.
Ede 1963.
Christelijke Kinder-School onderwijsende de jonge Jeugd in de eerste Beginselen Soo van de Waarheyd, Als voornamentlijk van de Ware Betragtinge der
Godsaligheyd, Utrecht 1668.
Utrecht 1669.
Delft 1673.
Utrecht 1786.
's-Gravenhage 1844.
Groningen 1866.
Christliche Kinder-schule, Bremen 1669.
Frankfurt 1675.

15.

Syngramma, of Zedige en Ernstige Bedenkingen Over de staet der Gereformeerde Kerke insonderheyt in Opsigt van Scheydinghe van de zelve. Tot Onderrigtinge, ende waerschouwinge van veelen. In 't ligt gegeven door Eenige Liefhebbers
van Vrede en Waerheyt, Utrecht 1670 (samen met Th. de Lantman).

16.

Zedig Versoek Aan de Wei-Edele seer vermaarde Juffrouw Anna Maria van
Schurman, Over Seker Boekje, genoemt Kentekenen van de Wedergeboorte,
uytgegeven door een Boer van Ebbinkhoven by Mullem aan de Roer, genaamt
Jan Bakhuys, mitsgaders de Voor-reden, en sekeren Brief van haar Wel-Edelheyt
daar achter. Door Desiderius Pacius, Utrecht 1670.
287

17.

Den God-vrughtighen Boer, of Missive van een Vrind aan een Vrind, tot
verdedigingh van Jan Bakhuys den ghenaamden Boer van Ebbink-hoven, en
Desiderius Pacius over sijn Zedigh Versoek aan Juffrouw Schurman, Tegen den
Uytghever vande Herdrukte Kentekenen der weder-gheboorte, en enige valsche
gronden van Jean de Labadie, Utrecht 1670.

18.

Neerlands Tranen, Of Hertelijke Ziele-zugt, Over de erbermelijcke toestandt
onses Vaderlands. Uytgeboezemt door Guiljelmus Saldenus Predikant tot Delff.
Agter aen is gevoegt een Daaglyx Gebed in tijden van Pest, Oorlog tusschen
Geloofs-verwanten, Verval van Koopmanschappen enz. Als mede Der Vromen
Moedgeving in Quade Tijden, Delft 1672.

19.

Neerlands Tranen, Of Hertelijke Ziele-zugt, Over de erbarmelijke toestant onses
Vaderlands, Uytgeboezemt door Guiljelmus Saldenus, Predikant tot Delf. II.
Deel. Achter aan volgen Eenige andere stigtelijke Gesangen, Delft 1673.

20.

De Regtvaardige Sprekende nog na zijn Doodt. Of Korte Bedenkingen, Over de
Woorden Pauli / Heb. XI. 4. (...) Gepast op het Godsalig Overlijden van D.
Johannes Goedhals, in sijn leven Bedienaar des H. Euangeliüms tot Delf, Delft
1674.

21.

Desiderii Pacii Stricturae Breves In Clar. D. Friderici Spanhemii Fil. Epistolam
De Novissemis Circa res Sacras In Belgio Dissidiis. MDCLXXVI.

22.

De Nupera D. Friderici Spanhemii F. Epistola Ad Amicum, Qua exhibet novissima circa res Sacras in Belgio dissidia, Amici ad Amicum Epistolium. MDCLXXVI.

23.

Guiljelmi Saldeni Ultrajectini, Concionator Sacer, sive De Concionandi Ratione
(imprimis Practica) artis directiones. Accedit De Jure Zelotarum Dissertatio,
Hagae-Comitis 1677.

24.

Christiani Liberii Germani Bibliophilia, Sive De scribendis, legendis et aestimandis Libris, Exercitatio Paraenetica, Ultrajecti 1681.25. Den Apostolischen
Zegen en Een wijs Predikant, Rotterdam 1682.

26.

Kort en Klaar Bericht Van de Roepinge Des armen Sondaars tot Godt, Delft 1683
(in één band met Het Geestelijk Avondmael).
Groningen 1717.
Rotterdam-Delft 1743.
Utrecht 1777.
's-Gravenhage 1839.
Ede 1977.
Kurtz und deutlicher Bericht Von dem Beruf des Armen Sünders zu Gott,
übersetzt von einem Armen Sünder, Cassel 1672.

26a
26b
26c
26d
26e
26f.
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27.

Guilielmi Saldeni, SS. Theol. Doctoris, Otia Theologica, sive Exercitationum
Subcisivarum, Varii Argumenti, Libri Quator, Amstelodami 1684.

28.

Guiljelmi Saldeni, Ultrajectini, De Libris Varioque eorum Usu et Abusu Libri
Duo, Amstelodami 1688.

29.

De Vaste Hoope van een Geloovige, staende op sijn Vertreck na sijn Eeuwig
Huys, Rotterdam 1694.

30.

Geesteliken Honingraat van eenen gesturve zijnde. Een versameling van eenige
stichtelike Predikatien Over verscheyde stoffe Gedaan door Zaliger Guilielmus
Saldenus, S.S.Th.D. Waardig Leeraar in 's-Gravenhage, Rotterdam 1695.
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Zusammenfassung

Guiljelmus Saldenus wurde im Jahre 1627 in Utrecht geboren. In dieser Stadt empfing
er auch seine theologische Ausbildung an der Akademie, die im Jahre 1636 gegründet
worden war. Es sind besonders die Professoren G. Voetius und J. Hoornbeeck gewesen, die einen starken Einflusz auf ihn ausgeübt haben. Johannes Hoornbeeck ist einer
der vielseitigsten Gelehrten seiner Zeit gewesen. Ausser dasz er in der Exegese des
Alten Testaments tatig war, hatte er kirchengeschichtliche Interessen. Er beteiligte
sich an den kirchlichen Auseinandersetzungen seiner Tage. Das machte ihn zu einem
Polemiker, jedoch auf einer sehr hohen Ebene. Von diesem vielseitigen und sympathischen Theologen hat Saldenus viel gelernt, nicht zuletzt in homiletischer Hinsicht.
Gisbertus Voetius eiferte stark für die reformierte Religion. Für ihn stand das
wissenschaftliche Studium gans im Zeichen des praktischen Nutzens für die Gemeinde. Manches von diesem Eifer für das orthodoxe Bekenntnis und von der Anerkennung der Praxis der Gottseligkeit finden wir bei Saldenus wieder. In seinen
Schriften nennt er öfters die Namen von Voetius und Hoornbeeck.
Als Prediger diente er nacheinander den Gemeinden Renswoude (1649-1652),
Kockengen (1652-1655), Enkhuizen (1655-1664), Delft (1664-1677) und Den Haag
(1677-1694). Enge Freundschaftsbande knüpfte er mit Herman Witsius an, der aus
Enkhuizen gebürtig war und spater als Professor in Franeker, Utrecht und Leiden
lehrte. Als die theologische Fakultat von Utrecht im Jahre 1682 Saldenus zum Doctor
honoris causa promovierte, wurde ihm diese hohe Auszeichnung von H. Witsius
ausgestellt. Dies bekundete die Achtung vor seiner Gelehrsamkeit und die Anerkennung für die vielen pastoralen Schriften, die im Laufe der Jahre seiner Hand erschienen
waren.
In fast all seinen Werken handelt es sich bei Saldenus um die praxis pietatis; er
will auf die Fragen des Glaubenslebens eingehen und das geistliche Leben der
Gemeindemitglieder begleiten. Hierin steht er auf gleicher Linie mit Leuten wie
Taffin, Udemans und W. Teellinck, die gleichfalls mehr praktisch als abstrakt dogmatisch ihre Gedanken formuliert haben. In vielen Schriften der "Nadere Reformatie"
(der weitergehenden Reformation) berührt uns der praktisch-pastorale Ton, die
Schilderung der Seelenverfassung, die Empfehlung konkreter Ratschlage und der
anhaltende Appell zu Fortschritten im Glaubensleben zu stehen.
In dem theologischen Gedankengang steht Saldenus in der Spur der reformierten
Orthodoxie. Begriffe wie Pradestination, Wiedergeburt und Glaube stehen eindeutig
in einem dogmatischen Rahmen. Saldenus hat in den Kategorien der Heilsordnung
gedacht: in Gottes Handeln in der Ausführung seines ewigen Ratschlusses sieht er
eine durchgehende Linie. Die verschiedenen Heilsstufen werden in einer logischen
und auch chronologischen Ordnung verwirklicht. Die Pradestination steht am Beginn.
Dasz Gott von Ewigkeit her beschlossen hat, einige Menschen selig zu machen, beruht
darauf, dasz es ihm so gefallen hat und nicht weil er voraussah, dasz sie an ihn glauben
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oder ihm dienen würden. Wir erkennen hier bei Saldenus eine versteckte Polemik
gegen die Remonstranten, die lehrten dasz Gott in seinem Ratschlusz diejenigen
auswahlt, die nach seinem Vorwissen an Christus glauben werden. Die erste Folge der
ewigen Pradestination ist die wirksame Berufung. Dasz diese Berufung bei Saldenus
die erforderliche Aufmerksamkeit erhalt, wird deutlich aus seinem Kort en Klaar
Bericht Van de Roepinge des armen Sondaars tot Godt, worin dieser Abschnitt der
Heilsordnung ausführlich zur Sprache kommt. Dieses Werk erschien im Jahre 1672
auch in deutscher Sprache.
Ein zentraler Begriff im theologischen Denken Saldenus' ist die Wiedergeburt.
Es findet eine Einpflanzung und eine Eingieszung des geistlichen Lebens durch den
Heiligen Geist statt. Es werden in uns bewirkt Regungen und Eigenschaften wie
Erkenntnis, Heilsverlangen, Glaube, Liebe und Gehorsam. Nach dieser ersten Erweckung folgen die Bewegung und Auswirkung dieses geistlichen Lebens. Diese
"zweite Gnade" zeigt sich in der tatsachlichen Bekehrung. Sie aussert sich in einer
Abwendung von der Sünde und in einem Verlangen und Vermogen, Gott nach seinem
Wort auszerlich und innerlich zu dienen. Der Realitat und dem Erlebnis der Wiedergeburt gilt bei Saldenus besondere Aufmerksamkeit. Diese Tendenz hat vor allem zu
tun mit dem Streit mit den Remonstranten, wobei es sowohl um die Pradestination als
um die Wiedergeburt ging. Saldenus will hervorheben, dasz Gottes Werk absolut
allem Geschehen im Menschen vorangeht. Aus diesem Keim, der bei der Wiedergeburt in den Menschen gelegt wird, wachst dann der Glaube. Besondere Aufmerksamkeit gilt den verschiedenen Phasen des Glaubens. Der Kern des Glaubens ist die
Annahme Christi und all seiner Wohltaten.
In der Glaubensaneignung spielt der Heilige Geist eine grosze Rolle. Saldenus
zeigt deutlich eine bestimmte Ordnung im Werk des Geistes. Mehrere Malen spricht er
von der Versieglung des Geistes, womit er meint, dasz der Herr auf eine spürbare
Weise die Tröstung durch seinen Geist erleben laszt. Der endgültige Zweck des
Geistes ist die Heiligung. Saldenus spricht darüber viel ausführlicher als über die
Rechtfertigung. Sie ist für ihn zuallererst eine persönliche, innerliche Heiligung. Es
handelt sich um die Selbstverleugnung und den festen Vorsatz, das Leben zur Ehre
Gottes zu führen.
In diesem Zusammenhang nennen wir seinen Protest gegen das Kartenspiel und
gegen das Theater. Gegen das Kartenspiel schrieb er im Jahre 1665 unter Pseudonym,
wahrend seine Schrift gegen das Theater ein Jahr spater unter seinem Namen erschien
als Dialog zwischen "Dina" und einem Prediger "Apollos" genannt. Saldenus erscheint hier als ein praktischer Autor, dem die Sorge für das christliche Leben sehr am
Herzen liegt. Regelmaszig begegnet in seinen anderen Werken ein Eintreten für eine
Reformation des Lebens. Punkte besonderer Aufmerksamkeit, die er immer vorbringt
sind: die Familie, die Sonntagsheiligung, die Lebensführung und die Fürsorge für die
Armen. Lehre und Leben, Dogmatik und Ethik sind für Saldenus eine Einheit. Bei
mehr als einer Gelegenheit hat er auch die Obrigkeit auf ihre Aufgabe nachdrücklich
hingewiesen. Sie hat im Volksleben einen Beruf zu erfüllen und allerlei Volkssünden
Einhalt zu gebieten. Wir finden bei Saldenus ein ganz und gar theokratisches Ideal.
Im Hinblick für die geistliche Bildung der Kinder schrieb er seine Christelijke
Kinder-School. Dieser Katechismus für kleine Kinder behandelt zuerst die rechte
Lehre und dan die Praxis der Gottseligkeit. Er ist zweimal in deutscher Sprache
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erschienen (1669 und 1675) und wurde u.a. in der reformierten Gemeinde in Düsseldorf benutzt.
Die weiteste Bekanntheit als Schriftsteller erlangte Saldenus durch drei Werke, in
denen er sich in pastoraler Weise mit allerlei seelsorgerlichen Fragen der Glaubigen
beschaftigte. Es sind De Droevigste Staet van een Christen, Een Christen vallende en
opstaende und Toetsteen van eens Christens Oordeel. Diese Schriften, die über die
Verstocktheit, das Gefühl der Gottverlassenheit, das Zurückfallen in die Sünde, die
Macht der Sünde, über die Selbstbeurteilung und über das Urteil über andere handeln,
sind hervorgegangen aus der pastoralen Praxis. In der Form von Einwanden und
Fragen geht Saldenus ausführlich ein auf die Einwande und Nöte des menschlichen
Herzens. Er verweist an vielen Stellen auf die Schriften englischer Praktiker (Perkins,
Bowles, Amesius, Rous, Sibbes, Goodwin, Bolton u.a.). Saldenus zeigt in diesen drei
Werken grosze Menschenkenntnis und tiefe Einfühlsamkeit in die Glaubensschwierigkeiten, mit denen die Gemeinde in diesem Leben zu schaffen hat. Bis weit über das
19. Jahrhundert hinaus sind diese Bücher neu aufgelegt und gelesen worden. Schon im
Jahre 1672 erschien von den zwei erstgenannten Schriften eine Ubersetzung ins
Deutsche unter dem Titel Der vor alle buszfertige Christen geöffnete Weg des Trostes.
Weniger bekannt ist die Homiletik, die Saldenus unter dem Titel Concionator
sacer im Jahre 1677 veröffentlichte. Diesem Werk in lateinischer Sprache liegt ein
gutes Stück Praxiserfahrung zugrunde. Zugleich ist es auch mit Rücksicht auf die
Praxis herausgegeben. Nach der Meinung von Saldenus soll die Predigt aufgebaut sein
aus den folgenden Unterteilen: die Einleitung (exordium), die Erklarung (explicatio)
und die Anwendung (applicatio). Der Anwendung gilt grosze Aufmerksamkeit, wobei
ein Unterschied gemacht wird zwischen den Beweisen (documenta) und den Anwendungen (usus). Von diesen letzteren, die praktischer Natur sind, sind die wichtigsten:
der Tadel (correptio), die Ermunterung (adhortatio), die Belehrung (instructio), die
Tröstung (consolatio) und die Selbstprüfung (exploratio). Darüber hinaus werden in
dieser Homiletik allerlei praktische Ratschlage gegeben. Dabei zeigt sich, dasz sich
Saldenus der englischen Predigtweise mit ihren klaren Unterscheidungen stark anschlieszt.
Dieses Werk verdient alle Aufmerksamkeit, weil wir hier ein deutliches Beispiel
haben für die Homiletik, wie diese sich in den Niederlanden in der zweiten Halfte des
siebzehnten Jahrhunderts unter den Reformierten entwickelt hat. Nach Hoornbeeck ist
die Homiletik von Saldenus die erste, die ein Gesamtbild davon gibt, was den
grundsatzlichen Entwurf und die praktische Ausarbeitung anbetrifft. Wenn wir die
Predigten, die von Saldenus erhalten sind, daneben liegen, wird klar, dasz er die von
ihm aufgestellten Grundsatze in der Praxis durchhalt. Die Predigt hat einen dialogischen Charakter. Auch durch einen einfachen und Bildhaften Sprachgebrauch hat sie
etwas Lebendiges. Ein Zurschaustellen von Gelehrsamkeit fehlt völlig. Was den Leser
unmittelbar anspricht, ist der pastorale Einschlag. Das Werk des Heiligen Geistes wird
ausführlich beschrieben. Der inneren Erfahrung und dem Erleben, mit allen Fragen,
die sich dabei ergeben, gilt grosze Aufmerksamkeit. Auch das Zeitgeschehen und das
wirtschaftliche Leben klingen in der Predigt an.
In verschiedenen seiner Werke sind Gedichte aufgenommen worden. Der geistliche Inhalt steht im Vordergrund. Die geistlichen Gesange nehmen dabei den meisten
Raum ein. In ihnen wird die Klage über die geistliche Verlassenheit und die Sehnsucht
315

nach Gottes Nahe von ihm zum Ausdruck gebracht. Saldenus schrieb seine Gedichte
zum Gebrauch im Kreis der Glaubigen; sie können auf die Melodie eines Psalms
gesungen werden.
Neben der Dichtkunst hat er sich auch auf dem Gebiet der schonen Literatur
bewegt. Er zeigt eine grosze Belesenheit auf theologischem Gebiet, aber auch auf dem
Gebiet der profanen Geschichte und der Philosophie. Jahrelange Untersuchungen
haben in zwei lateinischen Werken ihren Ausdruck gefunden (Bibliofilia und De Libris), die beide dieselbe Belesenheit und Gelehrsamkeit zeigen.
Saldenus war ein sehr irenischer Mensen, der eine Abneigung gegen Parteienbildung in der Kirche hatte und die Einheit unter Brüdern suchte. In diesem Zusammenhang nennen wir einige polemische Schriften, die er veröffentlicht hat. Im Jahre
1670 hat er in drei Streitschriften seine Abneigung gegen den Separatismus Labadies
und seiner Schuier zur Kenntnis gegeben. Den ersten Traktat schrieb er gemeinsam
mit Th. de Lantman. Hingegen wurden die zwei anderen von ihm unter dem Pseudonym Desiderius Pacius veröffentlicht. In der ersten Streitschrift vom 12 April 1670
wendet er sich an Anna Marie van Schurman, versucht sie von ihrem separatistischen
Denken abzubringen und für die reformierte Kirche zurückzugewinnen. Die dritte
Streitschrift erschien einige Monate spater unter dem Titel Den God-vrughtighen
Boer. Saldenus geht auf allerlei Beschuldigungen von Heinrich Schlüter einem Kandidaten der Theologie, der in Mülheim an der Ruhr und sonst im Rheinland Gemeindemitglieder für den Labadismus zu gewinnen versuchte. Hinter dem Separatismus
verbirgt sich für Saldenus eine andere Anschauung von der Kirche. Man glaubte dasz
die Kirche nur aus Wiedergeborenen und wahren Heiligen bestehen dürfe. Saldenus
sieht den Hauptkonfliktpunkt in der Auffassung vom Bund: er betont die Einheit des
Alten und Neuen Bundes. Zu diesem Bund kann man in einer ausserlichen und einen
innerlichen Weise gehören. Saldenus stellt bei Labadie und nicht weniger bei Schlüter
allzu scharfes Urteil, Mangel an Geduld, Lieblosigkeit und Hochmut fest.
Die drei genannten Streitschriften sind in vielen Einzelheiten von groszem Wert
für die Kenntnis des Labadismus und die Auseinandersetzung der Reformierten mit
ihm. Saldenus weisz gründlich Bescheid über das, was sich in eigenem Land und auch
jenseits der Grenzen abspielt. Er besitzt und zitiert Briefe, ursprünglich an Th.
Undereyck (Bremen) gerichtet, die ihm von Deutschland aus zugeschickt worden sind.
Es bleibt bemerkenswert, dasz schon zu Lebzeiten des Saldenus sechs seiner
Werke ins Deutsche übersetzt worden sind. Davon sind einige mehrere Male neu
aufgelegt worden. Von den Übersetzern nennen wir P. Erberfeld (Köln) und J.C.
Nolthenius (aus Westfalen gebürtig). Philipp Erberfeld war spater Kurator der Universitat in Duisburg. J.C. Nolthenius war spater brandenburgischer Hofprediger und
Konsistorialrat in Bielefeld. Aufmerksam zu machen ist in diesem Zusammenhang auf
die Kontakte zwischen Saldenus und Undereyck. Letzterer zitiert in seinem Buch
Christi Braut unter den Töchtern zu Laodicea nicht weniger als achtzehn mal Schriften
des Saldenus. M. Nethenus, Professor der Theologie in Herborn, hatte ebenfalls
Verbindungen zu Saldenus. Weiter erzahlt H.L. Benthem in seinem Hollandischer
Kirch- und Schulenstaat, dasz er Saldenus predigen gehort und auch persönlich gesprochen hat. Er charakterisiert ihn als jemanden, der eine grosze Kenntnis guter
Bücher und im Besitz einer groszen Zahl von theologischen Schriften war.
Die voranstehenden Angaben machen klar, dasz die Ausstrahlung des Saldenus
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nicht beschrankt geblieben ist auf sein eigenes Land, sondern dasz auch im deutschen
Sprachgebiet seine Schriften geschatzt wurden. Wenn wir dies alles überschauen,
bestatigt das den Gedanken, dasz der reformierte Pietismus in Deutschland in einem
engen Zusammenhang mit der etwas alteren Nadere Reformatie in den Niederlanden
aufgeblüht ist. Der Pietismus unter den Reformierten in den Niederlanden und in
Deutschland ist eine sachliche Einheit. Saldenus hat mit seinen Schriften zu diesem
Einflusz wesentlich beigetragen.
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