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Woord vooraf

Mijn eerste kennismaking met Revius’ poëzie dateert van lang geleden. Ik was 
een jaar of tien, twaalf toen ik zijn gedichten voor het eerst ontdekte: in de 
boekenkast van mijn ouders, maar ook in allerlei tijdschriften en kerkblaad-
jes. Soms hoorde ik ze tijdens kerkdiensten, in de lijdenstijd bijvoorbeeld, als 
de regels van Revius’ beroemdste vers ‘Hy droech onse smerten’ van de kansel 
daalden om rechtstreeks de harten van het publiek te raken. Zonder weten-
schappelijke distantie, zonder historische context, als uiting van een univer-
seel-christelijke emotie. Wie, zoals ik, op die manier heeft leren lezen, houdt 
op de achtergrond altijd het besef dat er bij historische teksten andere, dieper-
liggende vragen te stellen zijn dan de vragen van literatuurwetenschappers en 
historici. Is wat deze schrijver beweert misschien werkelijk waar? Geeft hij een 
antwoord op wezenlijke levensvragen? Dat zijn de vragen die mijn belangstel-
ling voor Revius gewekt en gaande gehouden hebben, ook al vallen ze ver bui-
ten het bestek van dit boek.

Toen ik in 1991 bij Riet Schenkeveld-van der Dussen afstudeerde op een 
onderzoek naar Revius’ poëtica, vond zij het bijna vanzelfsprekend dat ik me 
verder zou gaan verdiepen in de poëzie van zeventiende-eeuwse gereformeerde 
predikanten. Het begin van de route was al uitgestippeld, promoveren lag voor 
de hand. Maar ik koos voor lesgeven en journalistiek, zodat Revius in de jaren 
die volgden slechts op de achtergrond aanwezig was. Tot ik Riet eind 2002, bij 
haar afscheid als hoogleraar in Utrecht, interviewde en het onderwerp opnieuw 
ter sprake kwam. Ik ben haar bijzonder erkentelijk voor de manier waarop ze 
mij toen stimuleerde daadwerkelijk aan dit boek te beginnen. Ik heb veel van 
haar geleerd, als academicus en als mens, en daarvoor wil ik graag mijn dank 
uitspreken. 

In 2003 begon ik met het onderzoek naar Revius’ leven en werk, zonder noe-
menswaardige kennis van het Latijn. Dat ik in de loop van de jaren toch toegang 
kreeg tot dit duistere gebied, dank ik vooral aan mijn verre nicht Annemieke 
Bok. Ik ontmoette haar in het voorjaar van 2004 voor het eerst aan de voet van de 
Utrechtse Domtoren. Wat aanvankelijk een toevallige en vrijblijvende ontmoe-
ting leek – we zouden wat gegevens uitwisselen over onze familiegeschiedenis – 
leidde tot intensief contact. Annemieke bleek, als classica, bereid en in staat mij 
te helpen bij de enorme drempel die ik nemen moest om toegang te krijgen 
tot het grootste deel van Revius’ werk. Zij was degene die mij Latijn leerde en 
daarna jarenlang de tijd nam om Revius met mij te lezen – elke veertien dagen 
een middag of een avond –, degene die mijn vertalingen grondig en minutieus 
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doornam en verbeterde, en die ten slotte de hele tekst corrigeerde. Daar wil ik 
haar uit de grond van mijn hart voor bedanken. Zonder haar had ik dit boek 
nooit op deze manier kunnen maken.

Lia van Gemert en (in een later stadium) Frits van Oostrom hebben als pro-
motoren het onderzoek met grote inzet en zorgvuldigheid begeleid. Zij maak-
ten me bewust van diverse mogelijke benaderingen en invalshoeken, terwijl ze 
me tegelijkertijd de ruimte gaven om dit boek op mijn eigen manier te schrij-
ven. Ik ben beiden erkentelijk voor hun nuttige adviezen en hartelijke aanmoe-
digingen, en Lia bovendien voor haar praktische steun en haar nauwgezette 
commentaar bij de tweede versie van de tekst. Veel dank ben ik ook verschul-
digd aan Willem van Asselt, die me inwijdde in de geheimen van de scholas-
tieke theologie, me wees op het belang van zorgvuldige formuleringen en de 
tekst van dit boek op allerlei punten van nuttige opmerkingen en aanwijzingen 
voorzag. Dat laatste geldt evenzeer voor Aza Goudriaan, Henk Nellen en Theo 
Verbeek, die elk bereid waren om eerdere versies van een of meer hoofdstukken 
door te lezen en zorgvuldig te becommentariëren.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), af-
deling Geesteswetenschappen, ben ik erkentelijk voor de vervangingssubsidie 
die mij in staat stelde een jaar lang fulltime aan dit onderzoek te werken. In de 
personen van Wim Kranendonk en Jurriën Dekker dank ik de hoofdredactie 
van het Reformatorisch Dagblad die mij daarbij steunde, en me ook de tijd en de 
ruimte gunde om aan deze biografie te werken. Mijn naaste collega’s uit heden 
en verleden, van wie ik Rudy Ligtenberg, Jan-Kees Karels, Jaco van der Knijff, 
Aad van Toor en Tineke van der Waal met name noemen wil, hebben mij niet 
alleen gestimuleerd, maar zich de jaren door ook uiterst soepel opgesteld, zodat 
het boek daadwerkelijk geschreven kon worden. 

Zeer erkentelijk ben ik Kees de Niet, die Revius’ Griekse teksten voor me 
transcribeerde en vertaalde – een stukje onvervalst monnikenwerk – en die bo-
vendien bereid bleek om de tweede correctie van de Latijnse teksten voor zijn 
rekening te nemen. Ik dank Marco Prandoni voor de vertaling van twee Itali-
aanse gedichten, Helmer Helmers voor de Engelse vertaling van de samenvat-
ting, Arjan Boone voor de speciaal gemaakte foto’s van het voormalige Staten-
college, Geert de Koning voor de vormgeving van dit boek, Jan Bloemendal en 
Lydeke van Beek voor hun hulp bij subsidie-aanvragen, Lydeke bovendien voor 
haar onovertroffen begeleiding van het uitgeeftraject. Diverse mensen gaven 
me inzage in nog ongepubliceerd werk of verstrekten zinvolle tips: Pieta van 
Beek, Henk van den Belt, Aza Goudriaan, Henrietta ten Harmsel, Arnold Huij-
gen, Jaco van der Knijff, Dirk van Miert, Marco Prandoni, Els Stronks. Naast en 
achter hen staan intussen de honderden auteurs die mij met hun boeken en 
artikelen dagelijks opnieuw inspireerden.
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Ik denk met groot genoegen terug aan mijn bezoek aan Revius’ voormalige 
woonhuis aan de huidige Stromarkt in Deventer, waar ik in 2004 door de secre-
taresse van advocatenkantoor Fiévez, De Groot en Muller gastvrij werd rondge-
leid. Niet minder behulpzaam waren de vele bibliotheek-, museum- en archief-
medewerkers die me met raad en daad terzijde stonden. In Deventer, Leiden en 
Den Haag, waar ik me de jaren door helemaal thuis ging voelen. In Aalten, waar 
alle bezoekers gratis koffie kregen. In Harderwijk, waar de archivaris deelde in 
mijn vreugde om de ontdekking van een onbekend gedicht. In Orléans, waar de 
medewerkers hun uiterste best deden om me binnen twee dagen alles te laten 
zien wat ze in huis hadden. In Parijs, Londen, Leeuwarden, Zutphen, Arnhem, 
Amersfoort, Amsterdam, Delft, Haarlem, Utrecht, Zwolle. In Oxford, waar Sarah 
Cobbold me in haar eigen kantoortje een aantal teksten van Revius’ studen-
ten liet fotograferen – de bibliotheek van Jesus College was dicht en de boeken 
stonden ergens opgeslagen, maar ze zorgde er persoonlijk voor dat de bewuste 
teksten uit de dozen in het magazijn werden opgevist.

Een bijzondere herinnering koester ik aan Ulrich Bister, die de verschijning 
van dit boek helaas niet meer beleeft. Ik ontmoette hem eind 2004 voor het 
eerst in een wegrestaurant aan de A12, waar hij mij niet alleen gelukkig maakte 
met een stapel kopieën uit de bibliotheek van Herborn, maar ook het unieke 
exemplaar van Revius’ eerste disputatiebundel, het enige ter wereld, zomaar uit 
zijn tas haalde. Voor mij ter inzage. Ik blijf hem bijzonder erkentelijk voor zijn 
belangeloze behulpzaamheid, ook tijdens mijn latere verblijf in Herborn, waar 
hij me persoonlijk rondleidde door de Alte Bibliothek en liet zien dat de be-
wuste bundel van Revius weer veilig op zijn plaats was teruggekeerd.

Mijn ouders ben ik allereerst dankbaar voor de manier waarop ze me lezen 
geleerd hebben: met eerbied en zorgvuldigheid, met geloof en liefde, nooit op 
afstand van de tekst, altijd betrokken. Ik waardeer het dat ze me als kind al in 
aanraking brachten met Revius’ werk, en dat ze later grote belangstelling toon-
den voor wat ik over hem schreef – ook al was dat soms anders dan wat ze zelf in 
hem zagen. Intussen hielden ze mijn tuin op orde, voorzagen me de jaren door 
van vele kilo’s groenten en stoofperen, en boden in het algemeen op allerlei ter-
reinen onwaardeerbare praktische hulp. Ook mijn zusje Annemarie ben ik zeer 
erkentelijk voor haar interesse en haar steun, terwijl ik bovendien dankbaar ge-
bruik heb gemaakt van haar organisatietalent. Mijn lieve tante Anna maakt de 
verschijning van dit boek helaas niet meer mee, maar zij mag hier zeker niet 
vergeten worden.

 Oude en nieuwe vrienden dank ik van harte voor hun vriendschap, hun 
praktische hulp en morele steun. Allemaal zijn ze me dierbaar, maar een paar 
van hen wil ik met name noemen: Beppie de Rooy, die me soms bijna gedwon-
gen mee uit wandelen nam, die regelmatig maaltijden voor me bereidde en die 
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bovendien de uitgever is van dit boek. Annemieke Bok, die me niet alleen La-
tijn geleerd heeft, maar die ook nabije familie geworden is. Henk Massink, die 
boeken van en naar Den Haag vervoerde, meedacht over praktische zaken en 
met wie ik in de loop van de jaren talrijke waardevolle gesprekken voerde over 
filosofie, theologie en geschiedschrijving, over wetenschap en geloof, en over 
het leven zelf. Henk Florijn, die met niet-aflatende belangstelling nieuwe lite-
ratuur aandroeg, het internet afzocht, oude drukken voor me kopieerde en in-
bond, Hebreeuwse zinnetjes transcribeerde, kerkhistorische details oplepelde, 
een originele gravure met Revius’ portret op de kop tikte en zelfs – een niet ge-
ringe vriendendienst – de registers van dit boek grotendeels voor zijn rekening 
nam. En alle anderen die ik hier niet afzonderlijk noemen kan, maar die stuk 
voor stuk veel voor me betekend hebben.

In al die mensen en dingen, maar ook in het werk dat achter me ligt, ervaar 
ik ten diepste iets van Gods genade. Het is een van de redenen waarom ik nog 
altijd geraakt word door Revius’ gedichten, waarin de mysterieuze kracht van 
die genade onnavolgbaar beschreven is, en waarin hemel en aarde onlosmake-
lijk met elkaar verbonden zijn. De woorden die hij aan het slot van een van zijn 
boeken gebruikte, wil ik daarom graag tot de mijne maken: Curriculum ut po-
tuimus emensi, soli sapienti Deo, qui vitam ad id, et vires, et omnia clementer 
suppeditavit, gratias agimus.

Alleen al vanwege die woorden is het de moeite waard om Latijn te leren.

Enny de Bruijn, maart 2012
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At best, our understanding of any historical moment is significantly wrong, and this should come 
as no surprise, since we have little grasp of any present moment. The present is elusive for the 
same reasons as the past. There are no true boudaries around it, no limit to the number of factors 
at work in it.

If history has any meaning or value, as we must assume it does, given our tendency to reach back 
into the past (or what we assume to have been the past) to account for present problems, then it 
matters to get it right, insofar as we can.

Marilynne Robinson, The death of Adam



1.  Portret van Revius, gravure van Jonas Suyderhoef naar een schilderij van Frans Hals.



  

Inleiding

Afstand en betrokkenheid
Zijn portret roept de regels van Adriaan Roland Holst in gedachten: ‘Zwijg-
zaam en terughoudend, haast alweer afgewend, is de blik.’1 Hij draagt een ge-
leerdentoga en predikantenkalotje, zijn gezicht lijkt beheerst en vriendelijk. 
Fraaie knevel, intellectueel voorhoofd, regelmatige gelaatstrekken, vastbeslo-
ten mond. Maar het zijn de ogen die het portret domineren. De blik lijkt de 
toeschouwer te raken, en tegelijkertijd dwars door hem heen op iets anders in 
de verte gericht te zijn. Is dat de uitdrukking van het in de gravure afgedrukte 
motto, Vincat Amor Christi – dat de liefde van Christus mag winnen? 

Zo’n prent die uit een ver verleden tot je komt, het beeld van een gezicht dat 
lang tot stof vergaan is, nodigt uit tot bespiegelingen. Wat rest is slechts een 
afdruk van een afdruk: een gravure van Jonas Suyderhoef, vervaardigd naar een 
verloren schilderij van Frans Hals.2 Hoeveel is er in het hele proces van schilde-
ren en graveren, van imiteren en kopiëren verloren gegaan? Is Revius’ portret 
vooral een interpretatie van een interpretatie van een begenadigd kunstenaar, 
is elke gedachte die het oproept slechts inlegkunde van de toeschouwer, of zegt 
het écht iets over de man die halverwege de zeventiende eeuw in Leiden door 
de straten ging?

Dat zijn de vragen waar een biograaf mee worstelen moet, vragen over 
beeldvorming, vragen over identiteit – ik kom er straks uitvoeriger op terug. 
Aan al die bezinning gaat echter iets anders vooraf, iets raadselachtigs en onbe-
grijpelijks: een vonk die, over een afstand van eeuwen, lijkt over te springen van 
de dichter naar zijn biograaf. Waarom anders zou ik me willen vermoeien met 
zeventiende-eeuwse handschriften, waarom me door honderden pagina’s taai 
theologenlatijn heenwerken?

Ik ben geboeid geraakt door de man van dit portret, Jacob Revius, gerefor-
meerd dichter en theoloog, die leefde tussen 1586 en 1658 en in die periode een 
bescheiden boekenplank aan teksten bij elkaar schreef. Ik waardeer hem om 
de schitterende verzen die hij maakte, de niet-modieuze standpunten die hij 
durfde innemen tegenover de cultuur waarin hij leefde, de ernst en toewijding 
waarmee hij allerlei levensvragen onder ogen zag, het vuur – zij het niet altijd 
heilig vuur – waarmee hij zijn geloofsovertuiging uitdroeg. Daarom is hij wat 
mij betreft een portret in woorden waard.

Het is onvermijdelijk dat dit boek, niet minder dan de gravure van Suyder-
hoef, een persoonlijk gekleurd beeld van Revius geeft. Zonder affiniteit was 
deze biografie er nooit gekomen. Die affiniteit heeft voordelen: ik deel met Re-
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vius het perspectief van de gereformeerde traditie, wat het inlevingsvermogen 
kan vergroten en extra gevoelig kan maken voor de problemen die binnen die 
traditie een rol spelen. In het beste geval stelt het me in staat om mijn blik bij 
te stellen door de wisselwerking met zijn zeventiende-eeuwse perspectief – een 
interculturele dialoog over de eeuwen heen.3

Maar mét betrokkenheid is ook het gevaar van projectie aanwezig, vanuit 
de menselijke behoefte om de doden naar het eigen beeld te vervormen, de 
neiging om in de levensgeschiedenis van de ander een rechtvaardiging te zien 
van de eigen opvattingen, overtuigingen en visies. In het besef daarvan heb ik 
ook naar distantie gezocht. Ik heb geprobeerd Revius, vanaf een afstand van vier 
eeuwen, vanuit zijn historische context te begrijpen, en bovendien de manier 
waarop hij zichzelf bekeek te vergelijken met de manier waarop anderen hem 
beschouwden. Soms leidde dat tot herkenning, soms tot bevreemding. Dwars 
door alles heen heb ik hem echter ervaren als een persoonlijkheid, iemand uit 
het verleden die naar mij toekwam, die mijn aandacht trok met zijn teksten en 
niet losliet totdat ik aan het verhaal van zijn leven begon.

Over de biografie
De praktijk van de biografie laat intussen weinig gelegenheid voor grote woor-
den. Geen biograaf kan loskomen van zijn eigen plaats in ruimte en tijd, terwijl 
het per definitie onmogelijk is om de volle werkelijkheid van een mensenleven 
in een tekst te vangen. Zelfs niet in het hybride genre van de biografie, vrucht 
van onderzoek en verbeelding tegelijkertijd, balancerend op de grens van we-
tenschap en literatuur. Bovendien: er is altijd sprake van talloze leemtes in het 
bronnenmateriaal en het kan dus niet anders of er moet volop geredeneerd en 
gespeculeerd worden.

Een biograaf mag dan allereerst een verzamelaar zijn van wat zich aandient 
als feitenmateriaal, harde historische gegevens die houvast bieden, daarmee al-
leen redt hij het niet. Eindeloos moet de informatie gerangschikt, tot er patro-
nen zichtbaar worden en er betekenis begint te ontstaan. In dat opzicht lijkt het 
werk van een biograaf op dat van een romanschrijver: ordenen, structureren, 
verhaallijnen trekken, een plot ontwikkelen, betekenis geven aan een leven dat 
veelkleuriger, onoverzichtelijker, diepzinniger en onbegrijpelijker is geweest 
dan welke tekst ook weergeven kan. Hoewel er uiteraard één groot verschil is: 
de schrijver van fictie mag bedenken wat hij wil, de biograaf blijft gebonden 
aan de bronnen.

Niettemin zou Revius’ levensverhaal op honderd verschillende manieren 
kunnen beginnen. Bijvoorbeeld zo:

Overtuigde calvinisten waren zijn ouders – die levensvisie heeft hij met de moedermelk 
ingedronken. Nog geen halfjaar na zijn geboorte stelt de geloofskeuze van zijn vader 
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en moeder hen voor de noodzaak om Deventer te verlaten. De stad is in Spaanse han-
den overgegaan, en de meest vurige calvinisten wachten de maatregelen van de nieuwe 
overheid niet af. In de armen van zijn moeder legt de jonge Jacob Reefs de reis naar 
Amsterdam af, waar zijn vader op hen wacht.

Op die manier wordt dit boek een gereformeerde biografie, met nadruk op het 
belang van religie en ideologische keuzes. Precies zoals Revius zelf, terugblik-
kend op zijn eigen leven, de zaken voorstelde. Die eigen visie van hem neem 
ik serieus, maar wél in het besef dat ook hij een verhaal van zijn leven maakte, 
met bijbehorende blikversmalling. Daarom zou zijn biografie ook best op een 
andere manier kunnen beginnen:

Niet onbemiddeld waren zijn ouders – van zijn afkomst uit de regentenklasse heeft 
hij zijn leven lang profijt gehad. Zijn vader was, behalve burgemeester van Deventer, 
ook textielkoopman. Dat verklaart waarom de kleine Jacob, nog geen halfjaar oud, in 
de armen van zijn moeder de reis naar Amsterdam aflegt. De stad Deventer, waar hij 
geboren is, is in Spaanse handen overgegaan en dat betekent het einde van alle handels-
perspectieven. Het ligt voor de hand dat een gereformeerde koopman die de toekomst 
van zijn gezin wil veiligstellen, zijn fortuin gaat zoeken in de snelstgroeiende stad van 
Holland: Amsterdam.

Dan wordt het een verhaal dat veel aandacht heeft voor pragmatische, economi-
sche, materiële motieven van de mensen die er een rol in spelen. De feiten zijn 
dezelfde als in de eerste versie, maar de verklaring is een andere – en waarschijn-
lijk niet minder waar. Maar wat ook kan, is dit:

Zijn vader beschouwt hij als een held. Een van die mannen die standvastig op de bres 
hebben gestaan voor de kerk, het vaderland en de prins, en voor dat ideaal ook offers 
wisten te brengen. ‘Ick eer u na u doot,’ schrijft hij als 35-jarige, ‘mijn Vader, die den 
Prins ooyt waret hou en trou.’ Is dat een beeld dat jarenlang positief is bijgekleurd door 
de genegenheid van een zoon die zijn vader al vroeg heeft moeten missen? Projecteert 
hij zijn eigen idealen hier op zijn vader? Of is het andersom, en verklaart de opvoeding 
door deze vader juist de latere idealen van Revius zelf ?

Met zo’n benadering komen de accenten te liggen op de psychologie, en daar-
mee op een probleem dat specifiek bij schrijvers en dichters aan de orde moet 
komen: op welke manier wordt hier – om met Marsman te spreken – ‘graan des 
levens’ omgestookt tot ‘jenever der poëzie’? Hoe bruikbaar zijn gedichten als 
bron van historische kennis over de dichter, en andersom, wat voegt het leven 
van de dichter toe aan de interpretatie van zijn poëzie?4 

De mogelijkheden zijn dus eindeloos. Ik zou kunnen beginnen met de ster-
renhemel bij zijn geboorte – toen de zon in het teken van de schorpioen stond – 
en zo zijn levenslange fascinatie voor kosmologie en filosofie als rode draad van 
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het verhaal nemen. Ik zou de aandacht kunnen vestigen op zijn formulering 
dat hij ‘in de armen van zijn moeder’ naar Amsterdam werd gebracht,5 en van 
daaruit, al dan niet via de psychoanalyse, lijnen trekken naar zijn tamelijk posi-
tieve waardering van het lichaam en de vrouw. Ik zou ook kunnen kiezen voor 
een beschrijving van de elkaar afwisselende Spaanse en Staatse veroveringen van 
Deventer rond zijn geboortejaar, en daarmee de politieke situatie centraal zet-
ten. Revius’ levensgeschiedenis is als een landschap waarin tientallen wegen te 
bewandelen zijn. 

De selecties die ik maak, de vragen die ik stel, de verbanden die ik leg, de 
patronen die ik meen te ontdekken – dat alles is onmiskenbaar gekleurd door 
mijn persoonlijke blik. Er zijn andere thema’s aan te snijden, andere ordenin-
gen aan te brengen, andere ideeën te onderzoeken. Ik wil echter benadrukken 
dat er ook opties zijn die in mijn ogen bij voorbaat onmogelijk zijn. Zoals deze:

Aan de reling van het schip staat een vrouw met donker haar, een zwarte omslagdoek 
strak om zich heen gewikkeld. De schemer valt, en met pijn in het hart ziet ze het sil-
houet van de vertrouwde stad vervagen. Het kind in haar armen slaapt, het beseft nog 
niet welke ramp zijn ouders getroffen heeft. Het weet niet dat het nu verhuizen moet 
naar Amsterdam, hoewel het thuishoort in Deventer.

Op die manier belandt een biograaf immers aan de andere kant van de uiterst 
vage maar toch aanwezige grens die het rijk van de fictie scheidt van het land 
van de geschiedschrijving. Het donkere haar, de zwarte omslagdoek, de sche-
mering, de pijn in het hart, het slapende kind, de reling en het schip zelf – dat 
alles is vrucht van de verbeelding.

Niet dat er op zichzelf iets mis is met verbeelding. De geschiedschrijving 
kan niet zonder, wil ze samenhang aanbrengen in het feitenmateriaal. Ik geloof 
stellig in de kracht van het verhaal als de meest bevredigende benaderingsvorm 
van een mensenleven – in het nederigmakende besef dat er altijd honderd an-
dere verhalen over datzelfde leven mogelijk zijn. Als biograaf kan ik niet anders 
dan een selectie maken uit alle beschikbare materiaal en vervolgens de gekozen 
gegevens in een bepaald narratief patroon rangschikken – waarbij de samen-
hang die zo’n verhaal biedt, op een andere (en misschien wel grondiger) manier 
tot begrip kan leiden dan mogelijk is via systematische analyses of verklarings-
modellen.6

Maar ik blijf gebonden aan de bronnen, aan een zo nauwkeurig mogelijke 
lezing van de teksten die het verleden ons als erfenis heeft nagelaten. Daarom 
kan ik geen personale verteller gebruiken, geen details verzinnen op het gebied 
van kleding, uiterlijk, gedrag, landschap, woninginrichting, weersomstandig-
heden, geen gevoelens en ideeën van personen weergeven zonder dat helder is 
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op welke bron ze berusten. De grenzen moeten zichtbaar blijven, het moet zo 
veel mogelijk duidelijk zijn waar de feiten ophouden en de interpretatie begint. 

Tradities in het Reviusonderzoek
Jacob Revius was een calvinist die in hedendaagse ogen slechts onverdraag-
zaam kan lijken. Een orthodoxe predikant uit de zeventiende eeuw, die zijn le-
ven lang zijn best gedaan heeft om de wereld te reformeren – via kerk, school, 
politiek en universiteit, via geleerde boeken over filosofie en theologie, en via 
schitterende poëzie. Zijn gedichten ontmoeten vandaag in het algemeen veel 
waardering, maar de persoon achter die verzen vindt moeilijker genade in de 
ogen van sommige lezers. Het lijkt me daarom de moeite waard te laten zien 
wat zo’n ogenschijnlijk intolerante calvinist beweegt en hoe hij probeert aan 
zijn levensovertuiging vorm te geven, zowel in de dagelijkse praktijk als in de 
teksten die hij schrijft. Daarmee staat dit boek in een traditie, terwijl het tege-
lijkertijd ook een poging doet op die traditie te reageren.

Het hele Reviusonderzoek van de negentiende en twintigste eeuw vangt 
immers aan met de veelzeggende zin: ‘Ik ben geen voorstander van onverdraag-
zame predikanten, en ware dus de man, dien deze bladzijden gelden, niets 
anders geweest dan dat, hij zou weinig aanspraak hebben op de hulde, die ik 
hem door de heruitgave zijner uitgelezen Zangen en de herdenking van zijn 
levensloop brengen ga.’7 Met die zin zette dr. J. van Vloten – literatuurhistoricus 
te Deventer – de tekst in waarmee hij de gedichten van Revius in 1863 aan de 
vergetelheid ontrukte en nadrukkelijk onder de aandacht van het letterlievend 
publiek bracht. Als persoon sprak Revius zijn tekstbezorger totaal niet aan, met 
zijn ‘contra-remonstrantsche hart’ en zijn ‘liefdeloos oordeel over andersden-
kenden’, maar daar stond tegenover dat hij toch ‘een der zangerigste en gees-
tigste Nederlandsche dichters’ genoemd moest worden, wiens werk geheel ten 
onrechte vergeten was. Immers, ‘wat hebben wij ons ’t genot zijner welluidende 
dichten, door den wanklank van zijne onverdraagzaamheid te vergallen?’8

Revius dankt dus zijn herontdekking aan iemand die allerminst zijn geest-
verwant genoemd kan worden, iemand die de toon van het onderzoek zette met 
zijn etiket van ‘groot dichter, ondanks akelige onverdraagzaamheid’. Sindsdien 
kon geen wetenschapper om dat dilemma heen, ook al hebben gereformeerde 
kerk- en literatuurhistorici – die na de ontdekking van Van Vloten de fakkel 
met enthousiasme overnamen – hun uiterste best gedaan de tegenstelling weg 
te redeneren en de negatieve kleuring van het calvinistische beeld bij te stellen.

De eerste grote studie verscheen in 1895: een degelijk boek over Revius’ leven 
en werk – met nadruk op zijn theologische en historische bezigheden, bezien 
vanuit gereformeerd perspectief – van de hand van de 24-jarige theoloog E.J.W. 
Posthumus Meyjes. Tot op heden geldt dat boek als de enige wetenschappelijke 
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Revius-biografie: de auteur heeft een schat aan feiten uit archieven en primaire 
bronnen bijeengebracht, waarop door hedendaagse onderzoekers nog altijd 
dankbaar teruggegrepen kan worden. Eén manco heeft het echter: het besteedt 
nauwelijks aandacht aan Revius’ dichterlijke werkzaamheden.

Die schade is in de loop van de twintigste eeuw volop ingehaald. Om te be-
ginnen door W.A.P. Smit, die niet alleen in 1928 zijn dissertatie aan Revius’ dich-
terschap wijdde, maar enkele jaren later ook een gezaghebbende uitgave van 
diens enige dichtbundel Over-Ysselsche sangen en dichten bezorgde. Daarna volgden 
vele tientallen publicaties over Revius’ poëzie door gerenommeerde onderzoe-
kers, van wie ik – zonder anderen tekort te doen – vooral W.J.C. Buitendijk, J.C. 
Arens, L. Strengholt en Els Stronks wil noemen.9

De laatste twintig jaar is bovendien hernieuwd aandacht gevraagd voor het 
theologische en historische werk van Revius. Een belangrijk deel van zijn La-
tijnse geschiedenisboek Daventria illustrata verscheen in een Nederlandse verta-
ling van A.W.A.M. Budé, G.T. Hartong en C.L. Heesakkers (in 1995 en in 1998), 
zijn opvattingen over natuurwetenschap kregen aandacht in het werk van 
Rienk Vermij, terwijl hij door onderzoekers als Paul Dibon, Theo Verbeek en 
Aza Goudriaan voor het voetlicht is gehaald als gereformeerd – en anticartesi-
aans – theoloog en filosoof.10

Het is dus een grote en rijke traditie waarop ik kan teruggrijpen. Sinds 1863 
is het beeld er heel wat scherper op geworden, en als voorwerp van onderzoek 
behoeft Revius bepaald geen verontschuldiging meer. Toch is er in één opzicht 
weinig veranderd, en daarmee blijft de toon die Van Vloten zette impliciet 
doorklinken in het onderzoek. Nog altijd is er enerzijds Revius de dichter, an-
derzijds Revius de theoloog. Twee gescheiden werelden, twee gescheiden vel-
den van onderzoek die nauwelijks raakvlakken met elkaar hebben.

Sommige onderzoekers tonen zich zeer bewust van die scheiding: ‘Men 
moet om Revius te leren kennen, twee, bijna over twee werelden handelende, 
dissertaties bestuderen,’ schrijft Buitendijk, ‘die van Posthumus Meyjes over 
de mens, de theoloog en de historicus, die van Smit over de dichter.’11 Waarop 
Strengholt reageert met: ‘Ik geloof (...) niet zo in die twee werelden. Veeleer zou 
ik het volle licht willen laten vallen op de eenheid van Revius, bij al de veelzij-
digheid van zijn activiteiten als theoloog, als pastor, als geleerde, als musicus, 
als polemicus, en als dichter.’12 Niettemin kozen Buitendijk en Strengholt er 
allebei voor om binnen de grenzen van hun eigen vakgebied, de neerlandistiek, 
te blijven en Revius’ in het Latijn geschreven publicaties op theologisch, filoso-
fisch en historisch terrein buiten beschouwing te laten.

Het ligt dan ook voor de hand dat een nieuw boek over Revius in de eerste 
plaats beide kanten van zijn werk met elkaar in contact probeert te brengen. 
Het voordeel van een biografie is dat het genre als vanzelf dwingt tot integratie 
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van problemen en discussies die in de loop van de eeuwen in steeds geschei-
dener hokjes terechtgekomen zijn. Dat betekent in dit geval dat ik een aantal 
belangrijke thema’s uit het theologische, filosofische, politieke, natuurweten-
schappelijke en literaire discours van de zeventiende eeuw met elkaar in verband 
breng – omdat Revius zich nu eenmaal op al die terreinen tegelijkertijd bewo-
gen heeft, en omdat er in zijn leven wel degelijk allerlei lijnen en verbindingen 
tussen de verschillende disciplines zichtbaar zijn.

Wat mij voor ogen staat, is te laten zien hoe de theologische, literaire, po-
litiek-historische en filosofische tradities, structuren en denkpatronen bij Re-
vius met elkaar in wisselwerking treden, en op welke manier hij de werelden 
van kerk en cultuur, calvinisme en humanisme, wetenschap en geloof binnen 
één persoon weet te verenigen. Daarvoor is het nodig om tamelijk gescheiden 
velden van teksten met elkaar in verband te brengen, waarbij genregrenzen 
vervagen en het verschil tussen literaire en andere teksten diffuus wordt.13 Alle 
soorten teksten die Revius schreef en waarop hij reageerde, kunnen immers iets 
zeggen over de centrale vragen en thema’s in dit boek, waarbij het cruciale punt 
uiteraard is op welke manier die teksten dan gelezen, geïnterpreteerd en met el-
kaar verbonden worden. Hieronder dus uitvoeriger aandacht voor de vragen die 
rijzen bij de selectie en de interpretatie van het veelvormige bronnenmateriaal.

Bronnen en bronnengebruik
Wie een biografie van een zeventiende-eeuwer wil schrijven, heeft te maken 
met het feit dat veel bronnen verloren zijn gegaan. In Revius’ geval stapelen de 
voorbeelden zich op. Zijn portret bijvoorbeeld, geschilderd door Frans Hals – 
vandaag rest nog slechts de gravure die naar dat schilderij gemaakt is. Of de in-
augurele rede die hij in 1642 als nieuwbenoemde regent van het Statencollege 
hield, en waarvan alleen de titel overgeleverd is. De veilingcatalogus van zijn 
bibliotheek, die zijn veelgeroemde belezenheid een gezicht zou kunnen geven. 
Zijn album amicorum, dat in 1792 nog in het bezit van de familie Hoogvliet was, 
en dat ongetwijfeld een interessant netwerk zou blootleggen.14 Om nog maar te 
zwijgen van talloze brieven, preken, manuscripten. Veel lijkt definitief verloren.

Toch onderstreept iedere nieuwe vondst van materiaal dat er nog altijd 
bronnen te ontdekken zijn. Het onderzoek voor dit boek leverde in elk geval een 
stapeltje onbekende brieven en gedichten uit diverse perioden van Revius’ leven 
op – waaronder zijn oudste bewaard gebleven vers –, naast een aantal pagina’s 
met notulen, brieven en toespraken uit de tijd van zijn bestuurslidmaatschap 
van de Germaanse Natie in Orléans.15 Waar het tot nog toe volledig ontbrak aan 
bronnen uit de periode vóór zijn predikantschap in Deventer, wordt met die 
laatstgenoemde vondst voor het eerst iets zichtbaar van zijn bestaan als student.

Voor Revius’ latere jaren is er, zoals gezegd, veel meer materiaal beschikbaar. 
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In de loop van zijn leven heeft hij een indrukwekkende hoeveelheid teksten bij 
elkaar geschreven, in totaal meer dan 13.000 pagina’s gepubliceerd werk: vier 
bundels met theologische disputaties, een flinke stapel polemische geschriften 
rond de discussies over predestinatie, haardracht, cartesianisme en de verhou-
ding kerk-staat, kritische bewerkingen van theologische handboeken, edities 
van de brieven van Scaliger en de levensverhalen van David Joris en Jan de Bak-
ker, een beknopte geschiedenis van de pausen, een uitvoerige geschiedenis van 
Deventer, een dikke bundel poëzie, een psalmberijming. Daarbij zijn dan nog 
niet meegerekend de aantekeningen en manuscripten, naast de tientallen ver-
spreide brieven en gelegenheidsgedichten die voor deze biografie zeker niet 
minder belangrijk zijn.16

Het beeld dat uit Revius’ teksten oprijst, kan aangevuld worden vanuit an-
dersoortige bronnen: de archieven van de Germaanse Natie in Orléans (waarin 
de context van Revius’ activiteiten binnen deze studentenorganisatie zichtbaar 
wordt), de notulen van classis, school- en kerkenraad (die licht werpen op zijn 
functioneren als predikant), de documenten van de commissie voor de Staten-
vertaling (die inzicht bieden in zijn medewerkerschap), de archieven van de 
Leidse universiteit (die een beeld geven van zijn werkzaamheden als regent van 
het Statencollege) en de akten van de Leidse notaris Carel Outerman (waarin 
zijn financiële transacties en zijn nalatenschap beschreven zijn).

Bij het gebruik van kerkelijke archieven past weliswaar enige voorzichtig-
heid – de inbreng van de afzonderlijke predikanten is soms moeilijk te onder-
scheiden – maar omdat veel besluiten in tamelijke eensgezindheid genomen 
worden en omdat soms wél de afzonderlijke standpunten weergegeven worden 
en Revius in zulke gevallen de indruk wekt zich behoorlijk te laten gelden in 
vergaderingen, ga ik ervan uit dat de verslagen van classes, kerkenraden en ver-
taalcommissies wel degelijk als aanvullend materiaal gebruikt kunnen worden 
om iets over Revius’ persoonlijke activiteiten en opvattingen te weten te komen.

Veel van de genoemde bronnen zijn nooit eerder grondig bestudeerd. Re-
vius’ negentiende-eeuwse biograaf, Posthumus Meyjes, heeft de voor hem be-
reikbare geschriften systematisch samengevat. Maar hij had geen toegang tot 
de gedrukte publicaties die in Parijs, Herborn, Berlijn, Oxford, Londen, Aber-
deen en Edinburgh bewaard worden, hij kon de archieven in Orléans en zelfs 
in Leiden – toen nog niet openbaar toegankelijk – niet onder ogen krijgen. Bo-
vendien liet hij de Nederlandse en Latijnse poëzie bewust buiten beschouwing, 
terwijl hij uit de aard der zaak alle bronnen miste die in de loop van de twin-
tigste eeuw ontdekt zijn.17 Hoewel later onderzoek veel toegevoegd heeft, is er 
nog altijd sprake van een substantiële hoeveelheid teksten die nooit eerder in 
hun geheel zijn bestudeerd – wellicht omdat ze voor het overgrote deel in het 
Latijn geschreven zijn.
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Dat betekent dat ik te maken heb met een grote hoeveelheid nieuw dan wel 
onontgonnen materiaal, zodat keuzes noodzakelijk zijn. Als rode draad van het 
verhaal heb ik gekozen voor één centraal thema, dat aanknopingspunten biedt 
voor vragen vanuit diverse wetenschappelijke disciplines: Revius’ wereldbeeld. 
Op welke manier staat hij in het leven, hoe beschouwt hij God, mens en kos-
mos, en welke opvattingen heeft hij – daaruit voortvloeiend – over wetenschap, 
cultuur, religie en politiek? Behalve thematisch (via zijn wereldbeeld) heb ik de 
persoon van Revius echter ook langs een tweede weg benaderd: chronologisch 
(via zijn biografie). Ieder hoofdstuk van dit boek beslaat zodoende een bepaalde 
periode in Revius’ leven, terwijl ik binnen dat kader steeds een of meer thema’s 
behandel die in de bewuste periode een belangrijke rol spelen. Voor het bron-
nengebruik houdt dat in dat ik me beperkt heb tot het globaal bekijken van 
alle materiaal, terwijl ik slechts grondiger inga op die teksten en tekstfragmen-
ten die van belang zijn voor de thema’s die ik aan de orde wil stellen. 

Omdat dit een biografie is, geen portret, streef ik ernaar om teksten zo veel 
mogelijk in de context van een bepaalde periode van Revius’ leven te behande-
len. Soms maakt de deels thematische aanpak het echter noodzakelijk om de 
grenzen van zo’n periode te overschrijden. Wanneer bijvoorbeeld in het laatste 
hoofdstuk Revius’ visie op de kosmos aan de orde komt, omdat dat een van de 
grote thema’s uit zijn laatste levensjaren is, neem ik de vrijheid om er ook de 
gedichten die hij meer dan twintig jaar eerder maakte, bij te betrekken.

Verband tussen leven en werk
Revius maakt het zijn biografen op het eerste gezicht niet makkelijk. Voor het 
begrijpen van een mensenleven is kennis van individuele ervaringen, gevoelens 
en omstandigheden onontbeerlijk: die hebben immers alles te maken met de 
keuzes die een mens maakt en de opvattingen die hij in de loop van de tijd ver-
werft. Op dat punt lijkt Revius’ werk evenwel weinig te bieden – eigenlijk leent 
het zich bij uitstek niet voor een persoonlijke biografie. Bij het lezen van de 
teksten komen we van alles te weten over de opvattingen van de auteur met be-
trekking tot de grote discussies van zijn tijd, maar over zijn persoonlijke levens-
ervaringen is hij uitermate zwijgzaam. Hij verloor zijn eerste vrouw, en acht van 
zijn negen kinderen, maar nergens heeft hij daar een woord aan gewijd, behalve 
dan de feitelijke constatering in 1650: ‘De dochter van Augustinus schonk Re-
vius negen kinderen, waarvan slechts één dochter nog in leven is.’18

De autobiografische schets waarin hij dat feit memoreert, typeert hem. Het 
stuk – drie pagina’s lang, ingevoegd aan het slot van zijn geschiedenis van De-
venter – is geschreven in de derde persoon enkelvoud, met volle nadruk op de 
geleerde prestaties van de auteur. Zijn studiereis en de bibliografie van zijn 
werk beslaan het grootste deel van de tekst, terwijl de personen die hem het 
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naast staan – zijn ouders, zijn eerste en tweede vrouw, zijn kinderen – het moe-
ten doen met slechts een korte feitelijke vermelding. Zelfs de namen van zijn 
zoons en dochters komen we niet te weten. Zó heeft hij zichzelf neergezet, zó 
heeft hij zich aan latere generaties willen presenteren: als geleerde, als schrijver.

In de context waarin Revius zijn autobiografie plaatst, is dat trouwens ook 
niet vreemd. De tekst, in het Latijn geschreven, verschijnt aan het eind van zijn 
grote, wetenschappelijk vormgegeven geschiedwerk: Daventria illustrata. Dat 
boek bevat een serie vergelijkbare autobiografieën, op verzoek van Revius ge-
schreven en per brief aan hem opgestuurd door allerlei hoogleraren van het 
Deventer Athenaeum.19 Die stukken volgen allemaal hetzelfde stramien: ze ver-
tellen iets over ’s mans afkomst en opleiding, leggen daarna de volle nadruk op 
zijn wetenschappelijke carrière, om te besluiten met een lijst van gepubliceerde 
werken. Niet te wijdlopig, niet te subjectief, zonder uitweidingen over karak-
ter, uiterlijk, ervaringen en persoonlijke wederwaardigheden. Zoiets als de cur-
ricula vitae die nog altijd op de laatste pagina van dissertaties prijken.

In grote lijnen volgt Revius in zijn eigen levensverhaal het patroon van de 
Deventer hoogleraren. Het resultaat bestaat uit een paar zinnen over zijn af-
komst, aanzienlijk meer over zijn opleiding, een korte aanduiding van de mijl-
palen in zijn loopbaan als predikant en theoloog, en ten slotte een opsomming 
van zijn publicaties. Het is overduidelijk niet zijn bedoeling geweest om een 
religieuze of spirituele autobiografie te schrijven met een bekering als hoog-
tepunt. Evenmin heeft hij een dichtersleven willen neerzetten in de lijn van 
klassieken of humanisten.20 Als er al een etiket op geplakt moet worden, dan is 
de tekst van Revius eerder een intellectuele biografie, passend als sluitstuk van 
een wetenschappelijk werk.

Dat besef leidt tot een andere kijk op de zaak. Vergeleken met de autobio-
grafieën van andere dichters mag die van Revius dan zeldzaam onpersoonlijk 
lijken, vergeleken met de teksten van de wetenschappers die in zijn boek aan 
het woord komen is zijn verhaal juist tamelijk persoonlijk. Hij weidt uit over 
de toeristische geneugten van zijn studiereis, en hij voegt – anders dan de an-
deren – zomaar een paar zinnen over zijn huwelijken en kinderen toe. Binnen 
de grenzen van het door hem gekozen genre heeft hij wel degelijk menselijke 
trekjes.

Het punt is dus niet dat Revius onpersoonlijk schrijft, het punt is dat hij in 
zijn wetenschappelijke werk – het overgrote deel van zijn oeuvre – genres be-
oefent die om een onpersoonlijke stijl vragen. Hij houdt van de regels van het 
spel, van vastgelegde modellen, van klassieke vormen en conventies, van citaten 
en stijlfiguren. Hij streeft op theologisch en filosofisch vlak naar ideeën en vi-
sies die de tijd verduren.21 Misschien komt hij nog het dichtst bij de lezer in zijn 
strijdschriften, waar het vuur van de overtuiging door de strak vormgegeven 
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argumentatie heenbreekt, en in zijn poëzie, waar de emoties kunnen variëren 
van innige vroomheid tot heftige verontwaardiging. Maar het doel dat hij met 
die teksten heeft – de lezer opvoeden of overtuigen – garandeert dat hij ook dan 
de zaak breder trekt dan het hoogstpersoonlijke. In zijn polemieken hebben de 
emoties altijd iets te maken met kerkelijke en politieke belangen en discussies, 
in zijn gedichten dienen ze als model voor de mediterende christenlezer. Meer 
nog dan van retorische formuleringen houdt hij immers in zijn poëzie van bo-
ventijdelijke waarheden en universele inzichten. Altijd is het zijn bewuste stre-
ven om los te komen van zichzelf, om boven het individuele en subjectieve uit 
te stijgen.22 

De vraag is dus: hoe is het mogelijk om vanuit bronnen die met een derge-
lijk doel en bovendien volgens bepaalde genrewetten geschreven zijn, tóch iets 
over het leven en de persoonlijkheid van de auteur af te leiden? Als Revius in 
een van zijn gedichtjes schrijft: ‘Ah! die een dartel wijf onwijselijck genaeckt/ 
heeft een veel heeter vier [vuur] als t’vier self aengeraect’, mogen we niet zonder 
meer aannemen dat zulke regels op eigen ervaring gebaseerd zijn.23 En als hij 
in een lijkzang of bruiloftsdicht niets dan goeds van de bezongenen spreekt, 
helemaal volgens de voorschriften van de klassieke retorica, betekent dat nog 
niet dat hij in de praktijk van het dagelijks leven even kritiekloos met mensen 
omging.

Het is een omstreden punt dat hier aan de orde is. Beschouwd vanuit een 
visie die de autonomie van literaire teksten centraal stelt, is een directe relatie 
tussen iemands leven en zijn poëzie helemaal niet te leggen en zelfs niet rele-
vant. Ook gedichten die autobiografische elementen bevatten, zijn volgens de 
traditionele aanhangers van deze visie niet geschikt om er iets over het leven 
van de auteur uit af te leiden. Ze zijn immers – en Revius is daar bij uitstek 
een voorbeeld van – door diezelfde auteur zodanig omgevormd dat ze hun per-
soonlijke betekenis verliezen.24

Dankzij de problematisering van begrippen als ‘tekst’, ‘context’ en ‘beteke-
nis’ heeft deze opvatting inmiddels aan betekenis verloren. De scherp afgeba-
kende verschillen tussen literaire en andere teksten zijn weggevallen, terwijl de 
verbindingen tussen die teksten en hun auteur ongrijpbaarder en complexer 
geworden zijn. In het voetspoor van Michel Foucault beschouwen veel litera-
tuurwetenschappers de auteur niet langer als een afzonderlijke grootheid met 
een eigen wil en bedoelingen, maar slechts als de ‘drager van discoursen’ die in 
een steeds moeilijker te duiden relatie staat tot de immer vloeiende en verande-
rende betekenis van teksten.25

Voor het soort biografie dat mij voor ogen staat is het evenwel moeilijk wer-
ken met zowel het idee van de autonome tekst als het idee van de oneindige 
wisselwerking van teksten en discoursen. In beide visies wordt de auteur het 
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liefst naar de achtergrond geschoven of zelfs dood verklaard – terwijl het in een 
biografie als deze nu juist om de auteur gaat. ‘De biografie,’ schrijft Jan Fontijn, 
‘is wat de gerichtheid op identiteit en het geloof in persoonlijkheid betreft be-
houdend van aard en roeit onvervaard tegen de hoofdstroom van onze cultuur 
in, waarin de persoonlijkheid, levend in een wereld van permanente verande-
ring, van spiegelbeelden en versmelting van fictie en werkelijkheid, diffuus is 
geworden.’26

Nu is het zeker in het geval van Revius moeilijk om grip op zijn persoon-
lijkheid te krijgen, omdat hij in zijn geschriften vrijwel altijd alleen maar zijn 
publieke gezicht toont: de predikant, de theoloog en de gereformeerde opinie-
leider. Dat is het gezicht dat ook in deze biografie het scherpst zichtbaar zal 
worden, eenvoudig omdat zijn werk vooral de intellectuele en openbare kant 
van zijn persoonlijkheid zichtbaar maakt en het bronnenmateriaal dat de in-
tiemere kant van zijn leven betreft, schaars is. Desondanks acht ik het mogelijk 
om op basis van wat wél overgeleverd is, uitspraken te doen over Revius’ karak-
ter, zijn ideeën, zijn drijfveren en zijn persoonlijkheid.

Allereerst kan dat, gedeeltelijk, vanuit zijn eigen teksten.27 Wie schrijft, geeft 
zich altijd op de een of andere manier bloot. C.L. Heesakkers heeft dat fraai 
geïllustreerd in zijn artikel over Daventria illustrata als egodocument: ondanks 
de zakelijke en feitelijke stijl van Revius’ geschiedenisboek spreekt de manier 
waarop hij zichzelf en zijn eigen activiteiten presenteert boekdelen.28 Zelfs in 
door de traditie geijkte formuleringen, zelfs in geschiedenisboeken, disputa-
ties, gedichten of brieven die volgens vaststaande retorische structuren zijn 
vormgegeven.

In de teksten die Revius nagelaten heeft, zijn genoeg opvallende zaken aan 
te wijzen. Waarom zou hij bijvoorbeeld veel meer gedichten schrijven over het 
zevende gebod (Gij zult niet echtbreken) dan over het zesde (Gij zult niet dood-
slaan), waarom meer over Petrus dan over Paulus? Wat maakt hem zo veront-
waardigd over het cartesianisme, terwijl hij de strijd over het lange en korte 
haar – ongeveer in dezelfde periode – zo mild en relativerend kan bekijken? 
Wat hebben zijn voorkeuren voor bepaalde schrijvers uit heden en verleden te 
zeggen over zijn eigen idealen? Hoe worden zijn ideeën over het schrijverschap 
zichtbaar in zijn stijl, zijn genrekeuzes, zijn citaten?

Het zoeken naar de vingerafdrukken van de auteur in gelegenheidsgedich-
ten, strijdschriften of theologische disputaties is niet per definitie moeilijker 
dan in persoonlijk gekleurde dagboekaantekeningen, autobiografieën of brie-
ven. Laatstgenoemde bronnen zijn immers wel emotioneel en individueel, maar 
daarin ook door de auteur (die een bepaald beeld van zichzelf wil neerzetten) 
gemanipuleerd.29 Of het nu ‘persoonlijke’ of ‘onpersoonlijke’ genres betreft, de 
auteur vertelt nooit de ultieme waarheid over zichzelf – juist de dingen die hij 
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weglaat zijn vaak het belangrijkst van al. Maar tegelijkertijd kan het niet an-
ders of in de duizenden bladzijden tekst die samen zijn oeuvre vormen, worden 
langzamerhand motieven zichtbaar die wel degelijk iets over hem onthullen. 

Uiteraard blijft het risicovol om alleen op grond van Revius’ teksten een 
beeld van de auteur te reconstrueren. Daarom is een tweede soort van bronnen 
minstens zo belangrijk: kerkenraadsnotulen, brieven, boeken van tijdgeno-
ten – alle bronnen waarin iets zichtbaar wordt van Revius’ gedrag en omstan-
digheden of waarin (door anderen) een typering van zijn persoonlijkheid en ac-
tiviteiten gegeven wordt. Juist doordat de teksten die hij schrijft gecombineerd 
en gecontrasteerd kunnen worden met alles wat daarbuiten over hem bekend 
is, wordt er meer zichtbaar van de mogelijke verbanden tussen leven en werk.

Als Revius bijvoorbeeld – in het algemeen – de zonen vergelijkt met pijlen, 
‘waer door des vaders hert [hart] wel menichmael geraect en doorgeschoten 
wert’, betekent dat niet meteen dat hij zelf veel verdriet had van zijn kinderen.30 
Maar die regels krijgen wél extra diepte bij de ontdekking dat Revius’ zoon Ri-
chard hem in werkelijkheid de nodige problemen bezorgde. Weliswaar zegt het 
vers niets over het concrete feit dat Richard door de Deventer kerkenraad onder 
censuur gesteld werd, maar het zegt veel over de ervaring van een bepaalde va-
derlijke emotie. Op die manier kunnen Revius’ universele waarheden en senten-
tiae, geplaatst tegen de achtergrond van zijn levensverhaal, wel degelijk iets van 
hemzelf tonen, hoe verhuld ook.

Dat alles betekent dat ik er als biograaf van uitga dat de teksten van Revius 
iets over hun auteur zeggen – op welke complexe en onrechtstreekse manier 
ook –, en bovendien dat ze het beste gelezen kunnen worden in het licht van 
wat er buiten die teksten over het leven, de opvattingen en de omstandigheden 
van de auteur bekend is. De bedoeling is immers om, in dit individuele geval, 
een glimp op te vangen van het transformatieproces waarbij ideeën, emoties 
en ervaringen van de auteur worden omgezet in een gedicht, een brief, een 
historisch verhaal of een theologische disputatie. De schrijver vervaardigt zijn 
producten met inzet van alles wat hij bezit aan kennis, visie, persoonlijkheid 
en levenservaring. De biograaf bewandelt de omgekeerde weg en gaat met die 
producten in de hand op zoek – zowel binnen als buiten de tekst – naar de mo-
gelijke ingrediënten waaruit ze samengesteld en het proces waarin ze tot stand 
gekomen zijn. 

Afwijkingen van de regel
Bij de analyse van Revius’ teksten vormt kennis van genre, traditie en histo-
rische context het belangrijkste gereedschap. Ook daarbij is evenwel afbake-
ning nodig. Revius bewoog zich als dichter, predikant, bijbelvertaler, theoloog, 
filosoof en geschiedschrijver op talrijke verschillende terreinen van de zeven-



 eerst de waarheid, dan de vrede – jacob revius 1586-165828 |

tiende-eeuwse samenleving. Hij had een mening over rooms-katholieken, jo-
den en moslims, over het Twaalfjarig Bestand en de regentenpolitiek, over de 
predestinatieleer en de cartesiaanse filosofie, over onderwijs, literatuur, astro-
nomie, haardracht – en alle mogelijke andere culturele verschijnselen. Boven-
dien woonde hij in de loop van zijn leven in verschillende delen van het land 
(Amsterdam, Leiden, Franeker, de Achterhoek, Deventer, en opnieuw Leiden) en 
reisde hij twee jaar door Frankrijk. Zelfs wie de nodige beperkingen aanbrengt 
bij het definiëren van de directe historische context van zijn werk – die in de 
breedste zin van het woord uiteraard onbegrensd is31 – heeft te maken met een 
complex en veelomvattend terrein.

Waar de persoon van de auteur centraal staat, moeten vooral die zaken aan-
dacht krijgen die verband houden met zijn identiteit: de tijd en ruimte waar-
binnen hij leeft, de groepen en trends waarmee hij zich identificeert of waarte-
gen hij zich afzet, de tradities die hij zich toe-eigent. Wat Revius betreft gaat het 
daarbij allereerst om de gebeurtenissen en ontwikkelingen in de zeventiende-
eeuwse Republiek – met speciale aandacht voor de stad Deventer, de gerefor-
meerde kerk, de Leidse universiteit – en om de inhoud van de diverse intellec-
tuele, politieke en kerkelijke debatten waarin hij betrokken raakt.

Daarnaast is het evenwel nodig hem niet slechts in een zeventiende-eeuwse 
context te zien, maar ook in het licht van een diachrone christelijke traditie die 
de eeuwen omspant. De nalatenschap van iemand als de kerkvader Augustinus 
(die twaalf eeuwen eerder in een ander continent leefde) kan op sommige pun-
ten meer bijdragen aan het begrip van Revius’ houding en opvattingen dan het 
werk van tijd- en landgenoten als Vondel, Rembrandt, Spinoza of Grotius. Tra-
ditie neemt in het algemeen een grote plaats in zijn leven in. Zijn poëzie getuigt 
van een grondige doorwerking van het klassieke erfgoed, zijn filologische werk 
cirkelt nadrukkelijk rond de joodse, christelijke en klassieke bronnen waarop 
hij zich oriënteren wil, zijn theologische ideeën ontwikkelen zich altijd binnen 
de kaders van de gereformeerde traditie. 

Het onderscheiden van genres, retorische modellen en methodes in zijn 
werk – waarover hierboven al iets gezegd is – is daarbij van groot belang.32 Wie 
bijvoorbeeld niet beseft dat persoonlijke beledigingen een veelvoorkomend 
verschijnsel in zeventiende-eeuwse polemieken zijn (de aanval op de zaak via 
een aanval op de persoon is dan nog een erkende retorische techniek),33 zal te 
snel denken dat Revius een licht ontvlambare, venijnige en haatdragende fi-
guur geweest is. Het is onmogelijk om uit Revius’ teksten persoonlijke infor-
matie af te leiden, als niet duidelijk is wat bij het vaste recept of het algemeen 
gangbare gebruik hoort en wat niet. Zijn autobiografie volgt het patroon van 
de geleerdenlevens die hij in zijn geschiedwerk opneemt, zijn gelegenheids-
gedichten vertonen de kenmerkende termen, klachten en lofprijzingen die bij 
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het genre horen, zijn theologie is gestempeld door de scholastieke methode. 
Slechts vanuit de regels voor de afzonderlijke genres valt te onderscheiden waar 
Revius afwijkingen vertoont van het patroon.

Om die afwijkingen gaat het in dit boek: die zijn het, die Revius zijn eigen 
gezicht geven.34 Als hij een gedicht van Horatius navolgt, maar er aan het eind 
een andere wending aan geeft, is dat geen toeval: het betekent dat hij de con-
clusie van Horatius niet voor zijn rekening neemt maar er tegenovergestelde 
opvattingen op na houdt. Als hij voor zijn grote geschiedenisboek Daventria il-
lustrata een totaal ander model kiest – met bijbehorende aanpak en stijl – dan 
andere gereformeerde geschiedschrijvers in de zeventiende eeuw, vertelt dat 
iets over zijn visie op geschiedschrijving. En als hij in zijn theologische werk 
afwijkt van de standpunten van het voetiaanse kamp (waarmee hij vanwege zijn 
anticartesianisme en zijn ideeën over de verhouding kerk en staat vaak geïden-
tificeerd wordt), zegt dat iets over de onafhankelijke koers die hij varen wil en 
de accenten die hij daarbij legt.

Revius’ veelzijdige persoonlijkheid en gevarieerde werk openen als het ware 
een venster op zijn tijd. Hij demonstreert het gereformeerde perspectief op de 
contemporaine cultuur, en, andersom, ook de gereformeerde poging tot beïn-
vloeding van die cultuur. Dat maakt hem uitermate geschikt voor een kennis-
making met het leven, de kerkelijke ontwikkelingen en de intellectuele discus-
sies in de zeventiende-eeuwse Republiek – zolang duidelijk is dat zijn teksten 
niet slechts dienen om de geschiedenis te illustreren maar ook om fricties en 
afwijkingen zichtbaar te maken.35

Levensverhalen zijn immers niet alleen maar interessant vanwege hun 
exemplarische karakter. Te vaak worden ze slechts gebruikt om een ideologisch 
verhaal of een theorie te bevestigen – of het nu gaat om confessioneel gekleurde 
geschiedschrijving of om geschiedschrijving van vrouwen, homo’s, kleurlingen, 
slachtoffers van geweld, arbeiders en andere underdogs.36 Een biografie is juist 
bij uitstek geschikt om dominante geschiedvisies te relativeren of te nuanceren, 
dankzij het feit dat de hoofdpersoon níét representatief hoeft te zijn. Daarom 
is het niet de bedoeling dat Revius’ unieke en individuele levensverhaal opgaat 
in de context, of dat het slechts dient om bepaalde ideeën en idealen over een 
tijdperk of een traditie te onderstrepen.

Het zou hem tekortdoen wanneer hij alleen maar als voortreffelijk repre-
sentant van zijn tijd, van het gereformeerde gedachtegoed of van een bepaalde 
theologische of literaire traditie beschouwd zou worden. Misschien lijkt hij, op 
het eerste gezicht, in bepaalde hokjes te passen, maar wie scherp kijkt, ontdekt 
uiteindelijk dat die hokjes niet in alle opzichten voldoen. Mensen zijn grilli-
ger en inconsequenter, gebeurtenissen en mentaliteiten zijn complexer dan de 
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grote lijnen van de geschiedschrijving ons vaak willen laten geloven – en Revius 
is daar een goed voorbeeld van.

Identiteit en beeldvorming 
Revius ontleent zijn identiteit voor een belangrijk deel aan zijn levensovertui-
ging en de traditie waarbinnen hij zich beweegt. Althans, in eigen ogen. Maar 
geeft de manier waarop hij zichzelf neerzet – met nadruk op zijn goede afkomst, 
zijn gereformeerde opvattingen en zijn geleerde prestaties – een betrouwbaar 
beeld van zijn levensgeschiedenis, of tonen zijn uitspraken vooral het masker 
van zijn publieke persoonlijkheid? In hoeverre laat hij zich beïnvloeden door 
het eigentijdse ideaal van de vorming en beheersing van het zelf, en in hoeverre 
vermoeit hij zich, als gelovige christen, met het doorgronden van de diepten 
van het eigen hart, met het vechten tegen zichzelf en zijn zondige neigingen? 
Tot op welke hoogte gelooft hij dat een mens zijn eigen persoonlijkheid kan 
vormen, overgeven, beheersen of bevechten?

Dergelijke vragen maken een belangrijk probleem zichtbaar: mensen uit de 
zeventiende eeuw definiëren hun identiteit in het algemeen anders dan men-
sen van vandaag, terwijl er bovendien grote verschillen kunnen zijn tussen 
de diverse tradities waarbinnen individuen zich bewegen.37 In Revius’ tijd en 
omgeving, gestempeld door de christelijke traditie, heeft de persoonlijke iden-
titeit een vaste kern: de door God geschapen, onsterfelijke ziel. Mensenlevens 
worden geduid in het licht van een theologisch bepaald wereldbeeld, waarin 
zonde en rechtvaardiging een belangrijke rol spelen, en waarin de processen 
van bekering en heiliging invloed uitoefenen op identiteit en levensgang van 
een persoon.38 De discussie cirkelt vooral rond de vragen van voorbestemming 
en vrije wil: in hoeverre kan de mens zichzelf uitvinden, vormen, ontwikke-
len, in hoeverre is er sprake van een van buitenaf bepaald levenslot? Met andere 
woorden: hoe is de verhouding tussen goddelijke voorzienigheid en menselijke 
verantwoordelijkheid? 

In de praktijk van de zeventiende-eeuwse geschiedschrijving is intussen nog 
nauwelijks sprake van problematisering van de beeldvorming in de (auto)bio-
grafie. Intellectuelen hebben weliswaar geleerd om kritisch met bronnen om te 
gaan, maar ooggetuigenverslagen en persoonlijke documenten scoren hoog op 
de schaal van betrouwbaarheid. Dat heeft te maken met hun aanname dat ken-
nis betrouwbaarder is naarmate ze meer op directe waarneming is gebaseerd.39 
Bovendien: aan de basis van hun werk ligt de vaste overtuiging dat er ergens in 
de onbereikbare verte een historische waarheid bestaat die naarstig nagejaagd 
moet worden. Die overtuiging komt in laatste instantie voort uit het besef van 
een volstrekt waarheidsgetrouw, goddelijk eindoordeel over mensenlevens dat 
los van alle beperkte menselijke waarnemingen, beelden en visies aanwezig 
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is.40 Revius zelf hecht sterk aan objectiviteit en waarheid als interpretatiekader; 
hij heeft er dan ook grote moeite mee als halverwege de zeventiende eeuw het 
zwaartepunt in de filosofie verschuift in de richting van het menselijke subject.

Sinds Descartes – die het begin van een nieuwe visie op de mens en de wereld 
markeert – is er evenwel meer veranderd dan Revius en zijn tijdgenoten hebben 
kunnen vermoeden, ook al wordt het debat over de vrije wil vandaag niet min-
der hevig gevoerd dan in de zeventiende eeuw.41 Onder invloed van de ideeën 
van Darwin, Nietzsche en Freud is het heersende mensbeeld ingrijpend gewij-
zigd, terwijl filosofische stromingen als existentialisme, neomarxisme, postmo-
dernisme en constructivisme een koersverandering in de geschiedschrijving 
hebben bewerkstelligd. Identiteit lijkt als gevolg daarvan iets vloeiends en on-
grijpbaars geworden. In plaats van waarheidsvragen te stellen, buigen historici 
zich vandaag eerder over vragen rond beeldvorming en constructie, rond zelf-
beeld, receptie, image-building, self-fashioning en personal myth.

Het contrast tussen de manier waarop Revius zichzelf begreep en de manier 
waarop hij na vier eeuwen beschouwd wordt, kan intussen uiterst bruikbaar 
zijn. Hij verklaart regelmatig dat hij louter uit waarheidsliefde ten strijde trekt, 
maar achteraf is te zien dat tijdgebonden politieke en kerkelijke belangen bij 
zijn polemieken een niet te onderschatten rol spelen. Hij denkt zelf dat hij als 
theoloog de geschiedenis zal ingaan, maar eeuwen later blijkt vooral zijn dich-
terschap hem waardering op te leveren. Zijn menselijke onvermogen om de 
eigen drijfveren volledig te doorgronden en de eigen betekenis te beoordelen 
wordt al bij een uiterst vluchtige oriëntatie op zijn leven en werk zichtbaar. 
Daarom zijn meerdere perspectieven noodzakelijk.

Identiteit, schrijft Willem Frijhoff, heeft zowel te maken met de manier 
waarop anderen een persoon zien (of willen zien), als met diens zelfbeeld en 
zelfverwerkelijking. Hij verwijst daarbij naar het sociologische model dat Ge-
orge Herbert Mead en Erving Goffman ontwikkelden: persoonlijke identiteit 
wordt opgebouwd via de wisselwerking tussen de handelingen en meningen 
van het individu enerzijds en de verwachtingen en oordelen van zijn omgeving 
anderzijds – wat een derde element aan het zelfbeeld toevoegt: het ‘ik’ in zijn 
publieke, conventionele rol (ik als predikant, ik als auteur, ik als opinieleider).42 
Dat lijkt een bruikbare definitie voor deze biografie. Op elk van de genoemde 
elementen zal ik hieronder wat uitvoeriger ingaan.

De loopbaan van een christen 
Revius’ eigen visie op zijn leven blijft, om te beginnen, een belangrijke sleutel 
tot begrip van zijn persoon en werk. Daarbij moet overigens wél bedacht wor-
den dat de jonge Revius, vol vurige ambities en idealen, niet helemaal dezelfde 
is als de oudere man die op de gravure van Suyderhoef staat afgebeeld, treuriger 
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en wijzer. Het is veelzeggend hoe zijn naam – toch een van de vaste elementen 
waaraan een mens zijn identiteit ontleent – in de loop van de jaren verandert. 
In het oosten van het land heet hij als kind Jacob Reefs of Reeffs, in het westen 
Jacob Reefsen of Revessen. Als student noemt hij zich eerst Jacobus Reefsenus 
of Reefsenius, later Jacobus Ricardus Revius. Tijdens zijn predikantenbestaan 
houdt hij het consequent op Jacobus Revius, maar toch publiceert hij ook dan 
nog een Franstalig boek onder de naam Jaques de Reves. Zelfs na zijn dood gaat 
het proces door, waar hij in de theologie bekend blijft als Jacobus Revius, terwijl 
hij in de neerlandistiek en geschiedschrijving de laatste tientallen jaren vooral 
als Jacob Revius voorkomt.

Die variaties in zijn naam zijn niet heel ingrijpend, maar ze hebben wél een 
signaalfunctie voor de lezer: in de loop van Revius’ leven is er sprake van ver-
schuivingen en veranderingen. Het is de moeite waard om dat op te merken, 
aangezien hij zelf zijn uiterste best heeft gedaan om zijn gedachten, emoties 
en persoonlijkheid altijd te richten naar ‘het ene, goede, ware, zekere en vaste’.43 
Dat betekent dat hij de nadruk legt op de stabiliteit van zijn opvattingen en de 
constante factoren in zijn leven. Net als ieder ander mens interpreteert hij als 
oudere man de gebeurtenissen in zijn jeugd vooral vanuit zijn visie achteraf en 
kleurt hij soms zelfs de herinnering bij.44 Een mooi voorbeeld daarvan is het 
feit dat hij, als predikant die zich sterk met de contraremonstrantse beginse-
len identificeert, het liefst vergeet dat hij er in zijn jonge jaren (vóór het grote 
conflict over de predestinatie) minder uitgekristalliseerde standpunten op na 
hield.45 Hij heeft een uitgesproken visie op de lijnen die in zijn leven belangrijk 
zijn – noem het zijn persoonlijke mythe – en hij zal dan ook bij voorkeur die 
feiten uitkiezen en vermelden die dat patroon hebben vormgegeven. Maar de 
historische documenten die hij in de loop van zijn leven heeft nagelaten, ma-
ken soms toch verschuivingen zichtbaar – ondanks hemzelf.

Revius is niet iemand die zijn leven beschouwt vanuit een ingrijpende beke-
ringservaring.46 Het strookt met zijn behoefte om de eigen vaste koers vanaf het 
begin van zijn leven te benadrukken, waarbij slechts sprake is van geleidelijke 
verdere ontwikkeling en verdieping van de ooit ingenomen posities. Daarin 
lijkt hij op Calvijn – een van zijn grote voorbeeldfiguren – die in het christen-
leven altijd het accent legde op de geleidelijkheid (en niet de onverwachtheid) 
van de bekering, en op de moeilijkheid om vooruitgang te boeken op het punt 
van de steeds verdergaande heiliging.47

In het voetspoor van Calvijn cirkelt Revius’ visie op de biografie van iedere 
gelovige christen, en dus ook van hemzelf, rond een aantal theologische kern-
punten: schepping, voorzienigheid, zonde, predestinatie, roeping, rechtvaar-
diging, heiliging en eeuwig leven. Hij beschouwt ieder afzonderlijk mens als 
uniek schepsel van God, en de schitterende gaven van de menselijke geest als 
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bewijs van zowel het goddelijke beeld waarnaar hij geschapen is als de onster-
felijkheid van zijn ziel.48 Sinds de zondeval evenwel is het menselijke bestaan 
getekend door zonde, dood en bederf. Dat betekent dat er vanaf dat moment 
onderscheid gemaakt moet worden tussen het ‘natuurlijke leven’ (het aardse 
bestaan van ieder mens, gelovig of ongelovig) en het ‘geestelijke leven’ (de extra 
dimensie die het bestaan van de gelovige krijgt).

Het natuurlijke leven ontvouwt zich in een ingewikkeld samenspel van god-
delijke voorzienigheid en menselijke verantwoordelijkheid. Het belangrijkste 
daarbij is dat een mens zijn eigen plaats en rol in het leven kent, samenhangend 
met zijn maatschappelijke roeping. Wie een ander speelt dan hij is, zegt Calvijn, 
is een hypocriet. De enige manier om tot de juiste plaatsbepaling in het leven 
te komen is dan ook grondig zelfonderzoek, in het licht van Gods wil en wet.49 
Maar dat onderzoek kan alleen goed gebeuren als God zelf het juiste inzicht 
geeft – en dat heeft weer te maken met de tweede dimensie van het bestaan, het 
geestelijke leven. Ten diepste zijn daarom de gelovige uitverkorenen het beste 
in staat om te ontdekken wie ze werkelijk zijn, ook in het natuurlijke.

Voor het geestelijke leven is, in de woorden van Revius zelf, een ‘nieuwe 
schepping’ nodig. De Heilige Geest wekt ‘dode’ en ‘blinde’ zondaren die totaal 
niet meewerken, op een bovennatuurlijke manier tot leven en legt nieuwe kwa-
liteiten in hun persoonlijkheid.50 Samenhangend daarmee worden deze ‘geroe-
pen uitverkorenen’ op een bepaald moment in hun bestaan door God gerecht-
vaardigd, zodat ze daadwerkelijk weten dat hun zonde vergeven is.51 Vanaf dat 
punt begint in hun leven een proces dat gekenmerkt wordt door een dagelijkse 
inwendige strijd tussen de langzaam afstervende ‘oude mens’ met zijn zondige 
begeerten, en de langzaam sterker wordende ‘nieuwe mens’ met zijn verlangen 
om het goede te doen – een proces dat zijn eindpunt pas vindt bij de dood van 
de gelovige, wanneer de onsterfelijke ziel van de zonde wordt bevrijd en voort-
leeft in de hemel.52

Over zijn individuele beleving van deze dingen is Revius terughoudend, 
maar hij maakt zoals gezegd de indruk dat hij een man van geleidelijkheid is. 
Dat wekt het vermoeden dat hij zijn persoonlijke ‘levendmaking’ en ‘rechtvaar-
digmaking’ al vroeg in zijn jeugd plaatst. Het zou verklaren waarom hij ver-
derop in zijn leven geen ingrijpende veranderingen meer signaleert, waarom 
totale koerswijzigingen vrijwel onmogelijk zijn en waarom de dimensies van 
het natuurlijke en het geestelijke leven in zijn visie onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn – hij denkt altijd vanuit de positie van de gelovige, niet die van 
de ongelovige.

Het leven van een gelovige is intussen geen statisch gebeuren. ‘Voortgang 
maken tot de dood’, daar gaat het om. Niet voor niets is er in de beschouwing 
van het christenbestaan dikwijls sprake van de metaforen van de ‘loopbaan’ en 
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de ‘pelgrimsreis’ – beelden die verandering en vooruitgang in het leven veron-
derstellen.53 Het is dus geen wonder dat ook Revius, beïnvloed door zowel de 
calvinistische als de humanistische idealen uit zijn jeugd, sterke nadruk legt 
op groei en ontwikkeling in de diepste zin van het woord. Qua onderliggende 
mensvisie mogen humanisten en calvinisten van elkaar verschillen, qua prakti-
sche vormingsidealen gaan ze harmonisch samen.54 Het gaat bij beide om een 
streven naar de ware kennis en het ware inzicht, die de hele persoonlijkheid 
doordringen, liefde bewerken en in het leven tot uitdrukking komen.55

Tradities, herinneringen, idealen, belangen
Identiteit heeft intussen niet alleen te maken met het perspectief van waaruit 
een mens zijn leven beschouwen wil, zijn idealen en zijn oriëntatie in de mo-
rele ruimte, maar ook met de tradities die hij zich toe-eigent en de groepen 
waarbij hij aansluiting zoekt of waartegen hij zich afzet.56 Zo plaatst Revius zijn 
dichterschap bewust in een klassiek kader van bewonderde dichters uit heden 
en verleden, van Horatius en Vergilius tot Ronsard en Hooft: snippers van hun 
werk zijn letterlijk in zijn eigen gedichten terug te vinden.

Intussen is hij per definitie tegen alles wat riekt naar cartesianisme of re-
monstrantisme, en iemand die hij op dat punt niet vertrouwt, kan bij voorbaat 
weinig goed doen. Daarentegen identificeert hij zich sterk met de gereformeer-
de kerkelijke gemeenschap – mensen horen wat hem betreft ‘bij de onzen’ of 
‘bij de anderen’ – en hij modelleert zijn opvattingen naar het voorbeeld van 
toonaangevende gereformeerde theologen als Calvijn, Gomarus en de auteurs 
van de Synopsis purioris theologiae, hét studieboek voor zeventiende-eeuwse Neder-
landse theologiestudenten.57 

De moderne devotie, de reformatie, de protestantse martelaren, de strijd 
tegen Spanje en het ontstaan van de gereformeerde kerk zijn krachtige ‘plaat-
sen van herinnering’ die hem vanuit zijn familie, zijn leermeesters, zijn kerk en 
zijn stad zijn aangereikt.58 Geen wonder dat hij die verhalen en herinneringen 
koestert en doorgeeft – en zodoende de identiteit van Deventer, de Republiek 
en de gereformeerde kerk helpt vormgeven en versterken.59 Voor hem gaat het 
om een samenhangend complex van nationaal en religieus erfgoed, waarbij hij 
overigens bewust onderscheid maakt tussen die twee. Als het erop aankomt is 
ook duidelijk waar hij allereerst voor kiest: religie, kerk en geloof zijn voor hem 
belangrijker dan wetenschap, stad en natie.

Bij dat alles kun je je afvragen hoe groot het verschil is geweest tussen Revius’ 
zelfbeleving en persoonlijke geloofsbeleving enerzijds en zijn kerkelijke rol en 
idealen anderzijds.60 Die vraag is moeilijk met zekerheid te beantwoorden, om-
dat hij, zoals gezegd, in zijn geschriften vrijwel nooit een ander gezicht toont 
dan dat van zijn publieke persoonlijkheid. Als gereformeerde opinieleider lijkt 
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hij vaak gericht op ‘de vijand ontmaskeren’.61 Dat zorgt ervoor dat hij in de loop 
van zijn leven steeds nadrukkelijker met bepaalde partijen en belangen geïden-
tificeerd wordt, zowel door zichzelf als door anderen – wat onvermijdelijk ook 
het karakter van zijn teksten beïnvloedt. Slechts in brieven en gedichten komt 
soms iets naar boven van zijn persoonlijke gemoedstoestand en toont hij een 
enkele keer distantie tot zijn openbare rol.

Niettemin blijft het waarschijnlijk dat er bij Revius geen sprake is geweest 
van een al te grote kloof tussen beleefde waarden en officiële dogma’s. Hij is 
predikant uit overtuiging, en hij toont zich emotioneel betrokken bij de theo-
logische standpunten die hij verdedigt. Zijn leven lang wekt hij de indruk dat 
de leerstukken en idealen die hij aanhangt diep in zijn hart verankerd zitten. 
Wat hij droomt en verlangt, waar hij zich tegen verzet en waar hij voor vecht 
maakt voor een belangrijk deel duidelijk wie hij is, misschien wel meer dan alle 
levensfeiten bij elkaar. 

Het zou evenwel een te simpele benadering zijn om slechts idealen als Re-
vius’ persoonlijke drijfveren te veronderstellen. Macht, politiek of kerkelijk be-
lang, zelfhandhaving, ambitie – het zijn factoren die invloed uitoefenen bij de 
gevechten die hij in de loop van zijn leven voert, en die dus in dit boek aandacht 
verdienen. Daarom is de visie van buitenstaanders (zowel tijdgenoten als latere 
lezers) op zijn persoon en werk van belang.

Revius kan uitstekend verwoorden wat hem drijft en hoe hij over de dingen 
denkt, maar dat betekent nog niet dat hij zijn lezers voortdurend helder zicht 
geeft op zijn functioneren. Hij zal altijd zeggen dat hij handelt uit liefde voor 
de waarheid, dat hij Gods eer op het oog heeft en het heil van de medemens – 
en daarbij maakt hij een oprechte indruk, die bovendien dikwijls ondersteund 
wordt door zijn gedrag. Maar omdat nu eenmaal geen mens zijn eigen drijfve-
ren volledig onder ogen ziet, is het goed om ook de andere kant van het verhaal 
te horen, om de meningen van zijn tegenstanders te lezen of om achteraf (door 
een hedendaagse bril van bijvoorbeeld self-fashioning of career criticism) te ontdek-
ken dat hij met al zijn hoge idealen óók bezig was met het zoeken naar dichter-
lijke en theologische erkenning, en daar zijn teksten op afstemde.62

Dat alles betekent dat ik in deze biografie Revius en zijn opvattingen pro-
beer te begrijpen vanuit zijn teksten en de historisch-biografische context daar-
van, maar dat ik het daaruit oprijzende beeld ook – waar mogelijk – toets aan 
zijn gedrag en beschouw in het licht van zowel contemporaine als hedendaagse 
visies op zijn leven en werk. Juist door verschillende perspectieven met elkaar 
te confronteren, wordt het beeld scherper en kan er meer recht gedaan worden 
aan de persoon en de teksten die hier aan de orde zijn.63
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Biografieën zijn er in vele soorten. In de Nederlandse traditie wordt – volgens 
Frijhoff – de biografie vooral verbonden met literaire vormgeving en inbedding 
in hedendaagse psychologische modellen, hoewel historici die in een breder, 
internationaal kader willen werken, eerder pleiten voor biografieën die hecht 
verbonden zijn met algemenere historiografische vraagstukken of theoretische 
problemen.64 In alle gevallen evenwel heeft de visie van een biograaf op zijn 
onderwerp alles te maken met zijn visie op het historische proces, op het be-
lang van groepen en structuren dan wel individuen, op de verhouding tussen 
teksten en auteurs, op de definitie van persoonlijke identiteit, op de menselijke 
wils- en handelingsvrijheid.

Dergelijke thema’s raken aan filosofische, psychologische en religieuze 
kwesties die ver buiten het bestek van dit boek vallen. Ik heb slechts kunnen 
aanduiden welke weg ik als biograaf gekozen heb door het landschap dat zich 
hier uitstrekt. Er is een oneindig aantal factoren dat inwerkt op een mensenle-
ven: idealen, handelingen, zelfbeelden en zelfpresentaties, oordelen van buiten-
staanders, groepen en trends waarmee iemand zich identificeert of waartegen 
hij zich afzet, tradities die hij zich toe-eigent. Achter en onder dat alles blijft 
voor mij evenwel sprake van een kern die deze ene mens van anderen onder-
scheidt en die door alle verandering heen aanwezig blijft,65 een persoonlijkheid 
die ik kan benaderen door hem vanuit diverse perspectieven te beschouwen, 
door te lezen wat hijzelf, zijn tijdgenoten en latere onderzoekers van zijn leven 
en werk erover te zeggen hebben.

Het spreekt vanzelf dat een gesprek via teksten, zeker over een afstand van 
vier eeuwen, altijd gebrekkig blijft. Er vallen talloze hiaten, er is volop sprake 
van onbegrip en misverstand. Maar soms lijkt er, op zeldzame momenten, toch 
een glimp zichtbaar te worden van de persoon die achter de woorden schuil-
gaat. Het is het verlangen naar zulke momenten, waardoor mijn nieuwsgierig-
heid naar het verleden gaande blijft. Vier eeuwen geleden heeft er een mens ge-
leefd met een naam – Jacob Revius –, met gedachten en gevoelens, met vrienden 
en vijanden, met een plaats tussen de dingen, de mensen en de ideeën van zijn 
tijd. Iemand die de grote vragen van het leven onder ogen gezien heeft: Wat is 
waarheid? Wat is liefde? Een schrijver die het verdient om, na vier eeuwen nog, 
gelezen te worden – met wellicht in gedachten het vers van Roland Holst waar-
mee ik deze inleiding begon:

Konden de groten, die – hun jeugd voorbij –  
bezield oorloogden, na een reeks geslachten  
weer jong terugkomen, en stond ook hij  
zo en thans weergekeerd, en hier, bij machte  
ons te verstaan naar daden en gedachten,  
hoe zou hij ons dan aanzien, u en mij?66 



  

DEEL I

CALVINISME EN HUMANISME

1586-1612

We are going to talk about what is perhaps the most formidable and intractable puzzle of 
 Christian thinking – the confrontation of divine grace with the human free will (...) The world-
shaking controversy about grace in the sixteenth and seventeenth centuries might have been 
triggered by accidents, but it obviously touched the very foundations of Christian life. The relati-
onship between the natural and the supernatural, the way the border between them is drawn and 
thus the question of what can I do and what ought I to do to contribute to my salvation and to 
that of my fellow men: this is what Christianity is ultimately about.

Leszek Kolakowski, God owes us nothing



I  Het land van herkomst

1. Tijd, plaats en personages

Hij wordt geboren aan het front, Revius – en achteraf is het eenvoudig om van 
daaruit een betekenisvolle lijn door zijn verdere levensloop te trekken. Hij is 
een vechter geweest, een strijder voor de waarheid, zijn leven lang. Vincat Amor 
Christi, staat er in strakke letters boven zijn portret, dat de liefde van Christus mag win-
nen. Hij had zich geen beter motto kunnen kiezen. Het zegt immers niet alleen 
dat hij vóór alles een gelovig christen wil zijn, het zegt ook dat hij het hele leven 
als een gevecht beschouwt.

Jacob heet hij, de zoon van Rijck Reefs en Cornelia Heynck. Op welke dag 
precies hij ter wereld gekomen is, is niet duidelijk. November 1586, dat is het 
enige wat hij zelf vermeldt. In Deventer, de stad die als geen andere een rol in 
zijn leven gespeeld heeft.1 Als hij veel later vanuit Leiden op zijn leven terug-
blikt, doet hij dat met een zeker heimwee: ‘Ook al verblijf ik thans in een zeer 
verheven oord van wijsheid en deugdzaamheid, een plaats derhalve waar ik mij 
zeer thuis moet voelen, nooit toch heb ik de herinnering aan mijn geboorte-
plaats kunnen vergeten.’2 Zo’n onvervalste liefdesbetuiging is zelfs zijn vrouw 
nimmer te beurt gevallen – althans, niet voor de ogen van welke lezer dan ook.

Die liefde voor Deventer moet intussen vooral tijdens zijn latere leven ge-
groeid zijn. Hij is immers pas een paar maanden oud als hij met zijn moeder 
de stad verlaat, en het zal jaren duren voordat hij er terugkeert. Het is de eerste 
– en zeker niet de laatste – keer dat zijn persoonlijke geschiedenis diepgaand 
beïnvloed wordt door de grote ontwikkelingen in zijn stad en zijn land. Dat 
verklaart overigens ook meteen waarom het vaderland – een begrip dat in zijn 
tijd nog niet scherp afgebakend is – wat hem betreft groter is dan Deventer en 
Overijssel alleen. Dankzij zijn vele verhuizingen, noodgedwongen of vrijwillig, 
is uiteindelijk de hele Republiek in zijn nationale gevoel opgenomen.3

Zelf vat hij, tegen het einde van zijn leven, de personen en gebeurtenissen 
die zijn kinderjaren gestempeld hebben op zijn geheel eigen, zakelijke ma-
nier in één lange, Latijnse zin samen. ‘Jacob Revius,’ schrijft hij, ‘had als vader 
Richard Revius, burgemeester van Deventer, en als moeder Cornelia Heynck, 
dochter van de Deventer burgemeester en kameraar Johan Heynck; hij werd in 
november 1586 geboren in Deventer, vanwaar hij anderhalve maand nadat de 
stad aan de Spanjaarden verraden was, in de armen van zijn moeder naar zijn 



I  HEt LAND VAN HErkoMSt | 39

vader in Amsterdam werd gebracht (die uit de stad vertrokken was om de Staten 
te waarschuwen omtrent de verdachte handelingen van de gouverneur).’4

Dat lijkt een zin vol namen en data, vol zuiver-feitelijke informatie, maar 
toch weet Revius hier meteen een heel bepaald beeld van zijn jeugd neer te zet-
ten. De woorden zijn trefzeker gekozen, de feiten met zorg geselecteerd. Het 
belang van de stad Deventer in zijn leven is driemaal onderstreept. Het roe-
rige jaar 1586 is genoemd. Er is sprake van oorlog, verraad en ballingschap. Zijn 
grootvader wordt neergezet als burgemeester en kameraar – verantwoordelijk 
voor de financiën van de stad5 –, zijn vader als de man die actief probeert het 
verraad van de Spaansgezinde gouverneur te voorkomen, en zijn moeder als de 
vrouw die hem in haar armen naar Amsterdam draagt. Daarmee zijn de drie 
hoofdpersonen van zijn jeugd op onnavolgbare wijze getypeerd: de invloedrij-
ke grootvader, de dappere vader en de liefdevolle moeder. Daarmee is het decor 
gegeven: een door oorlogsgeweld verscheurde stad. En daarmee is meteen ook 
zichtbaar wat Revius zélf als het meest bepalend zag voor zijn identiteit, wat 
voor hem de belangrijkste erfenis van zijn ouders en grootouders geweest is. 
Alles draait om zijn herkomst uit Deventer, zijn liefde voor prins en vaderland, 
zijn gereformeerde geloof.

Die visie op zijn eigen leven past intussen helemaal bij wat er overgeleverd 
is van zijn woorden en daden, en ook bij de manier waarop tijdgenoten hem 
beschouwden en beoordeelden. Hoe divers de waardering van zijn persoon en 
werk ook geweest mag zijn, over de rode draad in zijn leven bestaat geen me-
ningsverschil. Het gereformeerde denken en het vaderlandse gevoel vormen de 
kernthema’s van zijn bestaan. Geen wonder dat hij juist naar de wortels van 
deze levensovertuiging zoekt, als hij terugdenkt aan zijn kinderjaren.

Maar dat alles is achteraf gezien. De daden van een man wortelen diep in zijn 
jeugd, maar die jeugd is meestal veelkleuriger en complexer dan zichtbaar is 
door de bril van de latere ontwikkeling. Over Deventer in 1586, over Rijck Reefs 
en Cornelia Heynck en hun familie, over de verhuizing naar Amsterdam en de 
opvoeding van de jonge Jacob Revius valt dan ook meer te vertellen dan hijzelf 
de moeite van het vermelden waard vindt. 

2. Ballingen en beeldenstormers

Glasscherven in de Assenstraat
Meer dan menig boek bezit het Historisch Museum Deventer het vermogen 
om de sfeer van de stad aan het eind van de zestiende eeuw op te roepen. Niet 
alleen stamt het gebouw zelf uit 1528, ook allerlei voorwerpen en schilderijen 
uit de collectie brengen de bewuste periode uit het verleden dichterbij. Bijvoor-
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beeld een Christusbeeld dat de Deventer beeldenstorm in 1580 heeft overleefd, 
de munten die de stad in deze periode nog altijd zelf slaat, een gezicht op De-
venter uit de tweede helft van de zestiende eeuw of een schilderij van het beleg 
door Rennenberg in 1578.6 

Een oude handelsstad vol kerken en kloosters, dat is de eerste indruk. Het 
IJsselfront lijkt in al die eeuwen niet eens zoveel veranderd te zijn: de schepen 
op de IJssel, de kade daarachter, de talrijke koopmanshuizen, de hoge torens 
van de Lebuïnuskerk en de Bergkerk. Maar bij nader toezien blijkt er over de 
rivier slechts een schipbrug te liggen, een verbinding die in geval van nood on-
middellijk verbroken kan worden. En meteen aan de kade rijzen de stadsmuren 
omhoog – de huizen en kerken daarachter. Twee onmiskenbare tekenen van de 
oorlog die de stad aan het eind van de zestiende eeuw voortdurend in zijn greep 
heeft. 

Het Historisch Museum in het laatgotische waaggebouw vertelt het verhaal 
van de verschillende belegeringen en innames van Deventer, van wegtrekkende 
kooplieden en achteruitgaande handel, van plunderende soldaten en vluchten-
de of weer terugkerende protestanten. Dat alles leidt ertoe dat Deventer in de 
tweede helft van de zestiende eeuw langzamerhand verandert van een welva-
rende handelsstad met meer dan tienduizend inwoners in een kwijnende pro-
vinciestad met zo’n zevenduizend inwoners.7 

Tegen die achtergrond speelt zich de kleinere geschiedenis af van Revius’ 
ouders en grootouders. Ook daarvan wordt in het Deventer museum iets zicht-
baar, want hier wordt de allereerste, tastbare herinnering aan Revius’ jeugd 
bewaard: een serie van vier gereconstrueerde, gebrandschilderde glas-in-lood-
ramen uit het begin van de zeventiende eeuw. Delen ervan werden in 1985 ge-
vonden in de Assenstraat, onder een huis dat in Revius’ leven een belangrijke rol 
gespeeld heeft.8 Het kan niet anders of hij heeft deze gebrandschilderde ramen 
dikwijls in hun volle glorie aanschouwd. De eigenaar en bewoner van het huis 
waar ze gevonden zijn, was immers niemand anders dan zijn grootvader van 
moederszijde, Johan Heynck. 

De honderden scherven die uit de oude beerput onder het bewuste pand 
zijn opgediept, zijn zorgvuldig opnieuw aan elkaar gepast en in het lood gezet. 
Op die manier valt bijvoorbeeld het jaartal 1611 te reconstrueren, en de namen 
van twee echtparen: Jan Hellincx en Geertruyd Hudde, Arend ten Grotenhuis 
en Maria van Heemskerck. Grote kooplieden uit Amsterdam. Vermoedelijk 
hebben zij – samen met een aantal andere, onbekend gebleven personen – de 
ramen voor het huis in de Assenstraat geschonken. Ze zijn in elk geval familie-
leden van Revius’ grootouders, familieleden die weliswaar in Amsterdam wo-
nen maar met wie nog altijd goede contacten bestaan.9 
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Een ander deel van de glasscherven roept herkenbare voorstellingen te-
voorschijn. Bijvoorbeeld een figuur op een kameel, met naast zijn hoofd het 
woordje ‘Isaac’ – een getrouwe weergave van een prent uit de serie ‘Triomf der 
lijdzaamheid’ van Maerten van Heemskerck.10 Waarschijnlijk zijn ook de an-
dere afbeeldingen uit die serie, zeven in totaal, in de ramen van het huis in de 
Assenstraat zichtbaar geweest. Izak en Jozef, Job en Tobias en Stefanus, rijdend 
op symbolische dieren als een kameel, een os, een schildpad, een ezel en een oli-
fant. Allemaal voorbeelden van mensen die door volharding en lijdzaamheid de 
kroon der onverderfelijkheid hebben verworven. Fragmenten ervan zijn op de 
bewaard gebleven glasruitjes overgebleven, naast een groot stuk van de laatste 
prent: een Christusfiguur, gezeten op een triomfwagen met daarachter gebon-
den de dood, de wereld, de duivel en zijn demonen.

2. Gebrandschilderd glas uit het huis van Johan Heynck in de Assenstraat in Deventer, met alle-
gorische voorstelling van Isaac op een kameel, naar de prentenserie ‘Triomf der lijdzaamheid’ van 
Maerten van Heemskerck. 
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Onder de figuren zijn Nederlandse teksten in het glas gegraveerd – kennelijk 
een vrije vertaling van de Latijnse tekst die bij de prenten hoort en die vermoe-
delijk gemaakt is door Dirck Volckertsz Coornhert.11 Dat laatste is opmerkelijk, 
maar daarover straks. Je vraagt je af wie de vertalingen bij elkaar gerijmd heeft. 
Revius’ grootvader in eigen persoon? Een van zijn kinderen of kleinkinderen? 
Het is verleidelijk om te denken dat Revius zelf, ijverige leerling aan de Latijnse 
school of aankomend student, onder toeziend oog van zijn familieleden deze 
vertaaloefening heeft zitten maken. Maar dat blijft speculeren. Wat we met eni-
ge zekerheid kunnen zeggen is alleen dat hij de afbeeldingen vaak gezien moet 
hebben, de verzen gelezen. Zoals deze bij de figuur van Jozef, rijdend op een os: 

Die duyf is sonder gaell*, de bye kuys altyt, *bitterheid

So oeck Joseph die op den oessen* tryumphelyck ryt, *os

Zyn duldighe haerte verwan* synder broderen nydige op saet* *overwon, opzet

Zyn reynicheyt Zephyrachs* lyefden vol schanden quaet.12 *Potifars vrouw

Daarmee wordt een glimpje zichtbaar van Revius’ jeugd, van de manier waarop 
emblematische voorstellingen en versregels hem vanaf zijn jonge jaren hebben 
begeleid, van het klimaat ook waarin hij is opgevoed. Het zegt immers veel over 
de gezindheid van zijn grootouders dat ze juist deze voorstellingen hebben ge-
kozen om dagelijks naar te kijken en over te mediteren.

De machtige grootvader
Hoewel onduidelijk is wanneer Revius’ grootmoeder precies overleden is, staat 
vast dat zijn grootvader als weinig anderen een stempel gedrukt heeft op zijn 
jeugd. Johan Heynck is de man die hij in zijn geschiedschrijving met ere ver-
meldt, de man die zijn studie gestimuleerd heeft en aan wie hij een van zijn 
disputaties opdraagt, de man die zijn hoofd pas gerust neerlegt kort nadat zijn 
kleinzoon in 1614 als predikant in Deventer bevestigd is.

Als een zeer markante persoonlijkheid is Johan Heynck de Deventer ge-
schiedenis ingegaan. Welgesteld en invloedrijk is hij geweest, dat blijkt uit de 
vele functies die hij in de loop van zijn lange leven bekleedt. Kennelijk weet hij, 
anders dan veel tijdgenoten, op een gelukkige manier de sprong van de oude 
naar de nieuwe tijd te maken, door de erfenis van de oude regentenelite te com-
bineren met de nieuwe eisen die qua opleiding, ontwikkeling en levensover-
tuiging aan een stadsbestuurder worden gesteld.13 Tientallen jaren lang functi-
oneert hij als schepen of raad van Deventer,14 hij is ambtman van Colmschate, 
provisor van het Burgerweeshuis en het Heilige Geest-Gasthuis en hij houdt als 
kameraar de stadsrekeningen bij.15 De jaartallen van zijn ambstermijnen zijn 
intussen veelzeggend: de jaren zestig van de zestiende eeuw, de periode 1582-
1587, en de jaren ná 1591. Dat zijn precies die perioden dat het klimaat in Deven-
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ter niet ongunstig of zelfs uitgesproken gunstig is voor protestanten. Daarmee 
is meteen het belangrijkste over Johan Heynck gezegd: als er iemand overtuigd 
gereformeerd is, is hij het wel. Dat blijkt uit zijn hele levensgeschiedenis, uit de 
ontwikkeling die hij doormaakt, de invloed die hij op zijn kinderen en klein-
kinderen uitoefent.

Zijn verhaal begint – uiteraard – ver vóór Revius’ geboorte, in een tijd waar-
in langzaam maar onweerstaanbaar de grote godsdienstige tegenstellingen 
van de zestiende eeuw zichtbaar worden. De eerste vermelding van de naam 
Johan Heynck in de Deventer archieven stamt uit 1549, het jaar waarin kroon-
prins Filips II zijn feestelijke intocht in Deventer houdt. Dan trouwt hij in de 
rooms-katholieke Mariakerk met joffer Wynnolt (of Wyntgen) Roeck.16 Bruid 
en bruidegom zijn allebei uit welgestelde, ontwikkelde kringen afkomstig, al is 
over hun beider achtergrond niet heel veel bekend. Johan is mogelijk de zoon 
van Johan Heynck, schepen en stadhouder van het drostambt Bergh.17 Wynt-
gen komt uit een al even voorname magistraatsfamilie: zij is de dochter van de 
Deventer burgemeester Herman Roeck en diens echtgenote Sophia Staelbijter. 
Dat betekent dat ze na de dood van haar vader en het tweede huwelijk van haar 
moeder opgroeit in het huis van stiefvader Hendrick van Marckel, burgemees-
ter en kameraar van Deventer.18 Die laatste is een bekende en markante figuur 
in de geschiedenis van zijn stad geweest, en bovendien – dat is het vermelden 
waard – zijn leven lang zeer bevriend met de grote humanist Dirck Volckertsz 
Coornhert.19

Veel later zal Coornhert een omstreden figuur zijn onder calvinisten van Re-
vius’ slag. Zo schrijft de gereformeerde theoloog Jacobus Trigland halverwege 
de zeventiende eeuw over hem: ‘Dese spottede met alle religien die in dese lan-
den zijn, met de Paepsche, Luthersche, Gereformeerde (...) ende met de Weder-
doopersche, die alle te gelijck wederspreekende ende uytlacchende daer van hy 
oock openbare geprinte figuren uytgaf, die in de tijd van onse jonckheyt inder 
luyden huysen gevonden wierden.’20 Revius zelf zou het gezegd kunnen heb-
ben. Hij moet, mét zijn latere vriend Trigland, als theoloog kritisch ten opzich-
te van Coornherts opvattingen hebben gestaan, maar de ‘geprinte figuren’ van 
diens hand verbinden hem zijn leven lang met zijn jeugd. Dergelijke gravures 
zullen immers zeker in het huis van Johan Heynck en Wyntgen Roeck te vin-
den zijn geweest. Niet voor niets hebben ze uit Coornherts werk geput toen ze 
passende voorstellingen zochten voor hun gebrandschilderde ramen – wellicht 
geïnspireerd door de band uit het verleden.

Op het moment dat Revius’ grootmoeder als jong meisje kennismaakt met 
Coornhert, is die evenwel nog slechts een van de vele kritische stemmen binnen 
de kerk – beroemd om zijn vertalingen, gedichten en toneelstukken. Hij heeft 
zich ten doel gesteld om ‘door scherpe waerheyt te beteren ’t Volcx gemoet’, 
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maar hij maakt ook gravures om de kost te verdienen en kan ‘seer meesterlijck 
spelen op de duytsche Fluyte, oock op de Luyte ende Clavecimbal.’21

De connectie met Coornhert zegt veel over het milieu waarin Revius’ groot-
ouders als jonge mensen hebben verkeerd, een milieu waarin waarde wordt 
gehecht aan vroomheid, wetenschap en cultuur. Johan Heynck en Wyntgen 
Roeck bewegen zich in een omgeving die beïnvloed is door de ernst en devotie 
van de ‘broeders des gemenen levens’ – waarvan de geur nog altijd binnen de 
Deventer stadsmuren hangt – en het christelijk humanisme van een nieuwe 
generatie geleerden, die via wetenschap en onderwijs een hervorming willen 
bewerkstelligen. Juist in Deventer heeft de reformatie al in de jaren twintig van 
de zestiende eeuw een vruchtbare voedingsbodem gevonden, zelfs is er dan al 
een Nederlandse vertaling van de Lutherbijbel gedrukt.22 Tegelijkertijd heeft 
het stadsbestuur in de daaropvolgende jaren maatregelen genomen om protes-
tantse ideeën te bestrijden: er zijn boeken verbrand, samenkomsten verboden, 
schoolmeesters en pastoors met argusogen gevolgd en desnoods ontslagen. In 
1535 zijn er zelfs een paar wederdopers terechtgesteld.23 

Onder die omstandigheden gaan Johan Heynck en Wyntgen Roeck de con-
frontatie aan met de grote religieuze vragen die ieder voor zich in deze periode 
moet beantwoorden. Wanneer en hoe ze hun keus gemaakt hebben, valt niet 
helemaal te achterhalen. Maar het is duidelijk dat Johan Heynck in de jaren zes-
tig van de zestiende eeuw bekendstaat als een van de weinige magistraatsleden 
die aanhanger zijn van het nieuwe geloof.24 Die keuze voor het protestantisme 
– Revius’ grootvader was een calvinist, geen lutheraan – blijkt intussen niet de 
makkelijkste weg. Zijn overtuiging heeft Johan Heynck tweemaal een periode 
van ballingschap bezorgd en bovendien een deel van zijn rijkdom gekost. Geen 
wonder dat religieus bewustzijn en besef van religieuze tegenstellingen zijn le-
vensovertuiging stempelen.

Religiestrijd in de stad
Het verhaal van Johan Heynck en zijn familie is typerend voor de ontwikkelin-
gen in Deventer. Tot halverwege de zestiende eeuw was Deventer een machtige 
handelsstad, bijna vergelijkbaar met Amsterdam en Antwerpen, maar in de ja-
ren zestig zet de neergang snel in.25 Dat heeft alles te maken met de oorlogs-
ellende die de burgers over zich krijgen uitgestort, maar ook met de maatre-
gelen die ze over zichzelf afroepen dankzij hun beleid in religieuze zaken. De 
geschiedenis van de stad wordt getekend door de toenemende tegenstellingen 
tussen lutheranen, calvinisten en rooms-katholieken – de wederdopers spelen 
als machtsfactor geen rol van betekenis – die de politiek en de economie binnen 
de stadsmuren ingrijpend beïnvloeden.
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Het begint met driftig gebakkelei over kerkgebouwen. De protestanten van 
Deventer vinden dat ze, gezien hun aantal, recht hebben op een kerk waarin 
ze eigen diensten kunnen beleggen. Hun telkens weerkerende vraag aan het 
stadsbestuur leidt ertoe dat de regenten het – op aandringen van onder meer 
Johan Heynck26 – in 1566 wagen om de Mariakerk ter beschikking van de pro-
testanten te stellen. Maar een dergelijk besluit past natuurlijk allerminst in de 
landspolitiek van Filips II, reden waarom de regels van bovenaf hard aange-
scherpt worden. In 1567 krijgt de magistraat opdracht vanuit Brussel om on-
middellijk een eind te maken aan de protestantse erediensten in de Mariakerk, 
en in 1568 is het definitief uit met alle vrijheden van Deventer. De stad wordt op 
niet mis te verstane wijze door de hertog van Alva tot de orde geroepen en krijgt 
een garnizoen toegewezen.

Niet alleen moeten de burgers de vele honderden soldaten in de stad tole-
reren en betalen, ze hebben ook voortdurend te maken met overlast. In som-
mige huizen zijn wel tien militairen ingekwartierd, en het komt zelfs voor dat 
er runderen in de huiskamers worden gestald.27 Maar nog afgezien van al die 
oorlogsellende, het garnizoen is ook funest voor het imago van Deventer als 
veilige marktstad. Achteraf gezien markeert de intocht van de soldaten het be-
gin van de economische neergang van Deventer, een neergang die zich voortzet 
in de jaren die volgen.28

Niet lang daarna, in 1569, beginnen op last van de hertog van Alva de dagin-
gen wegens ketterij. Niet minder dan 34 burgers worden van ketterij beschul-
digd, acht van hen worden geëxecuteerd. Johan Heynck lijkt de dans aanvanke-
lijk te ontspringen, maar toch is hij kort daarna plotseling uit het stadsbestuur 
verdwenen – vermoedelijk afgezet.29 In 1571 staat ook hij op de lijst van perso-
nen die ‘metter Luterie offt Calvinisterie zijn belast ende culpabell bevonden 
zijn’.30 De bijbehorende oproep om voor de rechter te verschijnen moet voor 
hem het signaal geweest zijn dat hij écht gevaar loopt. Overal circuleren de ver-
halen van mensen die omwille van het geloof zijn terechtgesteld: Jan Cornelisz 
Winter in Utrecht, Guido de Brès in Valenciennes, Martinus Smetius in Meche-
len, Anneke Jans in Haarlem, en vele anderen.31 Allemaal tussen 1566 en 1571 op 
de brandstapel gezet, verdronken of opgehangen.

Een daging wegens ketterij in deze periode is daarom geen loze dreiging. Jo-
han Heynck neemt de zaak serieus genoeg om zijn spullen bij elkaar te pakken 
en met zijn gezin de stad uit te vluchten. Waarheen is onduidelijk, maar zeker 
is dat de familie jarenlang in ballingschap verkeerd heeft. Pas nadat Deventer in 
1578 door het Staatse leger van stadhouder Rennenberg is veroverd en de kust 
weer vrij is voor protestanten, keert Johan Heynck met zijn gezinsleden – ten 
minste drie zoons en vier dochters – terug naar de stad.32 De vraag is in welke 
staat ze hun huis teruggevonden hebben, vervallen, wellicht uitgewoond door 
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soldaten. Of ze er vóór hun vertrek ook al woonden is onzeker, maar het staat 
vast dat ze vanaf 1579 in de Assenstraat wonen. Dat moet in het huis zijn ge-
weest waar veel later de scherven van gebrandschilderde ramen gevonden zou-
den worden.33

Intussen is de sfeer in de stad er tijdens de jaren van hun ballingschap niet 
op vooruitgegaan. Maandenlang hebben de burgers geleden onder het Duitse 
garnizoen, dat zich tijdens het beleg van zijn allerslechtste kant heeft laten 
zien. Maar met de inname door het Staatse leger is de oorlogsellende bepaald 
nog niet voorbij. In plaats van Duitse komen er nu Gelderse soldaten de stad 
binnen – en dan mogen de burgers zich nog gelukkig prijzen dat ze een afde-
ling plunderende Walen mislopen. Pas begin 1579 is de stad ‘van het garnizoen 
verlost’, zoals Revius in zijn geschiedenis van Deventer schrijft. Geen huursol-
daten, maar burgervendels zorgen vanaf dat moment voor de veiligheid binnen 
de muren.34

Meteen na de verovering door Rennenberg vertrekt er een delegatie van het 
stadsbestuur met een petitie voor de prins van Oranje, die net een ‘religievrede’ 
in Gent had bewerkstelligd. Iets dergelijks willen de Deventenaren ook, en ze 
verzoeken de prins om zijn invloed aan te wenden. Na de nodige audiënties, 
ook bij aartshertog Matthias van Oostenrijk, kunnen ze voldaan terugkeren 
naar Deventer, mét de benodigde papieren voor stadhouder Rennenberg. Dat 
alles leidt ertoe dat de protestanten officieel het recht krijgen om voortaan in de 
Broederenkerk diensten te beleggen.35

Maar dat betekent niet dat de onderlinge wrijving voorbij is. De minder-
broeders van het klooster naast de Broederenkerk hadden samen met de solda-
ten van stadhouder Rennenberg in de voorafgaande periode alles gedaan om de 
protestantse diensten te verstoren. Nu de protestanten op hun beurt zich ge-
steund voelen door het gezag, betalen ze hun tegenstanders met gelijke munt 
terug. Als ze de preekstoel uit de Lebuïnuskerk willen verplaatsen naar ‘hun’ 
Broederenkerk, loopt dat volslagen uit de hand. Zo’n twintig, dertig mensen 
volgen de twee timmerlieden die de preekstoel gaan halen, en als ze eenmaal 
binnen de muren van de kathedraal zijn, kunnen ze zich niet inhouden en 
beginnen de heiligenbeelden kapot te slaan. Een van de boosdoeners is ‘Johan 
Heyncks soene, die stumme’, een doofstomme broer van Revius’ moeder dus.36

Wat er vervolgens gebeurt, is karakteristiek. Het stadsbestuur wil snel een 
paar afgevaardigden sturen om de beelden netjes uit de kerk te verwijderen, 
maar die beslissing komt te laat. Als ze bij het strijdtoneel aankomen, zien ze 
hoe de beeldenstormers juist de versieringen van het grote, hangende Maria-
num te lijf gaan en er een vergulde vogel afslaan. Een van de afgevaardigden 
vraagt wie daar opdracht voor gegeven heeft, neemt de dader het beeld uit han-
den en overhandigt het aan zijn collega om het weg te zetten. Even lijkt het 
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erop dat het gezag zal zegevieren. Maar het is ‘die stumme Johan Heyncks soin’ 
die het beeld weer uit handen van de afgevaardigde rukt en in stukken smijt. 
Laatstgenoemde wil dapper standhouden, maar kan uiteindelijk niet anders 
dan op de vlucht slaan, terwijl de heiligenbeelden hem om de oren vliegen.37

Die gebeurtenis wordt in de loop van het jaar gevolgd door meer incidenten, 
steeds ernstiger, waarbij ook beelden in andere kerken kapotgeslagen worden, 
hosties worden vertrapt en priesters gemolesteerd. Steeds weer is de doofstom-
me Heynck erbij betrokken, al lijkt de rest van zijn familie zich ver te houden 
van het gekrakeel. Zoals op veel plaatsen het geval is, zijn de beeldenstormers 
jong, vechtlustig, soms dronken en – in het geval van de jonge Heynck – weinig 
geschoold of ontwikkeld. Het is goed voorstelbaar dat vader Johan Heynck als 
voormalig gezagsdrager niet blij geweest is met de hele gang van zaken, inclu-
sief het gedrag van zijn zoon. 

Als het bericht komt dat stadhouder Rennenberg is overgelopen naar de vij-
and, is het hek van de dam in Deventer. Alle kerken, kloosters en ziekenhuizen 
zijn nu het doelwit van een beeldenstorm, waarbij massaal geplunderd en ge-
roofd wordt, waarbij priesters bedreigd worden en waarbij alle kerken door de 
gereformeerden in beslag genomen worden. Intussen zet de burgerwacht het 
stadsbestuur hevig onder druk om afstand te nemen van Rennenbergs koers, 
aan de zijde van de prins te blijven en de burgervendels het recht te geven om 
zelf hun hoplieden te kiezen. Dat alles leidt ertoe dat de religievrede in De-
venter eindigt. De nieuwbenoemde hoplieden van de burgerwacht vinden dat 
de kerkgebouwen nog slechts aan de ‘officiële’ godsdienst toegewezen mogen 
worden, en zodoende krijgen de gereformeerden het vanaf 1580 in de stad voor 
het zeggen.38

Het is dus volstrekt verklaarbaar dat Johan Heynck vanaf 1582 weer op het 
schepenkussen zit – alsof hij nooit weggeweest is.39 Niettemin zijn de beproe-
vingen voor hem en zijn familie bepaald nog niet voorbij: vijf jaar later moeten 
ze opnieuw vluchten. Maar voor het zover is, komt eerst Revius’ vader in beeld, 
Rijck Reefs.

Rijck Reefs, protestant
Wanneer Rijck Reefs in 1581 als niet onbemiddeld lakenkoopman het kleinbur-
gerschap van Deventer koopt,40 is het stof van de beeldenstorm weer enigszins 
gezakt en heerst er relatieve rust in de stad. Het burgerschapsregister vermeldt 
dat hij uit Amersfoort komt, de stad van de lakenweverij. Daardoor zal hij over 
de nodige contacten voor zijn handel hebben beschikt. Hij wordt meteen lid 
van het wantsnijdersgilde,41 en als koopman moet hij het niet slecht gedaan 
hebben in zijn nieuwe woonplaats waar lakenkopers in het algemeen als de 
aristocraten onder de handelaren beschouwd worden.42 Het zegt genoeg dat hij 
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binnen een paar jaar met de patriciërsdochter Cornelia Heynck trouwt, waar-
door zijn plaats in de Deventer samenleving gevestigd is.

Intussen lijken zijn achtergrond en herkomst op het eerste gezicht in ne-
velen gehuld. Zo veel als er bekend is over de familie van Revius’ moeder, zo 
weinig is er in de literatuur te vinden over zijn verwanten van vaderskant. Dat 
valt overigens ook aan Revius zelf te wijten. Hij heeft slechts bruiloftsdichten 
en lijkzangen voor leden en verwanten van de familie Heynck geschreven, maar 
nooit voor iemand uit de familie Reefs.43 Hij heeft zijn best gedaan om de naam 
van zijn grootvader Heynck voor de vergetelheid te behoeden, maar zijn groot-
vader Reefs noemt hij zelfs niet een enkele keer. Het is Johan Heynck die hij 
als enige familielid – behalve zijn ouders – vermeldt in zijn autobiografische 
schets aan het slot van Daventria illustrata, en die hij op diverse plaatsen in dat 
geschiedwerk met ere noemt.44 Sterker, hij noemt zijn grootvader en ooms van 
moederszijde zelfs zijn ‘vaders in Christus’, wanneer hij als student zijn stellin-
gen over de predestinatie aan hen opdraagt.45 

Maar geen woord over familieleden van vaderszijde. Had Revius geen con-
tact met hen, of waren ze er eenvoudig helemaal niet? In voor de hand liggen-
de steden als Deventer en Amsterdam zijn ze niet te vinden, en in Amersfoort 
 – waar Rijck Reefs vandaan komt als hij zich in Deventer vestigt46 – is er rond 
het midden van de zestiende eeuw slechts één persoon die duidelijk tot de 
familie behoord heeft: Wolf Reefs. Het kan zijn dat hij Revius’ grootvader of 
overgrootvader van vaderskant was, maar zeker is dat niet.47 Dat hij familie was, 
staat wél vast: niet alleen draagt hij de hoogst uitzonderlijke familienaam Reefs, 
hij zegelt ook met een wapen dat exact gelijk is aan dat van Revius zelf. 48 

Veel is er niet over deze Wolf Reefs te vinden: hij treedt op in een paar trans-
portakten, hij wordt in 1546 benoemd tot regent van het Sint-Pietersgasthuis, 
hij is een aantal jaren schepen en raad van Amersfoort.49 Uit dat alles valt weinig 
af te leiden over ’s mans persoonlijkheid of religieuze overtuiging. Slechts één 
ding is duidelijk: hij behoort tot de Amersfoortse elite. Maar, en daar wordt 
het interessant, hij heeft familierelaties in Elburg.50 Wolf Reefs vormt daarmee 
de verbindende schakel met het land van herkomst van de familie, want El-
burg blijkt uiteindelijk de stad te zijn waar de wortels van Rijck Reefs liggen. 
De Elburgse archieven geven prijs wat Revius zelf nergens vermeldt: dat de ge-
schiedenis van zijn vader wonderbaarlijke overeenkomsten vertoont met die 
van zijn moeder.51

Elburg maakt in de jaren voor Revius’ geboorte niet minder woelige tijden 
mee dan Deventer. Ook hier groeit in de loop van de zestiende eeuw de aan-
hang van de ‘nieuwe leer’, wat vervolgens voor politieke spanningen zorgt. Ene 
Hendrick Reefs, ongetwijfeld een familielid, blijkt daarbij een prominente rol 
te spelen. Hij keert opgetogen terug van een protestantse preek in Nijmegen, 
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beluistert alle hagenpredikers die zijn geboortestreek aandoen en begeleidt 
kort daarop, gewapend, de beroemde Jan Arents triomfantelijk naar de (rooms-
katholieke) kerk van Elburg. Bovendien is hij een van de aanstichters van de 
Elburgse beeldenstorm.52 

Revius’ vader maakt dat in zijn jonge jaren allemaal mee, al lijkt hij zich 
meer op de achtergrond te houden dan andere familieleden. Maar als in okto-
ber 1568 in Elburg 25 burgers door Alva gedaagd worden, prijkt de naam van 
Rijck Reefs wél naast die van Hendrick Reefs en andere beeldenstormers op de 
lijst. Hij staat daar tussen voornamelijk welgestelde burgers: er is een voorma-
lige burgemeester bij, een stadssecretaris, een herbergier en leden van diverse 
regentenfamilies – mensen die gevoelige verliezen lijden als de overheid beslag 
legt op hun bezittingen.53 De tweede oproep om voor Alva te verschijnen meldt 
dan ook expliciet dat degene die zijn onschuld kan aantonen, zijn goederen te-
rugkrijgt.54 Maar de aangeklaagden nemen, net als in Deventer, het zekere voor 
het onzekere en vluchten de stad uit. Met verlies van hun bezittingen.

Het moment waarop Rijck Reefs Elburg verlaat, is daarmee gemarkeerd. 
Kennelijk heeft hij na 1568 eerst een tijdje in Amersfoort gewoond, om uitein-
delijk in 1581 in Deventer terecht te komen. Dat betekent dat hij zo jong niet 
meer is, als hij een paar jaar later met Cornelia Heynck trouwt. Zeker wel een 
jaar of veertig. Hij geldt ongetwijfeld als een goede partij voor de dochter van 
burgemeester Heynck: hij is een succesvol lakenkoopman, een vurig strijder 
voor de gereformeerde zaak, volkomen eensgeestes met zijn schoonvader en 
bovendien afkomstig uit een regentengeslacht.55 Het duurt dan ook niet lang 
of hij heeft in Deventer een invloedrijke positie veroverd.

Kort na zijn huwelijk wordt hij assistent van de voormalige pastoor Caro-
lus Gallus, die rond 1560 al gereformeerde preken in Deventer hield, verban-
nen werd, een moeizame carrière als predikant begon, later als hoogleraar in 
Leiden zou mislukken, maar halverwege de jaren tachtig in Deventer woont 
en daar fungeert als ontvanger van de geestelijke goederen.56 In die laatstge-
noemde hoedanigheid werkt Rijck Reefs met hem samen. Het is een functie 
die naast administratief talent en financieel inzicht ook diplomatie vergt: de 
kanunniken laten nog altijd hun rechten gelden, terwijl het stadsbestuur te-
gelijkertijd probeert zo veel mogelijk van de inkomsten van het kapittel en de 
kloosters naar zich toe te trekken. Johan Heynck speelt bij dat alles, het viel te 
verwachten, een belangrijke rol. Misschien heeft hij zelfs, als opzichter van het 
kapittel,57 zijn schoonzoon naar voren geschoven voor de functie van assistent-
ontvanger – wie zal het zeggen. Dat hij en Rijck Reefs principieel gezien op één 
lijn zitten, blijkt in elk geval overtuigend als ze in het roerige jaar 1586 samen in 
het stadsbestuur terechtkomen.



 eerst de waarheid, dan de vrede – jacob revius 1586-165850 |

3. Verraad in Deventer

Stoelendans in het stadhuis
In zijn Daventria illustrata geeft Revius zelf, achteraf, een levendige beschrijving 
van de gebeurtenissen in zijn geboortejaar. Hij vertelt hoe Deventer destijds 
verdeeld was in drie partijen: gereformeerden, rooms-katholieken en luthera-
nen. ‘Deze laatsten dreven voornamelijk handel op Bergen in Noorwegen, waar 
hun geloof algemeen is. De lutheranen wensten openbare eredienst (...). Toen 
zij van de gereformeerden hun zin niet kregen, leken zij een geheim verbond 
met de rooms-katholieken aan te gaan.’58 Uit die formulering blijkt meteen 
vanuit welk perspectief Revius deze geschiedenis vertelt. Achter zijn woorden 
schemert de visie die hij vast en zeker van zijn vader en grootvader – overtuigde 
aanhangers van deze complottheorie – heeft meegekregen. Slechts tegen de 
achtergrond van dat complot valt immers te rechtvaardigen dat de Deventer 
gereformeerden het moment gekomen achten om naar de macht te grijpen.

Johan Heynck en zijn geestverwanten zien, zo vertelt Revius, in 1586 gro-
te problemen opdoemen als Deventer zonder rugdekking achterblijft terwijl 
de vijand op de loer ligt, en het lukt hun om de landvoogd Leicester van het 
probleem te overtuigen. Dat leidt meteen tot rigoureuze maatregelen: er komt 
opnieuw een garnizoen binnen de stadsmuren, en bovendien wordt het stads-
bestuur gezuiverd van alle vage katholieken en dubieuze protestanten. Slechts 
acht van de vierentwintig schepenen en raden mogen op het kussen blijven zit-
ten omdat zij ‘grote voorstanders van de gereformeerde religie’ zijn. Bij die acht 
hoort uiteraard Johan Heynck – Revius noemt hem als eerste, met ere.59 Daar-
naast treden zestien nieuwe, principieel-gereformeerde burgemeesters aan, on-
der wie Rijck Reefs (zijn vader) en Coenraad Augustinus (zijn latere schoonva-
der).60

In de praktijk is het nieuwe stadsbestuur, dat zo graag een garnizoen wilde 
hebben, echter allerminst gelukkig met de 1200 Engelsen, ‘tamme Ieren’ en ‘wil-
de Ieren’ die ze toegewezen krijgen. Vooral de ‘wilde Ieren’ worden met verbijs-
tering door de burgers gadegeslagen. ‘Dat waren de barbaarste en wildste ke-
rels die men ooit bij vriend of vijand in Nederland gezien had,’ schrijft Revius. 
‘Halfnaakt liepen zij rond, hun schaamdelen met een minuscuul lapje bedekt 
zodat, als zij zich bukten, vrijwel niets bedekt bleef. Bij het eten leken zij meer 
op beesten dan op mensen. Dikwijls aten zij hun voedsel rauw en hun vlees 
zonder brood. Iedere vorm van beschaving of goede manieren was hun vreemd. 
Je zou geloven dat zij niet in de christelijke wereld, maar in Amerika waren op-
gevoed. Conversatie met hen was onmogelijk. Hun levenswijze en gedrag was 
van dien aard, dat de Engelsen volkomen terecht van wilde Ieren spreken.’61
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Maar erger nog is het feit dat de commandant, William Stanley, een rooms-
katholiek is die zijn soldaten hun gang laat gaan, niet luistert naar klachten van 
de burgers en zelfs Spaanse sympathieën lijkt te koesteren. Het zint de Deven-
ter burgemeesters helemaal niet dat hij zoveel macht en bevoegdheden krijgt 
toebedeeld. In feite ontvangt hij van Leicester het hoogste gezag over Deventer 
en heel Overijssel, zeer tegen de zin van de Staten. Dat kan volgens het nieuwe 
stadsbestuur bijna niet goed gaan. 

Dreigend onheil
Binnen een paar maanden volgt de vuurproef. De spanningen in Deventer lo-
pen hoog op: rooms-katholieken, gereformeerden en lutheranen vertrouwen 
elkaar voor geen cent, de soldaten van het garnizoen doen alles om de burgers 
tot razernij te brengen, terwijl commandant Stanley innige banden aanknoopt 
met de vijand en voortdurend confereert met Joan Baptista de Taxis, de Spaanse 
bevelhebber van Zutphen.62 De dreiging van verraad hangt tastbaar over de 
stad, als Revius in november 1586 als de oudste zoon van Rijck Reefs en Cornelia 
Heynck wordt geboren.

Rijck Reefs moet een van degenen zijn geweest die het risico het scherpst 
hebben beseft. Niet voor niets is hij een van de drie afgevaardigden die vanuit 
Deventer op reis gaan naar Den Haag om de Staten-Generaal op de hoogte te 
stellen van het naderende gevaar. De drie doen in naam van het stadsbestuur 
hun beklag ‘over het teugelloos bestuur van Stanley, de driestheid van diens sol-
daten, zowel Engelsen als Ieren, en over hun aanpappen met de roomsen. (...) De 
doorluchtige Staten kregen niet slechts te horen wat er in het openbaar gezegd 
werd, maar werden ook geïnformeerd over de heimelijke machinaties van de 
gouverneur met Taxis aan wie hij de stad al in het geheim verkwanseld had.’63

De Staten willen meteen maatregelen nemen, maar ze zijn te laat. Nog voor-
dat de drie afgevaardigden zijn teruggekeerd, valt Deventer op 19 januari 1587 
in Spaanse handen.64 Midden in de nacht haalt commandant Stanley in eigen 
persoon Taxis met zijn troepen de stad in. Zonder slag of stoot gaat Deventer 
weer over naar Spaanse zijde. Er wordt zelfs niet geplunderd of geroofd. Stanley 
en Taxis reiken de burgers verzoenend de hand, en even later stappen de roomse 
ex-burgemeesters ongevraagd de spoedvergadering van de magistraat met de 
beide commandanten binnen. Een dag later wordt het hele stadsbestuur ont-
slagen en het vroegere weer benoemd. De vurigste gereformeerden gaan vrij-
willig in ballingschap, de rest van de burgerij schikt zich in de nieuwe situatie.65

Revius’ vader bevindt zich op dat moment nog altijd in Holland, terwijl zijn 
moeder met haar zoontje van ruim twee maanden in Deventer zit. Maar dat 
duurt niet lang. Binnen een week of zes heeft Rijck Reefs de zaken zo geregeld 
dat zijn vrouw en kind kunnen overkomen naar Amsterdam. Per schip over de 
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IJssel naar Kampen waarschijnlijk, en daarna over de Zuiderzee – het ligt be-
paald niet voor de hand dat Cornelia Heynck met haar zoontje de gevaren van 
plunderende soldaten en rondzwervende wolven op de Veluwe heeft getrot-
seerd.66 Overigens is Revius’ familie niet de enige die naar Amsterdam vertrekt. 
Een hele groep Deventenaren besluit om zich voorlopig in de snelstgroeiende 
stad van Holland te vestigen, in afwachting van betere tijden. Onder hen is ook 
Johan Heynck met zijn gezin van volwassen kinderen.67

Ondanks hun overhaaste vertrek uit Deventer en de geldelijke verliezen die 
dat met zich meebrengt, is er bij de familie Heynck vermoedelijk geen sprake 
geweest van behoeftige omstandigheden.68 Maar sommige andere vluchtelin-
gen zijn wél behoorlijk in financiële problemen geraakt. Dat blijkt uit de Lon-
dense reis die Johan Heynck en twee andere afgevaardigden in hetzelfde jaar 
nog ondernemen. Namens de ballingen willen ze bij de Engelse koningin om 
schadevergoeding vragen. Stanleys rijkdommen, schrijft Revius later, ‘zouden 
voldoende geweest zijn voor de ongelukkige Deventenaren, die van huis, have, 
handel en goed beroofd waren, om tijdens hun ballingschap hun armoede 
draaglijk te maken. Zij verwachtten dan ook dat de koningin van Engeland, uit 
medelijden met hun behoeftigheid, hun die hulp niet zou weigeren. Het was 
haar immers mogelijk om zonder eigen kosten uit het bezit van die verrader 
hulp te bieden. (...) Maar zij wisten niet eens te bereiken dat zij in audiëntie ont-
vangen werden en teleurgesteld in hun verwachtingen keerden zij na enkele 
weken naar huis terug.’69

Deventer heroverd
Anders dan zijn schoonvader en sommige andere vluchtelingen richt Rijck 
Reefs zich vrijwel meteen op een toekomst in Amsterdam. Ongetwijfeld is hij 
minder geworteld geweest in Deventer dan zijn echtgenote: hij noemt zichzelf 
nog altijd Rijck Reefs van Amersfoort als hij op 11 juli 1587 het poorterrecht van 
Amsterdam koopt.70 Hij kiest er dus een paar maanden na aankomst voor om 
burger van de stad te worden, wat aangeeft dat hij op dat moment al besluit om 
zich definitief in Holland te vestigen.

Vier jaar later echter wordt Deventer door Maurits heroverd, een wapenfeit 
waarover Revius later bijna niet uitgezongen komt. Lang voordat hij de ver-
lossing van de stad uitvoerig in zijn Daventria illustrata beschrijft, maakt hij een 
groot episch gedicht waarin de spannendste episoden van het beleg en de be-
storming breed uitgemeten worden:

Wat rasender rumoer! des Isels bleke vloet
Ja d’aerde met de locht staen in een lichte gloet.
Daer quamen overhoop* geblixemt en gedondert *bij elkaar
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Van cloten ongemist* wel sessenveertich hondert; *voltreffers

Tot dat een brede muer met grouwelijcken slach
Gescheuret vande rest geheel ter neder lach.71

Alsof hij er zelf bij geweest is. Maar de werkelijkheid is anders. Revius is op het 
moment van de beschreven gebeurtenissen vier jaar oud, en woont met zijn 
ouders, zijn broertje Henrick – geboren in 158972 – en wellicht ook zijn vroeg 
overleden zusje Wyntgen73 nog altijd in Amsterdam. Het dramatische verhaal 
van het beleg van Deventer zal hem echter talrijke keren zijn verteld door fami-
lieleden en vrienden die het wél meegemaakt hebben.

Revius’ ouders moeten, na de bevrijding van de stad, hebben overwogen om 
met hun gezin terug te keren naar Deventer. Uiteindelijk kiezen ze er echter 
voor niet opnieuw te verhuizen, omdat Rijck Reefs ‘het voor zijn belangen ver-
standiger oordeelde om de rest van zijn leven in Amsterdam door te brengen.’74 
Voor een koopman geen onlogische beslissing. Amsterdam beleeft juist in deze 
jaren een enorme economische groei, de handel bloeit er als nooit tevoren, en 
de oorlogsdreiging is ver weg. Terwijl Deventer in 1591 niet meer is dan een ver-
armde, kapotgeschoten stad, niet langer in staat om met de Hollandse steden 
te concurreren.

Alleen met een dringend beroep op hun verantwoordelijkheidsgevoel weet 
prins Maurits sommige vluchtelingen terug naar Deventer te krijgen. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de voormalige magistraatsleden Johan Heynck en Coenraad 
Augustinus, die – ondanks hun afwezigheid – opnieuw tot schepenen zijn ge-
kozen. Augustinus krijgt in juni 1591 zelfs een brief waarin hij gesommeerd 
wordt onmiddellijk zijn tenten in Amsterdam op te breken, omdat prins Mau-
rits hem in het nieuwe stadsbestuur heeft benoemd. Dus heeft hij zich maar te 
melden: ‘Wij verzoeken, ja gelasten u daarom in opdracht van Zijne Excellentie 
door middel van onderhavige brief, dat u terstond of uiterlijk binnen acht da-
gen hierheen komt en daarmee handelt zoals behoort.’75

Die noodzaak tot terugkeer is er voor Rijck Reefs niet geweest. Hij en zijn 
echtgenote zijn overigens niet de enigen van de familie die besluiten in Amster-
dam te blijven. Cornelia’s broer Dirck is net getrouwd met een Amsterdamse 
koopmansdochter en heeft zich een positie verworven als vlaskoopman.76 Haar 
andere broer, Barend, heeft weliswaar geen vrouw gevonden, maar blijft ook in 
Amsterdam wonen,77 wat ongetwijfeld iets te maken heeft met zijn interesse in 
de handel met het Verre Oosten. Alleen de nog ongetrouwde zusters Essele en 
Sophia Heynck keren met hun vader – of hun moeder nog leeft is onduidelijk – 
terug naar Deventer.
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Verloren vader
De keus van zijn ouders bezorgt Revius een Amsterdamse jeugd, maar hoe 
die jeugd er precies uitgezien heeft, is voor een groot deel in nevelen gehuld. 
Het blijft duister waar de familie woonde, hoe het met de lakenkoperij ging 
en welke gebeurtenissen het gezinsleven bepaalden. Slechts twee feiten staan 
vast: het enige dochtertje, Wyntgen, moet op vrij jonge leeftijd zijn overleden,78 
en ook vader Rijck Reefs heeft niet heel lang van zijn kinderen, zijn carrière en 
zijn nieuwe woonplaats kunnen genieten. Wanneer hij precies gestorven is, valt 
in de Amsterdamse begraafboeken niet te ontdekken, maar in elk geval wordt 
Cornelia Heynck al op 6 februari 1599 vermeld als ‘weduwe van zal. Rijcker Re-
vessen’.79 Revius is dus hoogstens twaalf jaar als zijn vader sterft, mogelijk jon-
ger. Een schoolkind nog.

De dood van zijn vader en het verlies van zijn zusje zijn ongetwijfeld de 
meest ingrijpende gebeurtenissen van zijn kinderjaren, al rept hij er zelf met 
geen woord over. Maar het is heel voorstelbaar dat hier de kiem ligt van zijn 
levenslange fascinatie voor alles wat te maken heeft met de onsterfelijkheid van 
de ziel, de opstanding van het lichaam en het eeuwige leven.80

Het vroege verlies van zijn vader maakt intussen ook begrijpelijk waarom er 
zoveel bewondering, verering en onmiskenbare trots doorklinkt in de weinige 
maar veelzeggende woorden die hij in zijn werk aan de persoon van Rijck Reefs 
wijdt. In Daventria illustrata vermeldt hij met gepaste bescheidenheid dat het zíjn 
vader is die in 1586 als burgemeester van Deventer naar Holland wordt afgevaar-
digd om te waarschuwen voor het naderende verraad.81 En in het ‘Iaer-dicht’ dat 
hij vermoedelijk in 1621 op de verlossing van Deventer schreef, trekt hij nog een 
paar extra registers open om datzelfde feit in kleurrijke bewoordingen te schet-
sen. De bewuste passage eindigt met een lyrische lofprijzing:

Ick eer u na u doot mijn Vader, die den Prins
Ooyt waret hou en trou. tis oock mijn hoochste wins* *wens

Dat u verdienden lof de aerde niet begravet
Maer levet in mijn dicht die my het leven gavet.82

In de kring van vrienden en collega’s moet Revius zijn vader hebben afgeschil-
derd als een invloedrijk en standvastig man, die dapper op de bres heeft gestaan 
voor de vrijheid van het vaderland en de gereformeerde godsdienst. Dat blijkt 
bijvoorbeeld uit de lijkrede die zijn vriend, de theoloog Johannes Hoornbeeck, 
na zijn dood uitspreekt.83 Overigens maakt die het verhaal waarschijnlijk mooi-
er dan het is, door te suggereren dat Rijck Reefs ook in Amsterdam een hoge 
magistraatsfunctie bekleed heeft en daaruit een lyrisch getoonzette conclusie te 
trekken: ‘Laten we daaruit leren hoe groot deze Ricardus Revius was, van wie al-
len, waar hij ook maar heen ging, vonden dat hij aan het roer van de staat moest 
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zitten.’84 Vooralsnog valt echter nergens enig bewijs te vinden dat Rijck Reefs in 
het stadsbestuur van Amsterdam of in de Staten van Holland gezeten heeft – de 
vraag is dus of Hoornbeeck daar geen verkeerde herinnering te pakken heeft 
of verkeerde verbanden legt. Als zijn vader inderdaad een hoge functie in zijn 
nieuwe woonplaats bekleed had, zou Revius zelf waarschijnlijk niet nagelaten 
hebben dat in zijn autobiografie te vermelden.85

In elk geval heeft hij er wél voor gezorgd dat zijn vader en grootvader de 
geschiedenis zijn ingegaan als held. Het is eenvoudig om dat gegeven af te doen 
als ‘topos’ – vrijwel alle vooraanstaande gereformeerde theologen beroemen 
zich immers, terecht of ten onrechte, op de religieuze deugden van hun voor-
geslacht.86 Maar het typerende van Revius, vergeleken met anderen, is toch dat 
hij zich slechts één keer laat verleiden tot een lyrische lofprijzing op zijn vader. 
Zijn feitelijke, weinig persoonlijke manier van geschiedschrijving zorgt ervoor 
dat hij diens karakter en vroomheid vooral laat spreken uit controleerbare da-
den. Hij vertelt bijvoorbeeld nauwgezet hoe het kwam dat zijn ouders uit De-
venter vertrokken, en op welke manier hun politieke en religieuze opvattingen 
daarbij een rol speelden. Maar hij vertelt óók dat ze in Amsterdam wilden blij-
ven omdat daar commercieel gezien betere vooruitzichten waren – een gegeven 
dat vrome verhalenvertellers liever zouden weglaten.

Zodoende past het beeld dat Revius van zijn vader tekent, behoorlijk goed 
bij de schaarse bekende feiten. De manier waarop Rijck Reefs als jonge man in 
ballingschap gaat ter wille van het geloof is veelzeggend, net als het tijdstip 
waarop hij aantreedt in het (van katholieken en lutheranen gezuiverde) Deven-
ter stadsbestuur. Ook het feit dat hij deel uitmaakt van de vruchteloze mis-
sie naar Holland om de Staten te waarschuwen voor het dreigende verraad van 
Stanley, spreekt boekdelen. Misschien dikt Revius de betekenis van zijn vader 
enigszins aan, gedreven door de affectie van een zoon die zijn vader vroeg heeft 
moeten missen, maar over diens principiële drijfveren en handelingen is weinig 
twijfel mogelijk. 

4. De Amsterdamse jaren

Invloed van Arminius
In de kringen waarin Revius’ ouders verkeren wordt grote waarde gehecht aan 
een goede opleiding. De lat ligt hoog, zoals bijvoorbeeld blijkt uit de Ratio insti-
tuendae iuventutis van Marnix van Sint-Aldegonde, waarin de opvoedingsidealen 
van de nieuwe gereformeerde elite geformuleerd zijn.87 Die idealen hebben de 
kleur van het humanistische onderwijs: veel aandacht voor het kind, een posi-
tieve en vriendelijke benadering, actief aankweken van deugden – met name 
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zelfbeheersing, geestkracht en rechtvaardigheid –, zware nadruk op talen en ge-
schiedenis.88 In het algemeen is ‘het inzicht in het ware, en het vermogen om dat 
van het onware te scheiden’ van het hoogste belang. Daarbij zijn er ook eigen, 
gereformeerde accenten. Kinderen moeten bijvoorbeeld bij geschiedenis leren 
om ‘Gods raadsplan in de leiding van wereldse aangelegenheden’ te onderschei-
den.89 Geen wonder dat de houding die vanuit een dergelijk opvoedingsideaal 
aangekweekt wordt, bij de latere Revius bijna een tweede natuur geworden is.

Intussen is hij zelf in zijn autobiografische schets gauw klaar met zijn kin-
derjaren: hij vertelt alleen iets over de talen die hij leerde, en dat kan hij in pre-
cies één zin af: ‘In Amsterdam kreeg hij, toen hij wat ouder was eerst onderwijs 
in het Frans en spoedig daarop legde hij zich ook toe op Grieks en Latijn onder 
leiding van Cornelius Vekemann en diens schoonzoon Hubertus Salignacus.’90 
Dat is alles. Opmerkelijk wel: de talenkennis lijkt van groter belang dan de 
dood van zijn vader in dezelfde periode. Maar de verklaring ligt voor de hand. 
Revius schrijft nu eenmaal geen persoonlijk verslag van zijn lotgevallen, hij no-
teert vooral wat voor zijn geleerde loopbaan van belang is. Daarom heeft hij 
gelijk met zijn selectie van feiten: Revius zou Revius niet geweest zijn zonder 
Latijn, Grieks en Frans.

In de disputaties die hij als student verdedigt wordt echter, onverwacht, 
toch een glimpje zichtbaar van de kring van mensen waarbinnen hij zich als 
opgroeiende jongen beweegt. Na de dood van zijn vader hebben andere man-
nen hun stempel op zijn opvoeding gezet: zijn grootvader en ooms, de pre-
dikanten in de kerk, en niet het minst de leraren op school. Dat blijkt uit de 
woorden die hij gebruikt als hij de gedrukte stellingen waar voor het eerst zijn 
naam op prijkt, opdraagt aan de mensen die iets voor hem betekend hebben: 
zijn grootvader Johan Heynck, zijn ooms Dirck Heynck en Bernhard Stede-
meijer, de Deventer magistraat, de rector van de Latijnse school in Amsterdam 
en een van de Amsterdamse predikanten. 91

De namen zijn veelzeggend. Ze geven allereerst aan dat de betrekkingen met 
Deventer de jaren door hartelijk gebleven zijn, en dat de familie Heynck – in-
clusief gereformeerde familie-idealen – ook van een afstand een grote rol is blij-
ven spelen in Revius’ Amsterdamse jeugd. Zijn grootvader regelt zijn zaken als 
er erfenissen verdeeld of andere financiële kwesties geregeld moeten worden,92 
volgt zijn hele studie en maakt het nog mee dat zijn kleinzoon als predikant in 
Deventer bevestigd wordt. En zijn oom Bernhard Stedemeijer – aanvankelijk 
rector van de Latijnse school in Deventer en later predikant in Zutphen – moet 
een van zijn grote voorbeelden geweest zijn. Niet voor niets zet hij later onder 
begeleiding van deze oom zijn eerste stappen in het kerkelijke werk.93 

Dichter bij huis, in Amsterdam, is het allereerst zijn oom Dirck Heynck, 
koopman en ouderling in de Amsterdamse kerkenraad, die invloed uitoefent. 
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Verder zijn er de docenten van de Latijnse school – waarover straks meer – en 
de predikanten in de kerk. Wie Revius’ latere ontwikkeling en standpunten be-
kijkt, is geneigd te veronderstellen dat hij vooral de invloed van de beroemde 
dominee-cartograaf Petrus Plancius ondergaan heeft.94 Plancius is in Amster-
dam de predikant die strijdt voor ‘de zuiverheid van de belijdenis, de vrijheid 
der kerk, de verbreiding van het Evangelie en de grootheid van Nederland’, ter-
wijl hij tegelijkertijd ontdekkingsreizen stimuleert en vernieuwende pogingen 
doet om de wereld in kaart te brengen.95 Dat klopt precies met de latere Revius: 
polemist, contraremonstrant en wetenschappelijk geïnteresseerd theoloog.

Maar zijn vroegste disputatie, verdedigd in 1605, leert het anders. In de ere-
galerij van personen die hij met een opdracht vereert, vermeldt hij niet de naam 
van Plancius, maar de naam die je bij hem wel het allerminst zou verwachten: 
Jacobus Arminius.96 Hij is op dat moment achttien jaar, net een jaar aan zijn 
studie bezig, en kennelijk heeft hij zijn eerste stellingen willen opdragen aan 
de personen die hem daartoe hebben gestimuleerd. Naast de Deventer burge-
meesters die hem een beurs verstrekken zijn dat zijn ‘buitengewoon gewaar-
deerde leermeesters’: de Amsterdamse schoolrector Hubert Salignacus en ‘Ja-
cobus Arminius, rector magnificus van de wijdvermaarde Leidse hogeschool, 
zeer befaamd hoogleraar in de theologie aldaar, buitengewone bevorderaar van 
mijn studies.’97

Dat is toch opmerkelijk voor iemand die later als weinig anderen het ar-
minianisme bestreden heeft. Maar dat is natuurlijk achteraf gezien, vanuit de 
volwassen Revius die in de loop van de jaren, reagerend op de ontwikkelingen 
in de controverse tussen remonstranten en contraremonstranten, steeds scher-
per stelling kiest. In zijn jeugd is de kwestie nog veel minder vastomlijnd, en 
bovendien heeft hij Arminius waarschijnlijk niet allereerst in het theologische 
debat, maar in het pastoraat leren kennen. Het ligt immers voor de hand dat hij 
met zijn opmerking over Arminius teruggrijpt op diens predikantschap in Am-
sterdam. Waar de predikanten geregeld de Latijnse school bezochten om naar 
de vorderingen van de leerlingen te informeren, kan Arminius op die manier 
heel eenvoudig de jonge Revius hebben ontmoet en gestimuleerd. Misschien 
ook heeft hij – pastoraal begaafd man, die bovendien zelf zijn familie als kind 
had verloren – de nodige steun verleend na het overlijden en de begrafenis van 
Rijck Reefs. In ieder geval moet Revius als opgroeiende jongen vele zondagen 
onder het gehoor van Arminius hebben gezeten, voordat hij hem als student in 
Leiden opnieuw ontmoet.
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Latijnse school
Disciplina Vitae Scipio. Die woorden staan boven de poort die toegang verleent tot 
het Amsterdamse voorportaal van de wetenschap. Onderwijs is ’s levens staf. Daar-
onder een Latijns gedichtje met uitleg: ‘Deze school zal u onderwijzen hoe gij 
door kunst deugdzaam, door deugdzaamheid vroom en door vroomheid za-
lig kunt worden.’98 Naast de poort, op de gevel van het rectorshuis, prijkt een 
steen met garde en plak.99 Het is niet moeilijk te achterhalen dat dit de school 
is waaraan Revius later in zijn autobiografie herinnert, al maakt hij een foutje 
bij het vermelden van de namen van zijn docenten. Hij noemt ze ‘Cornelius 
Vekemann en diens schoonzoon Hubertus Salignacus’.100 Het kan echter niet 
anders of hier is sprake van de Latijnse school aan de Gravenstraat, vlak achter 
de Nieuwe Kerk, waar aan het eind van de zestiende eeuw Peter Vekeman als 
rector de scepter zwaait, bijgestaan en later opgevolgd door zijn schoonzoon 
Hubert Cornelisz Salignacus. Het is dezelfde school waar ook de jonge Pieter 
Corneliszoon Hooft zijn loopbaan begonnen is – slechts vijf jaar eerder dan Re-
vius, wat betekent dat ze elkaar gekend moeten hebben.101 

Rector Vekeman is op het moment van Revius’ aantreden al vergrijsd in het 
vak: na een lange onderwijscarrière heeft hij het uiteindelijk gebracht tot rec-
tor van de beide Latijnse scholen in Amsterdam: die aan de Oude Zijde en die 
aan de Nieuwe Zijde. Overigens krijgt eerstgenoemde school in 1596 weer een 
eigen rector en vanaf dat moment voert Vekeman nog slechts het bewind over 
de school aan de Nieuwe Zijde – waar Revius leerling is.102

Zijn levensloop mag veelkleurig heten: hij is afkomstig uit de Zuidelijke 
Nederlanden, heeft gestudeerd in Leuven, is daarna naar het Noorden getrok-
ken en in Alkmaar blijven hangen, waar hij uiteindelijk rector van de Latijnse 
school wordt. Later dan menig stadgenoot maakt hij de overstap naar het pro-
testantisme: niet in 1573 onder druk van de geuzen, wel in 1577, vlak voor het 
overlijden van zijn vrouw.103 Dat maakt hem geschikt om de reformatie van het 
onderwijs in Amsterdam ter hand te nemen, waar na de Alteratie van 1578 de 
beide rooms-katholieke rectoren zijn afgezet en het stadsbestuur dringend 
iemand nodig heeft die zich met enthousiasme kan inzetten voor de nieuwe 
leer.104 Kennelijk is Peter Vekeman zo iemand. Dat blijkt alleen al uit zijn be-
noeming tot schoolrector op dit cruciale moment, en het wordt nog eens on-
derstreept door zijn aantreden als ouderling en voorlezer in de Nieuwe Kerk. 

Vóór alles is hij echter een intellectueel, gevormd door de humanistische 
idealen. Dat blijkt uit de heldenrol die hij speelt als Hendrik van Brederode, 
de Grote Geus, met zijn gevolg in 1566 Alkmaar bezoekt en dreigt het min-
derbroedersklooster te verwoesten. Als Vekeman dat hoort, haast hij zich naar 
het klooster om de broeders te waarschuwen en de kostbare handschriften in 
veiligheid te brengen. De volgende dag, na Brederodes vertrek, komt het tot 
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een beeldenstorm – maar de handschriften en andere kloosterschatten liggen 
veilig in het rectorshuis, later nog aangevuld met boeken uit het klooster van 
Egmond.

Als Vekeman dan vervolgens, jaren later, protestant is geworden, zoekt hij 
zorgvuldig een bestemming voor de kloosterschatten die hij nog altijd onder 
zijn hoede heeft. Hij zorgt ervoor dat het beroemde Willeramhandschrift wordt 
uitgegeven door Paulus Merula en schenkt het daarna aan de Leidse universi-
teitsbibliotheek, terwijl hij Janus Dousa aan het werk zet met de rijmkroniek 
van Melis Stoke. Hij heeft dus, net als andere geleerden van zijn generatie, het 
grote belang gezien van de vaderlandse geschiedschrijving en bovendien ge-
ijverd voor toegankelijke boekencollecties – vermoedelijk was hij de eerste bi-
bliothecaris van de Stedelijke Bibliotheek in Amsterdam.105

Zijn humanistisch gekleurde liefde voor boeken en geschiedenis, zijn zorg-
vuldigheid in het bewaren van de schatten uit het verleden – zelfs als ze uit 
rooms-katholieke hoek afkomstig zijn – heeft hij kennelijk met succes op zijn 
leerlingen overgedragen. Zeker ook op Revius, die in zijn latere leven niet alleen 
oude handschriften, boeken en archiefstukken verzamelt en de geschiedenis 
van Deventer beschrijft, maar ook de Deventer Athenaeumbibliotheek beheert 
en daaraan een ongekende impuls geeft. Stellig heeft hij als opgroeiende jongen 
in de librije bij de Amsterdamse Nieuwe Kerk al met bewondering de vastge-
ketende, kostbare boeken opengeslagen en ingezien, onder toeziend oog van 
meester Vekeman.

In de periode dat Revius zijn school bezoekt, draagt de oude rector de fakkel 
over aan zijn schoonzoon Hubert Cornelisz. Salignacus, die hem al een tijdlang 
als conrector terzijde heeft gestaan.106 Salignacus – alias Soltman – is afkomstig 
uit Oudewater, de stad die door de Spanjaarden werd uitgemoord. Het hoeft 
dan ook geen verwondering te wekken dat hij bij zijn huwelijk in 1597 verklaart 
geen ouders te hebben, terwijl er ook geen familie is om hem terzijde te staan. 
Na zijn studie in Heidelberg moet hij vrijwel meteen zijn baan aan de Amster-
damse school hebben gekregen: in 1595 – hij is dan ongeveer 25 jaar – is hij al 
conrector. Zeker tijdens het laatste jaar van Peter Vekemans leven zal hij meer 
en meer als vervanger zijn opgetreden (de oude rector schijnt lang ziek geweest 
te zijn), maar pas na de dood van zijn schoonvader in 1603 neemt hij formeel de 
teugels over.107 Salignacus is dus de man geweest die zijn stempel heeft gezet op 
het laatste schooljaar van Revius, en hij is het vooral aan wie de student Jacob 
Reefs aan het begin van zijn academietijd met dankbaarheid terugdenkt.108

De personen van Vekeman en Salignacus staan garant voor een grondige, 
humanistisch georiënteerde scholing. De klassieke dichtkunst en filosofie 
waarvan Revius’ poëzie later doortrokken is, heeft hij op school voor het eerst 
geproefd. Daar is zijn manier van lezen en dichten gevormd, zijn competitie-
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drang, zijn eerbied voor de traditie, zijn respect voor boeken, zijn hang naar het 
vastleggen van de eigen geschiedenis.109 Misschien ook zijn muzikaliteit, hoe-
wel op dat punt andere invloeden evengoed aannemelijk zijn – bijvoorbeeld de 
beroemde orgelconcerten van Sweelinck in de Amsterdamse Oude Kerk.

In de wereld waarin hij opgroeit, vormt innige vertrouwdheid met de tradi-
tie de weg naar wijsheid. Dat betekent een zware nadruk op taal en letteren in 
het onderwijs: Nederlands en Frans, Grieks en vooral Latijn. De leerlingen van 
de Latijnse school lezen Cicero en Vergilius, Ovidius en Terentius en Horatius.110 
Die studie van de klassieken moet Revius verheugd hebben, dat blijkt uit zijn 
levenslange liefde voor talen en literatuur, voor geschiedenis en filosofie. Het 
blijkt ook uit de collecties die hij later aanlegt: nog altijd bevindt zich in de 
Leidse bibliotheek zijn boekje met handgeschreven citaten van Homerus, en 
een bundel waarin hij behalve brieven van beroemde mannen en vrouwen ook 
Italiaanse gedichten verzamelt.111 Een ruime woordenschat en veel variatie in 
de stijl is belangrijk, leren de jongens op de Latijnse school, en daarom is het 
gebruikelijk om een overzicht van mooie verhalen, versregels, spreekwoorden, 
uitdrukkingen en beelden aan te leggen, om die bij gelegenheid in de eigen 
schrijfsels te kunnen verwerken.112

Passieve taalbeheersing is immers niet genoeg: welsprekendheid is in het 
humanistische onderwijs dé weg naar eruditie. Alle leerlingen zijn daarom niet 
alleen verplicht om op school Latijn te spreken, ze moeten ook verzen en to-
neelteksten declameren, met elkaar disputeren, brieven schrijven, verzen ma-
ken – als voortdurende oefeningen in stijlontwikkeling. Uiteraard allemaal in 
het Latijn. Taalbeheersing ontstaat in een lang en zorgvuldig proces van imita-
tie, waarbij de klassieke auteurs als voorbeeldig gelden.113

Slaafse navolging van Latijnse en Griekse dichters is evenwel niet de bedoe-
ling. Het gaat om een creatieve imitatio, waarbij een persoonlijke stijl ontwikkeld 
wordt. Erasmus, de vader van het humanistische onderwijs in de Nederlanden, 
heeft zijn leerlingen daarin de weg gewezen: uit het werk van de verschillende 
auteurs alleen het beste kiezen, en dat geschikt maken voor de beoogde lezers-
kring en omstandigheden. Een christenhumanist mag geen genoegen nemen 
met navolging alleen. Hij kan veranderingen aanbrengen op het gebied van 
woordkeus, inhoud en structuur, hij leert – met gevoel voor de passendheid 
van een tekst in een bepaalde situatie – verouderde of heidense elementen weg 
te laten en eigentijdse of christelijke elementen toe te voegen.114

De leerlingen van de Latijnse school worden dagelijks getraind in technie-
ken die hen op weg helpen: verzen overschrijven, woorden aanvullen, zinnen 
verfraaien. Steeds ingrijpender leren ze klassieke teksten aanpassen en veran-
deren – de basis voor een dichterschap dat pas na lange en intensieve studie 
eigen wegen durft te gaan.115 Geen wonder dat de manier waarop Revius in zijn 



I  HEt LAND VAN HErkoMSt | 61

jonge jaren heeft leren lezen en schrijven duidelijk zichtbaar doorwerkt in zijn 
latere beoefening van literatuur en theologie: met respect voor de traditie, met 
liefde voor literaire schoonheid, met waardering én afstand ten opzichte van de 
klassieken, kritisch selecterend bij de navolging van hun werk. Hij wordt het 
schoolvoorbeeld van de dichter die via imitatio uiteindelijk het stadium van de 
aemulatio bereikt, waarin hij door zijn christelijke stofkeuze zijn klassieke voor-
beelden weet te overtreffen.116 

Relaties met de v o c

Het is niet eenvoudig om een beeld te krijgen van de kringen waarin het privé-
leven van Revius zich in deze jaren afspeelt. Hij doet er zelf het zwijgen toe over 
zijn moeder, zijn broer en zusje en de andere jongens en meisjes met wie hij 
opgroeit. Maar uit de schaarse vermeldingen in andere bronnen blijkt dat hij in 
ieder geval met diverse kinderen uit het regentenmilieu omgaat. Zo herinnert 
de invloedrijke en adellijke staatsman Sweder van Haersolte hem later in een 
brief aan ‘de sunderlinghe fruntschap soo onse zalighe moeders samen hebben 
onderholden’ en wenst hij dat ze die vriendschap van vroeger mogen voortzet-
ten.117 Kennelijk had Cornelia Heynck na de dood van haar man veel contact 
met Johanna van Wijnbergen, de weduwe van de Harderwijkse burgemeester 
Rutger van Haersolte – en het is logisch dat hun beider zoons elkaar dus al in 
hun jeugd goed gekend hebben.

3. Wapens van Jacob Reeffs en Gertruicken Hudde in het schetsboekje van glazenmaker Peter van 
Doetinchem.
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Andere relaties worden zichtbaar in een kostbaar schetsboekje dat in het 
Stedelijk Museum Zwolle wordt bewaard. Het is het eigendom geweest van de 
Deventer glazenmaker Peter van Doetinchem, en het bevat getekende familie-
wapens van tientallen opdrachtgevers.118 In dat boekje staat een serie wapens 
van een aantal kleinkinderen en andere verwanten van Johan Heynck, vermoe-
delijk getekend ergens tussen 1590 en 1600. Dat levert het volgende rijtje na-
men op: Henricksken Heijncks, Arent Hudde Henricks, Wyntien Reefs, Johan 
Hudde Henricks, Gertruicken Hudde, Jacob Reeffs, Wyntien Heijnckx, Henrick 
Reefs.119

Het is opvallend dat alle genoemde kinderen – behalve Henrica Heynck120 – 
afkomstig zijn uit Amsterdam. Er is weinig verbeelding voor nodig om te be-
denken dat dit groepje jongeren met een Deventer achtergrond ook in Am-
sterdam wel de nodige contacten zal hebben onderhouden. Wyntien Heynck 
is vermoedelijk de oudste dochter van Dirck Heynck geweest, een nichtje dus 
van de kinderen Reefs.121 En Arent, Geertruyd en Jan Hudde zijn drie van de vijf 
kinderen uit het gezin van de grote Amsterdamse koopman Hendrick Hudde. 
Geertruyd Hudde is bijna even oud als Jacob Reefs – ze schelen maar een half-
jaar –, haar broer Arent is iets ouder, haar broer Jan iets jonger.

De kinderen Hudde hebben niet minder dan hun achterneefjes en -nichtjes 
Reefs en Heynck een degelijk gereformeerde opvoeding gehad: hun vader is di-
aken in de jonge Amsterdamse gemeente.122 Desondanks bezorgt de oudste van 
het gezin, Arent Hudde, zijn moeder grijze haren: in haar testament laat ze een 
paar jaar later over hem aantekenen dat hij zich ‘tot noch toe zeer qualick ge-

4. Hendrick Cornelisz. Vroom, ‘Terugkomst in Amsterdam van de tweede expeditie naar Oost-Indië, 19 juli 
1599’.
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dragen ende in veelderhande manijeren boos ende Godloos aengestelt heeft’.123 
De betrekkingen tussen de families Hudde en Heynck hebben daar overigens 
niet onder geleden. Dat blijkt uit het feit dat Geertruyd Hudde en haar man 
later een bijdrage leveren aan de gebrandschilderde glazen voor het huis van 
Johan Heynck in de Assenstraat, net als haar neef Arent ten Grotenhuis en zijn 
vrouw. Het blijkt ook uit de intensieve contacten die er kennelijk rond 1600 
tussen de Heyncks, Huddes en Ten Grotenhuizen bestaan. In de eerste plaats 
zijn ze familie van elkaar,124 maar daarnaast hebben ze ook gemeenschappelijke 
zakelijke belangen.

Allemaal zijn ze in de laatste jaren van de zestiende eeuw gegrepen door dat 
ene grote ideaal: een handelsroute naar Indië ontdekken. Gezien de gerefor-
meerde bevlogenheid van Revius’ verre en nabije familieleden is het niet ge-
waagd om daarbij ook andere motieven dan de loutere zucht naar geld en ge-
win te veronderstellen, ideologische motieven. De gedachte dat de handel met 
Indië de zaak van kerk en vaderland dient, wordt in elk geval hevig gestimu-
leerd door de Amsterdamse dominee Petrus Plancius – de man die ooit tiendui-
zenden Vlamingen voor de gereformeerde zaak won, die zijn leven redde door 
over het riviertje de Leye te zwemmen met achterlating van al zijn bezittingen, 
wiens boeken in Ieper in het openbaar verbrand werden en die nu, in zijn Am-
sterdamse tijd, met zijn wijd en zijd beroemde preektalent volle kerken trekt. 
Plancius is het die zijn vermogende gemeenteleden enthousiast maakt voor 
een gezamenlijke handelsonderneming, zijn eigen geld in het project steekt, de 
plannen voor de grote ontdekkingsreizen van de jaren negentig ontwerpt, en 
vanaf de kansel de zeelui onderwijst.125 

Twee van de negen kapitaalkrachtige Amsterdammers die samen de eer-
ste Compagnie van Verre oprichten – met dominee Plancius als stimulator op 
de achtergrond – zijn Hendrick Hudde en Arent ten Grotenhuis. En onder de 
kooplieden die zich daadwerkelijk in het grote avontuur van een reis naar Indië 
storten, bevindt zich Revius’ oom Barent Heynck. In het voorjaar van 1595 vaart 
hij uit op de Mauritius, een van de vier schepen van de allereerste vloot die via 
een zuidelijke route Indië probeert te bereiken. Niet als gewoon bemannings-
lid, maar als kommies – net als Cornelis de Houtman, naar wie de tocht later 
genoemd is. Maar als de schepen in augustus 1597 na een barre reis vol honger, 
scheurbuik, uitputting en conflicten met slechts een derde van de bemanning 
terugkeren, is Barent Heynck er niet meer bij. Hij is een van de velen die op zee 
gebleven zijn.126

Revius zelf laat niet na om de lof van deze oom te bezingen in zijn geschie-
denis van Deventer, waarbij de verhulde familietrots opnieuw tussen de regels 
doorklinkt als hij citeert: ‘Zijn overlijden werd algemeen betreurd, zowel we-
gens zijn beschaafde manieren en karakter, als wegens zijn bijzondere kennis 
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van de zaken en de handel in die streken. Hij hoorde bij de voornaamste functi-
onarissen aan wie de compagnie de leiding had toevertrouwd. Er bevinden zich 
ter plaatse twee kleine eilandjes waartussen hij een zeemansgraf vond, en onze 
landslieden noemen ze nog altijd naar hem de Barents-eilanden.’127

De dood van Barent Heynck weerhoudt Revius’ familieleden niet om geld 
te steken in nieuwe expedities. Als in 1602 de VoC wordt opgericht is Hendrick 
Hudde overleden, maar Arent ten Grotenhuis hoort nog altijd bij de bewind-
hebbers.128 En onder de vele aandeelhouders uit het hele land is niet alleen de 
Amsterdamse koopman Dirck Heynck, maar ook een groepje Deventenaren: 
Revius’ grootvader Johan Heynck, zijn ooms Hans van Campen en Warner 
Strockel, en zijn achterneefs Otto Roeck en Dirck Heynck.129 

Wie, tegen die achtergrond, Vrooms schilderij van de terugkeer van vier 
rijkgeladen Oostindiëvaarders in 1599 bekijkt,130 kan zich makkelijk voorstel-
len dat de jonge Jacob Reefs onder het opgewonden publiek op de kade of in de 
roeibootjes is geweest. De sensatie van nieuwe ontdekkingen, andere werelden, 
grote rijkdommen moet heel Amsterdam in die tijd hebben beheerst, maar 
zéker de families die financieel en emotioneel bij de onderneming betrokken 
waren. Zoals Revius’ familie.

5. Bestemd tot het ambt

Aanbod van een studiebeurs
Er zijn maar weinig zonen uit regentenfamilies die voor een loopbaan als predi-
kant kiezen. De meeste zeventiende-eeuwse dominees komen niet uit de hoog-
ste kringen. Vaak hebben ze dankzij een beurs de kans gekregen om theologie 
te studeren, en dus speelt geld een grote rol bij hun studiekeus.131 Maar bij Re-
vius ligt het anders. Hij krijgt weliswaar een toelage van de stad Deventer, maar 
zijn studiekeus staat lang voor die tijd al vast.

Latere beschrijvingen van zijn leven suggereren dat zijn moeder, als arme 
weduwe, de stad Deventer als gunst om een studiebeurs verzoekt.132 Maar het 
is de vraag of ze op dat moment echt zo arm is. Natuurlijk, ze heeft haar man 
vroeg verloren, dus ze zal niet over eigen inkomen hebben beschikt. Daar staat 
echter tegenover dat grootvader Johan Heynck en zijn zoons – met wie de re-
latie uitstekend is – stuk voor stuk geld genoeg hebben om de studie van hun 
getalenteerde kleinzoon en neef te betalen.133 Ook het feit dat Revius tegen het 
einde van zijn studie een langdurige reis door Frankrijk kan maken, wijst erop 
dat hij bepaald geen arme student geweest is.

In werkelijkheid is het dan ook andersom gegaan. Revius’ ouders willen 
graag dat hij theologie gaat studeren om uiteindelijk predikant te worden, en 
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zelf deelt hij dat verlangen helemaal. Tenminste, zo vertelt hij het later aan zijn 
Leidse vrienden. ‘Hij blonk uit,’ zegt Hoornbeeck, ‘in de theologie, waartoe hij 
zowel door zijn eigen wens als door die van zijn ouders bestemd was.’134 Kenne-
lijk ligt die persoonlijke keus, of die persoonlijk gevoelde voorbestemming, al 
vast voordat vader Rijck Reefs overlijdt, dus al vóór Revius’ twaalfde levensjaar. 
Terwijl hij het aanbod van een studiebeurs pas krijgt als hij bijna achttien is en 
al een halfjaar in Leiden studeert.

Zijn moeder is waarschijnlijk rond de tijd dat hij zijn opleiding aan de La-
tijnse school afrondt, met haar twee zoons weer vanuit Amsterdam naar haar 
vaderstad verhuisd. In elk geval ontvangen de beide broers in 1603 officieel het 
burgerrecht van Deventer – de stad heeft zich na alle oorlogsellende verrassend 
hersteld en beleeft in deze periode een nabloei.135 In het voorjaar van 1604 ver-
trekt Revius, zeventien jaar oud, als student naar Leiden. Maar pas in het daar-
opvolgende najaar krijgt zijn moeder bezoek van haar neef, burgemeester Otto 
Roeck, die namens de Deventer magistraat voorzichtig komt informeren of zij 
genegen is een studiebeurs voor haar zoon te aanvaarden.136 Met dat aanbod 
probeert het stadsbestuur voor de toekomst alvast een veelbelovende predikant 
te reserveren, in een land waar het tekort aan goedopgeleide gereformeerde do-
minees nog altijd groot is.137 Met andere woorden: de burgemeesters hebben er 
belang bij dat Revius nú belooft dat hij straks een beroep uit Deventer zal aan-
nemen, en ze willen daar ook voor betalen. 

Revius’ moeder stemt met het voorstel in, en er wordt afgesproken dat haar 
zoon elk jaar mag rekenen op ‘hondert daler’ uit de Deventer schatkist, al gauw 
vermeerderd tot tweehonderd Caroliguldens. De beurs gaat met terugwerken-
de kracht in met Pasen 1604, maar de eerste uitbetaling vindt pas in het voorjaar 
van 1605 plaats.138 Het lijkt dus aannemelijk dat Revius rond de eerstgenoemde 
datum zijn studie in Leiden is begonnen, wat bevestigd wordt door het feit dat 
hij zich op 24 juni 1604 als ‘Jacobus Reeffzen, Daventriensis’ aan de universiteit 
laat inschrijven.139 

Roepingsbesef 
De motieven achter Revius’ beslissing om theologie te studeren hebben on-
getwijfeld te maken met de uitgesproken levensovertuiging van zijn ouders. 
Rijck Reefs en Cornelia Heynck hebben in hun jeugd allebei de wending van 
rooms-katholiek naar gereformeerd meegemaakt, ze horen bij een generatie 
die de eigen identiteit hartstochtelijk bevochten heeft. Geen wonder dat Revius 
de gereformeerde idealen als het ware met de moedermelk indrinkt, samen met 
alle verhalen over geloofsvervolging en geloofsmoed die in de families Reefs en 
Heynck gecirculeerd moeten hebben.
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Zijn vader en moeder hebben uit de eerste hand gehoord, en misschien 
zelfs gezien, hoe protestantse martelaren hun overtuiging met de dood beko-
pen moesten – vlakbij, op allerlei plaatsen in de Lage Landen. Bovendien zijn 
ze, ieder afzonderlijk, in hun jonge jaren uit hun vaderstad verdreven en hun 
bezittingen kwijtgeraakt. Daar komt bij dat de leermeesters uit Revius’ jeugd 
over een vergelijkbare achtergrond en zo mogelijk nog schokkender verhalen 
beschikken. De schoolrector Salignacus en de predikant Arminius zijn immers 
allebei afkomstig uit Oudewater, en hebben als kind hun familie verloren toen 
die stad in 1575 door de Spanjaarden volledig werd uitgemoord.

Geen wonder dat de jonge Revius een levendig besef meekrijgt van de 
Spaanse en roomse gevaren die kerk en vaderland bedreigen, maar ook van de 
grote idealen die zijn generatie moet helpen verwezenlijken: de vrijheid van de 
Republiek en de verbreiding van het gereformeerde geloof. Wat kan een jongen 
met veel aanleg voor talen en wetenschap dan beter doen dan predikant wor-
den? De stap die hij als zeventienjarige zet, vloeit bijna vanzelfsprekend voort 
uit de bagage die hij in zijn kinderjaren meegekregen heeft. 

Toch is het ambt van predikant niet een beroep waarvoor iemand zomaar 
kiest. Het gaat – in gereformeerde ogen – om de belangrijkste taak die een mens 
op aarde maar kan vervullen. Calvijn stelt zelfs uitdrukkelijk ‘dat God ons her-
haaldelijk de hoge waarde van het ambt onder ogen gebracht heeft, om ervoor 
te zorgen dat het bij ons, als een zaak die alle andere te boven gaat, hoog in eer 
en aanzien zou staan.’140 Een predikant moet zich dan ook persoonlijk door God 
geroepen weten. Niet alleen omdat hij door de een of andere gemeente uitgeko-
zen is – dat is slechts de uitwendige kant van het verhaal – maar ook omdat hij 
een ‘voorafgaande inwendige aandrijving en aanblazing van de Heilige Geest’141 
ervaart, omdat hij zich voor Gods aangezicht bewust is van een ‘verborgen roe-
ping’, van ‘het goede getuigenis van ons hart, dat wij het aangeboden ambt niet 
aanvaarden uit eerzucht, noch uit hebzucht, noch omwille van enige andere 
begeerte, maar uit oprechte godsvrucht en het verlangen om tot opbouw van 
de kerk bezig te zijn.’142 Het is exact dit citaat van Calvijn dat Revius’ latere leer-
meester in de theologie, Lucas Trelcatius, zijn studenten zal voorhouden als hij 
samen met hen nadenkt over de roeping tot het ambt.143

Revius zelf zegt er weinig over, maar het ligt voor de hand dat zijn ervaring 
past bij de opvattingen die in zijn jeugd in gereformeerde kringen de toon aan-
geven. In bijbelse tijden, zegt de gereformeerde geloofsleer van de zeventiende 
eeuw, gebeurde het wel dat profeten en apostelen op buitengewone manieren 
door God geroepen werden, maar tegenwoordig vindt die roeping meestal op 
de ‘gewone’ manier plaats, langs de kerkordelijke weg.144 Voor de toekomstige 
predikant zelf is een nuchtere beschouwing van de eigen talenten en mogelijk-
heden van belang. Wanneer je ziet dat je geschikt bent om het ambt te bekleden 
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– geleerdheid en vroomheid zijn de cruciale eigenschappen – mag je dat volgens 
Calvijn zelfs al beschouwen als een aanwijzing dat je geroepen bent, want ‘als de 
Heere mensen voor een zo belangrijke taak bestemd heeft, rust Hij die eerst toe 
met de wapens die voor de vervulling van die taak nodig zijn, zodat ze er niet 
geheel onvoorbereid aan beginnen.’145

Het besef van deze dingen heeft diepgaand geleefd in de omgeving waarin 
Revius opgegroeid is. Grootvader Johan Heynck is ouderling in Deventer en 
later afgevaardigde naar de classis, oom Bernhard Stedemeijer is predikant, en 
oom Dirck Heynck vertegenwoordigt later de Amsterdamse kerkenraad op de 
Dordtse synode en schrijft daarvan een uitvoerig verslag in het Latijn.146 In feite 
geeft de hele familie dus blijk van de geleerdheid, de vroomheid en het ‘ver-
langen om de kerk op te bouwen’ die Calvijn zo wezenlijk acht. Voeg daarbij 
Revius’ aanleg tot studie, het nijpende predikantentekort in de Republiek147 en 
het aanbod van de Deventer studiebeurs, en het is duidelijk dat zijn roepings-
besef door de omstandigheden aan alle kanten is aangewakkerd.

Zijn bestemming lijkt dus als vanzelfsprekend voort te komen uit aanleg, 
achtergrond en mogelijkheden. Maar daarmee is niet alles gezegd. Het ligt voor 
de hand dat hijzelf juist in al die samenvloeidende invloeden, gebeurtenissen 
en omstandigheden de ‘aanblazing van de Heilige Geest’ heeft gezien en erva-
ren. De latere Revius laat er geen misverstanden over bestaan dat hij de roeping 
tot het ambt beschouwt als een roeping van God zelf. Hij formuleert het preg-
nant in zijn gedichtje over het ambt:

Suldy wesen predicant,
Wacht u beurt van hoger hant.148

Predikanten zijn volgens hem ‘dienaren van Christus, die in de naam van Chris-
tus een gezantschap uitoefenen, die waken voor de zielen omdat ze aan de 
Heere rekenschap verschuldigd zijn; opzichters die door de Heilige Geest zijn 
aangesteld om de gemeente van God – die Hij met zijn bloed gekocht heeft – te 
weiden (...).’149 Ze moeten zich bijzonder bewust zijn van die roeping, om te 
voorkomen dat er ‘grijpende wolven’ in plaats van ‘trouwe herders’ [de gemeen-
ten] insluipen of dat ze bezwijken voor de verleiding van de heerszucht – ze 
zijn immers ‘dienaren van de gemeente, aan wie het niet geoorloofd is om te 
heersen.’150

Intussen is het goed om te bedenken dat dergelijke uitspraken bij Revius 
vaak in een kerkpolitiek kader staan. In zijn latere leven benadrukt hij herhaal-
delijk dat predikanten alleen door de kerkenraad beroepen zouden moeten 
worden, niet door de magistraat – in zijn ogen is het hoogst gevaarlijk als de 
landelijke, provinciale of plaatselijke overheid te veel macht krijgt in de kerk.151 
Je vraagt je af hoe hij, als hij zulke dingen zegt, terugkijkt op de studiebeurs 
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die hij zelf van het Deventer stadsbestuur gekregen heeft, inclusief de daaraan 
gekoppelde toezegging van een beroep. De beurs op zichzelf is in het licht van 
zijn latere opvattingen geen probleem, maar de inhoudelijke bemoeienis van 
de magistraat met het beroepingswerk wél.

Het lijkt er evenwel op dat de bezwaren die hij later koestert in zijn jeugd 
nog geen rol spelen. Dat is ook begrijpelijk: pas door zijn vorming als theo-
loog, door zijn latere positie als ambtsdrager en door het algemene proces van 
confessionalisering – waarbij de grenzen tussen kerk en staat steeds scherper 
afgebakend en theologische identiteiten strakker omkaderd worden – wordt 
hij zich bewust van de problematiek.152 Zoals hij ook dan pas een eigen koers 
begint te varen ten opzichte van het regentenmilieu waaruit hij afkomstig is. 
Als beginnend student kan hij echter zonder bezwaren de Deventer beurs ac-
cepteren, terwijl hij tegelijkertijd leeft in het besef dat het predikantschap een 
kwestie is van persoonlijke vroomheid, persoonlijke integriteit en persoonlijk 
geweten.

Handel, wetenschap en vroomheid
Gezien de achtergrond van zijn ouders en grootouders en hun opvattingen 
over godsdienst en politiek, ligt het voor de hand dat Revius zich ontwikkelt 
tot de man die hij later geweest is: vurig gereformeerd, vurig prinsgezind, bre-
der denkend dan de grenzen van zijn stad, met oog voor de nationale en inter-
nationale belangen van het protestantisme. Als hij bijvoorbeeld veel later een 
Griekse vertaling van de Nederlandse Geloofsbelijdenis in tweehonderdvoud 
naar Constantinopel weet te krijgen, op kosten van de Staten, getuigt dat van 
zijn grote gedrevenheid en zijn praktische handelsgeest beide – de erfenis van 
zijn gereformeerde koopmansfamilie.

Daarom hoeft het ook geen verbazing te wekken dat hij later een levendige 
belangstelling voor wereldwijde ontwikkelingen toont: de hugenoten in La Ro-
chelle, de Dertigjarige Oorlog in Duitsland, de volksplanting in Brazilië en de 
ontwikkelingen in de Grieks-orthodoxe kerk. Het is een manier van denken 
die zijn hele familie stempelt: niet alleen oog hebben voor de oorlog die op 
Nederlandse bodem wordt uitgevochten, maar evengoed voor de gebeurtenis-
sen overzee en in de rest van Europa – omdat al die dingen uiteindelijk in elkaar 
grijpen en verbonden zijn met de religieuze strijd die als groot en allesomvat-
tend kader Revius’ opvoeding beheerst.

De houding die hij zelf binnen dat krachtenveld ontwikkelt, heeft alles te 
maken met de invloeden in zijn jeugd. Opvallend is dat de voor hem belangrij-
ke mensen enerzijds behoorlijk fanatiek zijn: diverse beeldenstormers en bal-
lingen in de familie. Anderzijds lijkt hij ook gevormd te zijn door personen die 
als gematigd en rekkelijk de geschiedenis zijn ingegaan: Arminius, Salignacus, 
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Vekeman,153 misschien ook grootvader Heynck, die als burgemeester medever-
antwoordelijk was voor het gematigde optreden van de Deventer magistraat 
ten opzichte van rooms-katholieke burgers.154 Toch hebben alle invloedrijke 
personen uit zijn jeugd met elkaar gemeen dat ze overtuigd de gereformeerde 
idealen uitdragen, en daarbij groter denken dan hun eigen omgeving alleen.

In de zeldzame teksten en afbeeldingen die uit zijn familiekring zijn over-
geleverd, wordt iets zichtbaar van de sfeer die Revius’ opvoeding doordrongen 
heeft: de glasvensters in het huis van zijn grootouders (geïnspireerd op het werk 
van Coornhert), de wapens in het boekje van de Deventer glazenmaker (waaruit 
standsbesef spreekt), het uiterst christelijke bruiloftsgedicht dat in 1609 tijdens 
de bruiloft van zijn achternichtje Geertruyd Hudde voorgedragen is (waarin op 
een erudiete manier kritiek wordt geleverd op de klassieke dichtkunst),155 de 
brief van zijn oom Dirck Heynck aan diens schoonzuster (waarin een sterk ge-
voel van afhankelijkheid van God doorklinkt),156 en de diverse albuminscripties 
die diezelfde oom vervaardigt (even geleerd als gereformeerd). Tekenend is ook 
dat deze Dirck Heynck later, op de dag dat Johan van Oldenbarnevelt terecht-
gesteld wordt, zich gedrongen voelt om in Dordrecht een citaat van Seneca in 
het album van een medesynodelid te schrijven: ‘Sequitur superbos ultor a tergo 
Deus’ – ‘een wrekende God zit de hoogmoedigen dicht op de hielen.’157

Vroomheid, geleerdheid en strijdbaarheid gaan in Revius’ familie dus hand 
in hand. Verder is hij een echte regentenzoon, een vanzelfsprekende erfgenaam 
van allerlei verworvenheden en verplichtingen. Hij is zich daar, zeker in zijn 
jeugd, ook sterk van bewust geweest. Dat blijkt uit de teksten die hij in zijn 
studententijd schrijft, en die in het volgende hoofdstuk uitvoeriger aan bod 
komen. Zijn ouders en grootouders moeten hem als het ware met de paplepel 
een bepaald soort gereformeerd standsbesef hebben ingegoten. Hij hoort bij 
een nieuwe, opkomende, gereformeerde elite – en dat schept verplichtingen.

Calvinisme en kunst, wetenschap en vroomheid zijn in de latere Reviuslite-
ratuur vaak in een spanningsvolle relatie tegenover elkaar gezet. Maar in zijn fa-
milie gaat het om idealen die vanzelfsprekend samengaan. In de kringen waar-
in Revius’ ouders zich bewegen hoort bij het belijden van het gereformeerde 
geloof onlosmakelijk dat je, vanuit je bevoorrechte en invloedrijke positie, dat 
geloof gestalte probeert te geven in politiek en maatschappij, in wetenschap en 
kunst. Daarom is Revius’ vorming tijdens zijn jeugd niet alleen bepaald door de 
levensovertuiging van zijn ouders, maar ook door hun afkomst.

Rijck Reefs en Cornelia Heynck verkeren in een milieu van Gelderse land-
adel, Overijsselse regenten en Amsterdamse kooplieden, waar de intellectuele 
invloeden van moderne devotie, erasmiaans humanisme en reformatie zich 
mengen. In die kringen is de allerbeste opleiding een vanzelfsprekende zaak, 
net als de plicht om verantwoordelijkheid te dragen, gericht te zijn op het al-
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gemeen belang, idealen na te streven en praktisch te denken. De hele familie 
bekleedt functies als burgemeester, stadsrentmeester, predikant, ouderling 
of schoolrector. Grootvader, vader, ooms en neven hebben voortdurend be-
moeienis met stads- en kerkbestuur, administratief en financieel beheer van 
de ‘geestelijke goederen’, onderwijs, opbouw van de stadsbibliotheek, beurzen 
voor studenten, enzovoort.158 Hun levenswerk is de reformatie van het hele ker-
kelijke, culturele en maatschappelijke leven. Geen wonder dus dat Revius zich 
later niet beperkt tot theologie en kerk, maar al zijn krachten aanwendt om ook 
in kunst, wetenschap en onderwijs de gereformeerde idealen gestalte te geven. 



II  School van geleerdheid

1. Van Reefsenus naar Revius

Wanneer Revius als beginnend student in Leiden aankomt, noemt hij zichzelf 
Jacobus Reefsenus. Die naam staat afgedrukt op de titelpagina van zijn eerste 
twee disputaties, en zo heet hij nog steeds als hij zich in 1607 inschrijft aan de 
Franeker universiteit waar hij zijn studie wil voortzetten.1 Maar twee jaar la-
ter kiest hij, waarschijnlijk geïnspireerd door een Friese medestudent, voor het 
eerst de naam waaronder hij zijn leven lang bekend zal blijven: Revius.2 Ten 
overvloede voegt hij daar in deze periode zijn vaders voornaam aan toe, samen 
met zijn plaats van herkomst – een dikdoenerij waar hij later weer van terug-
komt. Het zegt iets over de manier waarop hij bezig is als student zijn identiteit 
te bepalen. Geen mooier symbool daarvoor dan de naam die hij kiest en waar-
mee hij zich zelfbewust neerzet, trots op de fraaie latinisering van het stroeve 
‘Jacob Reefs’, trots op zijn vaders erfgoed en zijn Deventer wortels: Jacobus Ri-
cardus Revius Daventriensis. 

Over zijn studietijd is meer onbekend dan bekend, zodat de vragen zich 
opstapelen. Waar woonde hij precies in deze jaren? Kleedde hij zich in simpel 
laken, zoals de theologiestudenten van het Leidse Statencollege, of waagde hij 
zich als regentenzoon ook aan zijde en fluweel?3 Wie waren zijn vrienden? Had 
hij contact met beroemdheden die in dezelfde tijd in Leiden studeerden, zoals 
de arabist Thomas Erpenius, de dichter Pieter Corneliszoon Hooft, de theoloog 
Gisbertus Voetius en de geograaf Johannes de Laet? Speelden vrouwen een rol 
in zijn leven? Twijfelde hij ooit over zijn studiekeus? Welke colleges volgde hij 
allemaal? Maakte hij in zijn vrije tijd muziek en schreef hij gedichten, of deed 
hij misschien aan schermen en kaatsen? 

Over al die dingen vertelt hij niets in zijn beknopte autobiografie. Duidelijk 
is slechts dat hij in de periode 1604-1612 eerst drie jaar in Leiden studeert, daar-
na drie jaar in Franeker, en ten slotte bijna twee jaar lang door Frankrijk reist. 
Verder schrijft hij slechts iets over de personen die hem in zijn studie begeleid 
hebben en de plaatsen die hij bezocht heeft – een nogal kale opsomming van 
namen en feiten, zonder veel persoonlijk gekleurde waarnemingen of emoties. 
Alleen tussen de regels door wordt zichtbaar dat die studietijd in zijn eigen 
ogen enorm belangrijk geweest is: niet voor niets besteedt hij er ongeveer de 
helft van zijn levensverhaal aan. Vooral voor de Franse reis neemt hij de ruimte 
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– kennelijk wil hij compleet zijn in het overzicht van alle bezienswaardigheden 
die hij bezocht heeft.

Qua persoonlijke informatie is zijn zelfgeschreven levensverhaal echter be-
paald geen rijke bron, en daarbuiten schijnt de oogst op het eerste gezicht ook 
nogal mager. Er bestaat geen portret van hem uit deze periode, zijn album ami-
corum lijkt verloren gegaan en zijn latere biografen baseren zich louter op de 
zuinige informatie die hij in zijn autobiografische schets verstrekt. Toch blijkt 
er, ook uit zijn studietijd, een handjevol teksten te zijn overgeleverd dat het 
beeld kan verhelderen. Drie van zijn disputaties zijn bewaard gebleven, naast 
aantekeningen uit zijn periode in Orléans en een gedrukt exemplaar van het 
oudste gedicht dat er tot nu toe van hem bekend is – in het Latijn.4 Het feit dat 
deze allervroegste teksten van Revius óf tot nog toe onbekend waren óf nog niet 
eerder bestudeerd zijn, geeft ze extra glans. Ze laten immers voor het eerst zijn 
eigen stem horen, ze maken iets zichtbaar van de dingen waarmee hij zich als 
student bezighoudt, van zijn taalgebruik en stijl, van de netwerken van vrien-
den en leermeesters waarbinnen hij zich beweegt. Om te beginnen in Leiden, 
waar hij in 1604 als zeventienjarige arriveert.

2. Het fundament: letteren en filosofie

Leids studentenleven
Wie hoge verwachtingen heeft van de vroomheid van de gemiddelde theolo-
giestudent, ziet die verwachtingen in Leiden behoorlijk getemperd. Leiden is 
een studentenstad, heel anders dan Deventer of Amsterdam. Vechtpartijen en 
conflicten met de stadswacht zijn er rond het jaar 1600 tamelijk gewoon. Steeds 
weer trekken de studenten ’s nachts op straat rond, dronken, schreeuwerig en 
rap de degens trekkend, een provocatie die de stadswacht niet onbeantwoord 
kan laten. Zelfs in het Statencollege, waar veel theologen-met-een-studiebeurs 
onderdak gevonden hebben, spelen zich regelmatig minder stichtelijke tafe-
relen af. Dat leidt dan tot gesloopte meubels, ingegooide ruiten, drinkgelagen, 
vechtpartijen, een enkele keer zelfs een zwangere dienstmeid.5

Maar Leiden is ook een studentenstad in de goede zin van het woord, een 
centrum van geleerdheid, beroemd in heel Europa, de plaats waar allerlei nati-
onaliteiten samenkomen om er Grieks en Latijn te leren van de grootste lichten 
die de wetenschappelijke wereld kent: Lipsius, Scaliger, Heinsius. Als Revius 
aan zijn studie begint, is Lipsius weliswaar al uit Leiden vertrokken, maar Hein-
sius begint net aan zijn carrière en Scaliger is op het hoogtepunt van zijn roem, 
een mythische geur van geleerdheid om zich heen verspreidend – nog versterkt 
door het feit dat hij geen colleges geeft, maar slechts de beste studenten bij zich 
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thuis uitnodigt. Dat is de wereld waarin Revius in 1604 voorzichtig zijn eerste 
stappen zet, de wereld waarin hij, zoals blijken zal, graag wil meetellen.

Anders dan een flink deel van de theologiestudenten woont hij niet in het 
Statencollege. Zijn beurs wordt betaald door Deventer, niet door een van de 
Hollandse steden, en dat zorgt ervoor dat hij grotere keuzevrijheid heeft bij het 
zoeken van onderdak. Het eerste jaar is hij in de kost bij een zekere Abraham 
Lenaerts, later woont hij bij ene Mr. Jan van Hattem.6 Dat vrijwaart hem van 
het strenge regime van het college: vroeg op en vroeg naar bed, per dag slechts 
een halfuurtje ontspanning, geen wapentuig op de kamers, geen speelborden, 
geen huisdieren en – voor hem wellicht het moeilijkste – geen muziekinstru-
menten.7 

Die grotere vrijheid wil echter nog niet zeggen dat hij er maar op los kan 
leven. Wie predikant wil worden, zo vermaant Arminius zijn pupillen, dient 
een leven te leiden dat overeenstemt met zijn toekomstige ambt.8 Dat betekent 
concreet: geen herbergen bezoeken om je daar met andere studenten over te 
geven aan de geneugten van wijn, bier of tabak, geen kaartspel of dobbelstenen, 
want dat alles past een gereformeerde predikant-in-spe niet. Alleen de brood-
nodige lichamelijke oefening is toegestaan.9 De dagelijkse praktijk mag weer-
barstig zijn, de idealen waaraan de theologen geacht worden zich te spiegelen, 
zijn hooggestemd.

Er zijn intussen zeker ook studenten die zich aan de regels proberen te 
houden, degelijke, ijverige jongens zoals Gisbertus Voetius, een jaargenoot van 
Revius. Die vindt – naast alle verplichte lessen, bijbellezingen, disputaties en 
avondsluitingen – in zijn schaarse vrije tijd zelfs nog de gelegenheid om tien-
tallen filosofische standaardwerken te lezen.10 En zo zijn er nog andere genera-
tiegenoten, zoals Thomas Erpenius, Johannes de Laet, Johan de Brune, Daniel 
Sinapius, Constantijn l’Empereur, Philippus Cluverius, Isaac Beeckman en Pe-
trus Cunaeus – allemaal ijverige studenten in de theologie of filosofie tijdens 
Revius’ jaren in Leiden en later allemaal grote schrijvers en wetenschappers.11 

Het lijkt erop dat Revius zich even gretig op de studie heeft gestort, gezien 
de grote taalvaardigheid en belezenheid die uit zijn vroegste teksten spreekt. 
Met zijn talent voor taal en retorica slaat hij vermoedelijk geen slecht figuur bij 
de disputeerbijeenkomsten, waarin de studenten om de beurt een aantal stel-
lingen over een gegeven onderwerp verdedigen. En met zijn levenslange hang 
naar het verzamelen en overschrijven van teksten, kan het bijna niet anders of 
hij vult blad na blad met aantekeningen tijdens de colleges in het groot audito-
rium van het Witte Nonnenklooster.

Het is waarschijnlijk dat hij in deze periode optrekt met de Deventer me-
dicijnenstudent Johannes Passius (die later een bruiloftsgedicht voor hem 
schrijft),12 maar verder valt er weinig over zijn vriendschappen te zeggen. Mo-
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gelijk heeft hij contact met de domineeszonen die hij vanuit Deventer en Am-
sterdam kent: Herman Keckius, Assuerus Matthisius en de broers Petrus en 
Jeremias Plancius, allemaal een paar jaar ouder dan hij.13 Twee van hen zullen 
later zijn collega’s in Deventer worden: voor de een (Jeremias Plancius) schrijft 
hij dan een bruiloftsvers, met de ander (Matthisius) zal hij hevig in aanvaring 
komen. Maar hoe de verhoudingen tijdens hun Leidse studententijd precies 
liggen, blijft onduidelijk.14

Literaire kringen
Revius’ eerste studiejaren zijn vooral gewijd aan letteren en wijsbegeerte – het 
gebruikelijke fundament dat studenten moeten leggen voordat ze aan de the-
ologie kunnen beginnen. De vooropleiding aan de artes-faculteit wordt wel-
iswaar niet door elke student even serieus genomen, maar de theologen van 
het Statencollege moeten er verplicht meer dan twee jaar aan besteden.15 Het 
ligt voor de hand dat Revius daarin gelijk opgetrokken is met zijn jaargenoten, 
sterker, dat hij volop geprofiteerd heeft van de grote traditie die Leiden bezig 
is te vestigen op het terrein van de oude talen, de filologie en de geschiedenis. 
Hoe valt anders zijn latere keuze te verklaren om zich te specialiseren in het 
Hebreeuws en de exegese van het Oude Testament?

Het stralendste licht van Leiden is in deze periode Josephus Justus Scaliger, 
de man die in zijn huis aan de Breestraat bevoorrechte groepjes leerlingen ont-
vangt.16 In zijn kamer zitten ze bij het turfvuur, langzamerhand wit wegtrek-
kend door de zwaveldampen, maar gretig de kennis inzuigend die de meester 
te bieden heeft.17 Scaliger hoeft geen college te geven, hij strijkt zijn enorme 
salaris op zonder de verplichtingen die andere hoogleraren op de schouders 
drukken. Het is genoeg dat hij – steunpilaar van de Europese Republiek der 
Letteren – de nog jonge universiteit van Leiden roem verleent.

Op zijn 52ste is hij naar de Nederlanden gekomen, zich koesterend in de 
faam van zijn vader – Julius Caesar Scaliger – en trots op zijn vermeende afstam-
ming van een adellijk Italiaans geslacht. Hij heeft dan al de nodige uitgaven van 
klassieke schrijvers op zijn naam staan en hij is beroemd geworden met zijn 
studie naar de historische tijdrekening. Uit de meest obscure en uiteenlopende 
bronnen – Hebreeuws, Arabisch, astrologie, wiskunde – heeft hij geprobeerd 
een eenduidige tijdlijn af te leiden. Zo is hij, terugwerkend vanuit het heden, 
uiteindelijk aangeland bij het beginpunt van alle tijd: zondag 18 april 3949 voor 
Christus, de dag van de schepping.18

Iedereen is vol ontzag voor zijn gigantische belezenheid, zijn enorme ta-
lenkennis, zijn diepe inzichten. Met Scaliger schuift het middelpunt van het 
humanisme op naar het noorden, waar het een late bloei beleeft. Hij probeert 
als een van de eersten teksten te reconstrueren aan de hand van verschillende 
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overgeleverde versies en op een historisch-kritische manier naar het materiaal 
te kijken. Hij wisselt brieven met de ganse geleerde wereld, en bovendien be-
schikt hij over een zeldzame intuïtie als het om talentvolle studenten gaat. De 
leerlingen die hij uitkiest voor persoonlijke begeleiding, maken naam in de ge-
schiedenis: de jurist Hugo de Groot, de letterkundigen Daniel Heinsius en Pe-
trus Scriverius, de arabist Thomas Erpenius, de wiskundige Willebrord Snellius, 
de theoloog Antonius Thysius senior, de geograaf Philippus Cluverius – om er 
maar een paar te noemen.19

Dat alles roept natuurlijk de vraag op: is ook Revius tijdens zijn Leidse stu-
dententijd het grote huis aan de Breestraat binnengegaan, waar Scaliger als vrij-
gezel op leeftijd met zijn bedienden onderdak gevonden heeft? Hij zegt er niets 
over in zijn latere teksten. Maar dat Scaliger een voorbeeldfunctie voor hem ge-
had heeft, blijkt ondubbelzinnig uit zijn fascinatie voor diens persoon en werk. 
Hij bewaart een afschrift van een brief van Scaliger aan Beza en een gedicht van 
Drusius junior op Scaligers dood.20 Hij neemt de moeite om het hele testament 
van Scaliger – twaalf pagina’s lang – in zijn eigen verzamelboek met brieven 
en teksten van beroemde mensen over te schrijven.21 Hij citeert regelmatig ter-
loops uit Scaligers werk.22 En hij is degene die in 1624 de Franse correspondentie 
van Scaliger uitgeeft, ongetwijfeld in overleg met Daniel Heinsius als executeur 
van diens nalatenschap.23

In de inleiding op deze brieveneditie komt hij woorden tekort om ‘de be-
wonderenswaardige grootheid van deze voortreffelijke persoon’ recht te doen. 
Zelfs na het wegsnijden van alle retorische overdrijvingen is nóg duidelijk dat 
hij diep onder de indruk is van ‘de grote Joseph de la Scala, zoon van de grote 
Julius Caesar de la Scala, van het geslacht van de prinsen van Verona, slechts te 
vergelijken met zijn onvergelijkelijke vader’, tot wie prinsen en geleerden zich 
richtten als tot een orakel, en die naast zijn enorme kennis en zijn zeldzame 
talenten ook nog eens beschikte over een ‘vurige ijver voor de ware religie’.24

Het ligt voor de hand dat de kiem van Revius’ bewondering voor Scaliger 
gezocht moet worden in zijn Leidse studententijd. Het blijft echter de vraag of 
hij zijn literaire held in deze periode van dichtbij meemaakt of slechts vanuit de 
verte vereert. Mocht hij persoonlijke herinneringen bewaren aan contacten met 
de grote meester, dan schept hij daar in zijn latere werk in elk geval niet over 
op. Maar in zijn geval zegt dat zéker niet alles, omdat hij in zakelijke teksten nu 
eenmaal slechts eigen ervaringen vermeldt als ze functioneel zijn voor het be-
toog. Zelfs het feit dat hij in alle talen over Scaliger zwijgt als hij in zijn autobio-
grafie een paar herinneringen aan zijn studententijd ophaalt, is geen doorslag-
gevend argument. Hij zwijgt immers ook over Henricus Antonides Nerdenus, 
bij wie hij in zijn vierde studiejaar zonder twijfel colleges heeft gevolgd.25 En 
over Daniel Heinsius, die hij later toch zijn beste vriend noemt.26
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Wat Heinsius betreft, het kan niet anders of Revius heeft aan het begin van 
zijn studie diens colleges over Latijnse en Griekse dichters en filosofen gevolgd. 
Iedereen die intellectuele ambitie heeft, doet dat, want Heinsius – pas 25 jaar 
oud – is immens populair en trekt volle collegezalen.27 Maar ook hier blijft 
het duister hoe intensief de persoonlijke contacten zijn. Misschien is de echte 
vriendschap tussen Heinsius en Revius pas later ontstaan, als de kloof die een 
hoogleraar scheidt van een beginnend student overbrugd is en het leeftijds-
verschil van ruim zes jaar geen rol meer speelt. De eerste schriftelijke blijken 
van hun diepergaande connectie dateren immers pas van later tijd.28 Toch mag 
wel voor vaststaand aangenomen worden dat ze elkaar in Leiden, tijdens Revius’ 
eerste studiejaren, voor het eerst ontmoet hebben. En het is goed mogelijk dat 
ze toen al hebben gediscussieerd over de overlevering van bijbelteksten, over 
het voor en tegen van een stoïcijnse levenshouding, over het dichterschap en de 
kunst van de tragedie. 

Van Revius’ contacten met de grote Leidse humanisten zijn zodoende in 
zijn studietijd slechts heel vage sporen zichtbaar. Maar het is duidelijk dat de 
literaire sfeer in Leiden hem – de dichter en de talenkenner – grondig gestem-
peld heeft. Theologen mogen in de loop van de zeventiende eeuw steeds meer 
gaan vinden dat de filologie hun vak niet te zeer mag overheersen, Revius is 
die jeugdliefde nooit helemaal kwijtgeraakt. Hij is trouwens de enige niet. On-
der zijn leeftijdgenoten zitten opvallend veel kenners van het Hebreeuws en de 
andere oosterse talen: wetenschappers, maar ook gewone predikanten.29 Ken-
nelijk hebben Scaliger en Heinsius niet alleen de literatuur bevorderd en dich-
ters gekweekt. Ze hebben – samen met Drusius in Franeker – ook een complete 
generatie theologen gevormd. 

Lessen in logica
Het onderwijsaanbod aan de Leidse universiteit vormt een vrijwel onoverzich-
telijk woud van mogelijkheden. Belangrijker dan de openbare hoorcolleges, 
waarin de hoogleraren volgens een vast voorgeschreven stramien de traditio-
nele hoofdteksten uit hun vak behandelen, zijn immers de privaatcolleges. Ze 
worden gegeven door veelbelovende, net afgestudeerde jonge geleerden, maar 
ook door hoogleraren die op deze manier meer vrijheid hebben, zelf kunnen 
kiezen wat ze behandelen en bovendien een centje bijverdienen.30 De hoeveel-
heid onofficiële en ongeregistreerde privaatcolleges maakt het echter moeilijk 
om exact te achterhalen welke vakken Revius allemaal gevolgd heeft. Zeker is 
alleen dat zijn vooropleiding bestaat uit een indrukwekkend complex van taal, 
filologie, geschiedenis, poëzie, welsprekendheid, logica, ethica, fysica en meta-
fysica.31
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Dat hij de filosofische basis voor zichzelf zwaar laat wegen, blijkt uit de bei-
de disputatieteksten die hij in 1605 en 1607 verdedigt: de eerste op het terrein 
van de logica, de tweede op het terrein van de metafysica. Beide bijeenkomsten 
staan onder leiding van de jonge docent Gilbertus Jacchaeus, een briljante en 
elegante Schot met een fenomenaal geheugen en een onwetenschappelijke aan-
dacht voor kleding en uiterlijk.32 Op het moment dat Revius zijn studie begint 
is Jacchaeus nog maar net aangetreden als logicadocent en nauwelijks ouder 
dan zijn studenten: 26 jaar. Toch wordt hij al in 1605 benoemd tot hoogleraar, 
wat iets zegt over zijn talenten en de voorspoedige start van zijn carrière. Dat-
zelfde jaar, vlak voor de hoogleraarsbenoeming officieel van kracht wordt, ver-
dedigt Revius onder zijn leiding zijn allereerste disputatie: De syllogismo.33 De 
tekst – opgedragen aan Hubertus Salignacus, Jacobus Arminius en de burge-
meesters van Deventer34 – behandelt een specifieke vorm van logisch redeneren 
en is op zichzelf meteen een prachtige oefening.

‘De werking van het verstand,’ zo begint het betoog, ‘is drievoudig. Ten eer-
ste afzonderlijke dingen begrijpen, ten tweede ordenen en onderscheiden, en 
ten derde het een uit het ander afleiden. In het kader van dat derde onderdeel 
(dat de ouden azanoia of tes psyches diexodon noemen en de scholastici discursum) 
zullen we allereerst het syllogisme beschouwen. Het syllogisme is immers een 
redenerende manier van denken, die een stelling noodzakelijkerwijs afleidt uit 
de behoorlijke analyse van zijn onderdelen en conclusie.’35 Daarop volgt een 
uiteenzetting van vijf pagina’s, waarin met veel Griekse termen en Aristoteles-
citaten wordt uitgelegd hoe je de geldigheid van een redenering kunt toetsen 
door die tot de premissen te herleiden. Als de premissen kloppen, klopt de re-
denering ook: ‘In een gezonde redenering zal [de conclusie] overeind blijven als 
het voorafgaande overeind blijft, want vanuit de waarheid volgt niets dan de 
waarheid.’36 

Het valt voor de toehoorders te hopen dat Revius bij de mondelinge verde-
diging van deze stellingen ook een paar concrete voorbeelden gegeven heeft 
om zijn betoog te verhelderen. Misschien heeft hij gekozen voor het beroemde 
syllogisme ‘Alle mensen zijn sterfelijk – Socrates is een mens – Socrates is ster-
felijk’. Of, als hij een striktere definitie van het syllogisme hanteert, voor de al-
gemenere variant: ‘Alle mensen zijn sterfelijk – Alle Grieken zijn mensen – Alle 
Grieken zijn sterfelijk’.37 Maar van zulke voorbeelden is helaas niets op papier 
terechtgekomen, de tekst houdt het bij algemene omschrijvingen en definities. 

Wie deze stellingen geschreven heeft, Revius of Jacchaeus, blijft de vraag.38 
Maar één ding is duidelijk: Revius heeft de methode die hij hier leert gebrui-
ken, zijn leven lang benut. In zijn latere polemieken en disputaties hanteert hij 
volop syllogismen, zelfs in zijn gedichten komen ze voor. Neem het prachtige 
sonnet ‘Aenvechtinge’:
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Ick heb om u genaed’ o grote God, gebeden,
Maer och! ghy hebtse my in mijnen druck ontseyt.
Ick heb geroepen om u milde goedicheyt,
Maer hebse niet gevoelt in mijn ellendicheden.

Ick heb om uwe liefd’ geworstelt en gestreden
Maer hebbe te vergeefs daer lange na gebeyt*. *op gewacht

Ick hebbe dick* gesocht u mede-dogentheyt, *dikwijls

Maer en verneemse niet tot op den dach van heden.
Hoe licht cost* u genae bekeren mijn gemoet. *kon

U liefd’ en goedicheyt my trecken tot het goed’.
U mede-dogentheyt vant quade my bevrijden.

Eylaes! wat seg’ick Heer! dewijl mijn herte tracht* *omdat mijn hart verlangt

Na uwe soeticheyt, so heeft daer in gewracht* *gewerkt

U goetheyt, u genae, u liefd’, u medelijden.39

Aan de gedachte die dit vers verwoordt, ligt een syllogisme ten grondslag: ‘In 
alle mensen die naar God verlangen, is Gods genade werkzaam – Ik verlang naar 
God – Gods genade werkt dus in mij.’40 Het hele gedicht is in feite een vari-
atie op het beroemde syllogismus mysticus: een gelovige kan zeker zijn van zijn 
toekomstige zaligheid doordat hij de kenmerkende emoties en verlangens van 
het geloof bij zichzelf waarneemt. Hij kan uit zijn ‘ware gheloove in Christum, 
kinderlicke vreese Gods, droefheydt die nae God is over de sonde, hongher ende 
dorst nae de gerechticheyt’ afleiden dat hij uitverkoren is – omdat dat de ken-
merken zijn van alle echte gelovigen.41 

Voor de latere Revius is het syllogisme dus bepaald geen louter-theoretisch 
redeneerkunstje. Het is een wapen dat hij niet alleen hanteert om de aanvallen 
van zijn tegenstanders te pareren, maar ook – heel praktisch – om zijn eigen 
negatieve emoties te beïnvloeden en bij te sturen. Zoals in het bovenstaande 
sonnet: de dichter heeft te kampen met onzekerheid en gevoelloosheid, maar 
hij troost zichzelf met een logische redenering, opgebouwd vanuit algemeen-
geldige waarheden.

Revius’ disputatie over het syllogisme, de allereerste gedrukte tekst waar-
aan zijn naam verbonden is, is slechts een simpel staaltje van schoolse oefening. 
Maar in het licht van zijn latere werk vertellen deze stellingen veel over de ma-
nier waarop hij tijdens zijn studententijd bezig is zich te ontwikkelen, de ma-
nier waarop zijn denken leert functioneren.

Nadenken over de onsterfelijke ziel
Dat de filosofie Revius ook buiten het verplichte lesprogramma om geboeid 
heeft, blijkt wel uit het feit dat hij in zijn derde jaar nog altijd colleges volgt bij 
professor Jacchaeus. Een halve eeuw later houdt zijn vriend Johannes Hoorn-
beeck het zelfs als lichtend voorbeeld aan een volgende generatie studenten 
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voor: Spiegel je aan Revius en leg je niet alleen op de talenkennis, maar ook op 
het logische denkvermogen toe, want sinds zijn studie onder de beroemde Jac-
chaeus ‘had hij zoveel verstand van filosofie dat hij niet alleen kon beoordelen 
waarover het ging, maar ook een eigen standpunt kon innemen en schriftelijk 
verdedigen.’42

Jacchaeus heeft dus, volgens Revius’ omgeving, de basis gelegd voor zijn we-
tenschappelijke ontwikkeling. Vreemd is dat niet, want Jacchaeus staat bekend 
als een van de meest vernieuwende denkers aan de vroegzeventiende-eeuwse 
Leidse universiteit. Hoewel hij in Revius’ eerste jaar slechts logicacolleges gaf, is 
zijn werkterrein binnen een paar jaar flink uitgebreid. Hij heeft de ethica erbij 
gekregen in zijn officiële pakket, maar zijn echte belangstelling ligt elders: bij 
fysica en metafysica. Daarom is hij op eigen initiatief begonnen met privaatcol-
leges over onderwerpen als de ziel, de zintuigen, de tijd, de oorzaken en het 
wezen van de dingen – en dat blijft hij doen, ook nadat hij eind 1607 door de 
curatoren van de universiteit op de vingers getikt wordt: het is niet de bedoe-
ling dat hij in zijn lessen de grenzen met de theologie overschrijdt.43 

Jacchaeus’ vernieuwende invloed ligt niet direct op het terrein van de fysica: 
hij laat de allernieuwste natuurkundige ideeën over hemel en aarde eenvoudig 
links liggen. Aan het begin van de zeventiende eeuw leeft hij nog altijd in een 
harmonieus universum, vol van licht en geluid, waarin de sterren aan het he-
melgewelf schitteren en de planeten hun vaste banen gaan, elk door een eigen 
engel bestuurd – een universum waarin slechts het middelpunt, de aarde, in 
duisternis verzonken ligt. Geen vage, eindeloze verten, geen onmetelijke, ijs-
koude duisternis, zelfs geen aarde die om de zon draait. Jacchaeus houdt op 
hoofdlijnen vast aan het traditionele, aristotelische wereldbeeld44 – waar ook 
Revius als dichter een uitgesproken voorkeur voor houdt, maar waar hij later 
als theoloog en filosoof mee worstelt. 

Op het terrein van de metafysica is Jacchaeus echter wél heel modern. Hij 
laat zijn studenten kennismaken met de nieuwste inzichten van dat moment, 
hoewel die afkomstig zijn van denkers uit de rooms-katholieke traditie: de 
scholastici van de contrareformatie. Met hun renaissancistisch gekleurde, fi-
losofische benadering van de theologie slaan met name de Spaanse jezuïeten 
een brug van het middeleeuwse naar het moderne denken. Hun belangrijkste 
vertegenwoordiger, Francisco Suárez, weet als geen ander de traditioneel-ka-
tholieke visie op de mens in zijn verhouding tot God en tot de wereld, wanke-
lend door de invloeden van humanisme, reformatie en nieuwe ontdekkingen, 
opnieuw te definiëren en er inhoud aan te geven.45

Vanwege zijn intelligente benadering van de kwesties waarvoor alle theolo-
gen van de nieuwe tijd zich geplaatst zien, is Suárez gedurende de eerste helft 
van de zeventiende eeuw de onbetwiste autoriteit bij metafysische vraagstuk-
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ken. Revius zelf zal zijn leven lang uit deze bron putten, net als zijn medestan-
ders in de gereformeerde orthodoxie,46 al was het maar omdat er eenvoudig 
geen gereformeerde alternatieven zijn voor Suárez en de andere jezuïeten uit 
de school van Salamanca. Wat niet wegneemt dat Revius in de loop van de jaren 
wel degelijk een kritische houding ontwikkelt – reden waarom hij later met 
zijn boek Suarez repurgatus (1643) de Spaanse theoloog een gereformeerde schoon-
maakbeurt wil geven. Maar dan loopt hij al tegen de zestig; daarover later dus 
meer.

De ideeën en opvattingen van Jacchaeus leunen zwaar op die van Suárez.47 
Aan de hand van diens werk voert hij Revius en zijn medestudenten langs be-
langrijke filosofische vragen. Hoe kun je de werkelijkheid buiten jezelf ken-
nen? Welk verband is er tussen je zintuiglijke waarneming en de ordening door 
je verstand? Hoe moet je het wezen van de dingen bepalen? Valt het bestaan van 
God in filosofische zin te bewijzen? En hoe verhoudt zich Gods voorzienigheid 
tot de menselijke keuzevrijheid?

Vooral dat laatste is een belangrijke kwestie. Op een bepaalde manier werkt 
God samen met zijn schepselen, zegt Jacchaeus in navolging van Suárez, zodat 
mensen niet helemaal van tevoren gedetermineerd zijn. In Gods orde ligt be-
sloten dat de schepselen een eigen werkzaamheid vertonen. Daardoor kunnen 
mensen spontaan handelen op een manier die met hun aard als redelijke we-
zens overeenkomt. Die samenwerking tussen God en mens laat dus ruimte voor 
de mens, als zogenaamde ‘tweede oorzaak’, om zijn eigen keuzes te maken.48 
Overigens blijft het onder filosofen een veelbesproken en bediscussieerde vraag 
in hoeverre die menselijke keuzes dan onafhankelijk van God werkzaam zijn – 
Revius zelf zal op dat punt later afstand nemen van Suárez, die hij verwijt dat 
hij de ‘eerste oorzaak’ tot een ‘tweede oorzaak’ maakt en omgekeerd.49 Maar zo 
ver is het in zijn studietijd nog niet.

De hele theorie over ‘eerste’ en ‘tweede oorzaken’ klinkt intussen interessant 
in het licht van de discussies over de predestinatie die de Leidse universiteit in 
deze periode beheersen. Maar er moet wél bij bedacht worden dat voor theolo-
gen de goddelijke verkiezing iets anders is dan de goddelijke voorzienigheid. 
Daarom kunnen studenten als Revius alles wat Jacchaeus tijdens de filosofie-
colleges zegt over keuzevrijheid prima combineren met alles wat Gomarus tij-
dens de theologiecolleges zegt over onvrijheid van de wil. Ze maken eenvoudig 
onderscheid tussen vrijheid in ethische kwesties en vrijheid in psychologische 
kwesties.50 Jacchaeus mag dan later ontslagen worden vanwege zijn arminiaan-
se sympathieën, de contraremonstrantse theologen van de zeventiende eeuw 
blijven graag putten uit alles wat ze op dit punt van hem geleerd hebben. Ook 
Revius, die zijn leven lang geboeid zal blijven door de vraagstukken die hier aan 
de orde komen.
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De stellingen die hij in 1607 onder Jacchaeus verdedigt, De anima separata, 
vormen zodoende niet minder dan een kiemcel voor zijn latere werk, ook al 
betreft het hier slechts een samenvatting van een studietekst – waarschijnlijk in 
opdracht van Jacchaeus.51 Die tekst gaat over kwesties die hem tot aan zijn dood 
zullen blijven bezighouden. Wat gebeurt er met de zielen van gestorven men-
sen? Hoe kan het dat de ziel onafhankelijk van het lichaam blijft voortbestaan? 
Is het mogelijk dat de zielen van de doden nog altijd kunnen waarnemen wat 
er op aarde gebeurt? Kunnen het verstand en het inzicht aan de ziel gekoppeld 
blijven als die ziel losgemaakt is van het lichaam en de zintuigen? En wat ge-
beurt er als de ziel, bij de opstanding van de doden aan het eind van de tijd en 
de wereld, opnieuw een lichaam zal krijgen?

Hoe belangrijk hij die vragen vindt, blijkt wel uit het feit dat hij in deze 
periode kennelijk alle teksten die ermee te maken hebben verzamelt – voor het 
grootste deel disputaties die tussen 1595 en 1605 in Leiden gehouden zijn: Ju-
nius over de vermogens van de ziel, Trelcatius senior over het wezen van de ziel, 
Trelcatius junior over Gods beeld in de ziel, Gomarus over de schepping van de 
ziel, Vorstius en Murdison beiden over de redelijke ziel, Trutius over de eenheid 
van de ziel, Bertius over de vermogens van de ziel, en Jacchaeus over het wezen 
van de ziel. Later, als hij zelf geleerde teksten schrijft, gebruikt hij ze om een 
fraai overzicht te geven van de manier waarop de Leidse theologie- en filosofie-
hoogleraren de ziel altijd hebben beschouwd.52

Hij heeft zich dus in 1607 waarschijnlijk al goed ingelezen in het onderwerp, 
en hij presenteert zijn stellingen met enig zelfbewustzijn aan zijn medestuden-
ten: hij is niet van plan zich te verliezen in subtiliteiten, maar hij zal de kwes-
tie eenvoudig en duidelijk proberen te behandelen.53 Allereerst benadrukt hij 
de onsterfelijkheid van de ziel, gestut met citaten van diverse filosofen en met 
logische argumenten onderbouwd. Daarna schakelt hij over op de stelling dat 
de mensenziel anders is dan die van een engel. Ook als de ziel van het lichaam 
wordt losgemaakt door de dood, zal zo’n ziel altijd gericht zijn op eenheid met 
een lichaam omdat dat nu eenmaal in haar natuur ligt. Na de dood van het 
lichaam blijven het begrip en het inzicht de ziel aankleven, maar de zintuig-
lijke vermogens verdwijnen – voor het gemak slaat Revius de kwestie van de wil 
hier maar even over. Ten slotte behoren geestverschijningen absoluut niet tot 
de mogelijkheden, op welke manier dan ook. 

Daar stopt het betoog, vrij abrupt. Om onduidelijke redenen is er een blad 
weggesneden uit het enige exemplaar dat van deze tekst bewaard gebleven is – 
in de British Library – zodat de laatste twee pagina’s ontbreken. Maar gelukkig 
valt vrij goed te voorspellen wat er op die bladzijden gezegd wordt.54 Revius’ 
hele verhaal blijkt immers niets anders te zijn dan een getrouwe samenvatting-
in-zes-pagina’s van de uitvoerige verhandeling Tractatus de anima separata van Bal-
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thazar Alvares.55 Hij noemt die bron nergens met zoveel woorden, maar zijn 
stellingen vertonen een volstrekt gelijke opbouw, om nog maar te zwijgen van 
de soms woordelijke overeenkomsten.56 Kennelijk put Jacchaeus voor zijn col-
leges vrijmoedig uit het werk van de zogenaamde Conimbricenses – de jezu-
ieten uit het Portugese Coimbra die rond 1600 tot de intellectuele voorhoede 
van de rooms-katholieke wereld behoren.57 Of zou het Revius zelf zijn geweest 
die Alvares’ verhandeling over de ziel als interessant discussiemateriaal heeft 
aangedragen?

Wetenschap op de drempel van de eeuw
Een gereformeerde theoloog uit het begin van de zeventiende eeuw heeft twee 
hulpwetenschappen tot zijn beschikking: de filosofie en de filologie. De prak-
tijk leert overigens dat die twee, vanwege hun fundamenteel verschillende 
benadering, niet altijd vreedzaam samengaan. De filologen denken dat met 
goed lezen – de taal begrijpen, de historische context van de woorden kennen, 
teksten reconstrueren en met elkaar vergelijken – uiteindelijk alle problemen 
opgelost kunnen worden. De theologische kernpunten komen wat hen betreft 
vanzelfsprekend op vanuit de voorafgaande bijbeluitleg. Maar veel theologen 
zijn juist geneigd om het probleem andersom te benaderen, met de filosofie 
als belangrijkste instrument. De Bijbel dient immers allereerst zó uitgelegd te 
worden dat ‘de gezonde staat der leerstellingen gehandhaafd wordt.’58 Ze lezen 
zodoende binnen vastgestelde filosofische en theologische kaders en lijken de 
exegese vervolgens vooral te gebruiken om dat leerstellige systeem te onder-
steunen.59 

Wanneer een gemiddelde, gereformeerde theoloog uit het begin van de ze-
ventiende eeuw een tekstpassage bestudeert, doet hij dat allereerst binnen het 
kader van de geloofsleer. Stel dat hij de geschiedenis van Johannes de Doper wil 
uitleggen, dan vraagt hij niet in de eerste plaats wie Johannes was, welk publiek 
hij op het oog had of wat zijn boodschap in de context van zijn tijd betekende. 
In zijn ogen zijn dat uiteindelijk niet de vragen waar het om gaat. Veel belang-
rijker is het om lijnen te trekken naar de gereformeerde leer van de sacramen-
ten, om positie te kiezen tegenover de doopsgezinden, of om de betekenis van 
de doop in het leven van de gelovige aan te geven. 

Typerend is de manier waarop de latere hoogleraar Antonius Walaeus de 
theologiestudie beschrijft: opgebouwd uit de onderdelen catechesis (behande-
ling van de belangrijkste leerstukken die boven alle discussie verheven zijn), 
loci communes (de uitvoeriger studie van de geloofsleer inclusief weerlegging van 
ketterijen) en exegese (uitleg van de Bijbel). Die bijbeluitleg is het moeilijkste en 
gevaarlijkste onderdeel, dus bij twijfel moet er altijd teruggegrepen worden op 
de zekerheid van de vaststaande leerstukken. Niet op de manier van de rooms-
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katholieken, maar op een gereformeerde manier – vanuit de gave van de kerk 
om leerstellingen uit de Schrift af te leiden.60 Het sola scriptura, zwaar aangezet 
in de protestantse theologie, betekent dus zeker niet dat de Schrift totaal onbe-
vangen en los van de traditie gelezen kan worden.61

Dat is de manier waarop Revius in Leiden opgeleid wordt. Onder leiding van 
de theoloog Franciscus Gomarus verdiept hij zich in onderwerpen als de erf-
zonde, de voorzienigheid, de kerkelijke tucht, het gezag van de kerk in geloofs-
kwesties, de sacramenten, de schepping, de leer van de drie-eenheid en – na-
tuurlijk – de predestinatie. Gomarus besteedt binnen het vaste lesprogramma 
veel aandacht aan de controverse met rooms-katholieken en doopsgezinden, 
getuige thema’s als de kinderdoop, de mis, de vijf valse sacramenten, het vage-
vuur en het aanroepen van de heiligen. Een onderwerp dat vaker dan alle an-
dere terugkeert, is de ‘iustificatio hominis coram Deo’, de rechtvaardiging van 
de mens voor God – kernpunt van de reformatorische theologie.62

Hetzelfde geldt trouwens voor de colleges die Revius bij de theoloog Lucas 
Trelcatius junior gevolgd heeft. Trelcatius mag dan de naam hebben dat hij de 
studenten vooral deugdelijk opleidt in de kunst van het preken, ook hij do-
ceert de vastgestelde hoofdpunten van de leer – de loci communes – en dus laat 
hij evengoed disputeren over de predestinatie. Of over de kerk, de overheid, de 
sacramenten, het gebed, het wezen van God, de incarnatie, de schepping en de 
zondeval – om maar een paar thema’s te noemen.63 Verder ligt het voor de hand 
dat Revius, als theologiestudent, naast disputeercolleges ook openbare hoorcol-
leges van de drie hoogleraren Arminius, Gomarus en Trelcatius gevolgd heeft.64

Intussen laten de theologen de grote discussies over de overlevering van de 
bijbeltekst, over mogelijke tegenstrijdigheden in de canonieke boeken, over 
de vocalisatie van het Hebreeuws, over joodse en Griekse invloeden in de taal 
van het Nieuwe Testament merendeels over aan de letterenfaculteit. In Leiden 
verheldert Scaliger de bijbeltekst via rabbijnse literatuur en klassieke dichters, 
onder het motto ‘lisez les bons auteurs, la Metamorphose d’Ovide, le Thalmud, 
illa sunt necessaria ad Biblia’.65 Heinsius vraagt aandacht voor de uitleg van de 
kerkvaders en de Griekse tekst van het Nieuwe Testament. En in Franeker zijn 
het vader en zoon Drusius die de Schrift niet alleen met de rabbijnse en vroeg-
christelijke bronnen vergelijken, maar ook met oude bijbelvertalingen in het 
Aramees en het Syrisch.66

Zelfs al aan het begin van de zeventiende eeuw kan de onafhankelijke op-
stelling van deze tekstwetenschappers enig wantrouwen oproepen bij som-
mige theologen. Dat komt vooral doordat Scaliger en Drusius – net als Hein-
sius in zijn beginjaren – geen partij willen kiezen in alle theologisch gekrakeel 
van hun tijd.67 Hun onderzoek naar de overlevering van de bijbeltekst gaat de 
perken van de gereformeerde orthodoxie echter geenszins te buiten. Ze erken-
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nen bijvoorbeeld ruimhartig dat er soms varianten mogelijk zijn in de Griekse 
tekst, maar die varianten doen – schrijft Heinsius – niets af aan wat een mens 
moet geloven, en al evenmin leren ze wat hij niet moet geloven.68 God zelf heeft 
er in zijn voorzienigheid voor gezorgd dat er niets essentieels verloren gegaan 
is.

Daarom zijn de taalgeleerden ook niet bang dat de uitkomsten van hun on-
derzoek de gereformeerde geloofsleer onderuit zullen halen, integendeel. Ze 
hebben groot vertrouwen in het menselijke vermogen tot tekstbegrip, en koes-
teren de idealistische gedachte dat alle dogmatische problemen met grondige 
bijbelstudie op te lossen zijn. De twisten in de godsdienst, zegt Scaliger, ko-
men uit niets anders voort dan uit onbegrip van de grammatica.69 En Drusius is 
dezelfde mening toegedaan: bekwame taalgeleerden zullen geen theologische 
dwalingen aanhangen. Volgens hem leidt een goed begrip van de bijbeltekst 
onvermijdelijk tot het orthodoxe standpunt – en niet andersom.70 

In de loop van de zeventiende eeuw echter gaat de gereformeerde ortho-
doxie strakkere grenzen trekken. In de strijd met andersdenkenden is de on-
feilbaarheid van de overgeleverde bijbeltekst een wezenlijke kwestie, terwijl de 
bijbehorende gereformeerde exegese steeds vaster omkaderd wordt. Dat maakt 
dat de humanistisch georiënteerde taalwetenschap (die juist onderzoek doet 
naar die overlevering en exegese) soms met argusogen bekeken wordt. Al in 1619 
kan de theoloog Antonius Walaeus zodoende zijn studenten voorhouden dat 
het niet goed is om te veel uit te blinken in filologische vaardigheden of je hele 
leven te slijten met het leren van talen – het beoefenen van de theologie zelf is 
nodiger en nuttiger.71

Intussen raakt dat laatste aan het geheim waardoor Revius en veel van zijn 
generatiegenoten het een met het ander weten te verbinden. Voor hen dient 
alle kennis, van welke soort ook, dienstbaar gemaakt te worden aan het gelovig 
luisteren naar de stem van de goddelijke openbaring. Talenkennis en filosofie 
zijn middelen, het doel blijft de heilige godgeleerdheid, waarvoor nog andere 
dingen nodig zijn. Een vrome levenswandel bijvoorbeeld, een zuiver hart, een 
gelovige en biddende studie- en luisterhouding en vooral: de verlichting door 
de Heilige Geest.72 Alleen op die manier zullen de filosofie en de filologie tot 
hun recht komen als hulpwetenschappen om het Woord te interpreteren.73

De vraag is in hoeverre de Leidse hoogleraren – met hun uiteenzettingen 
over het wezen van de dingen, over de verhouding tussen God en mens, over 
taal en tekst – aandacht hebben gehad voor het persoonlijke geloof van de the-
ologiestudenten. In hun vele geleerde disputaties valt daar weinig van terug te 
vinden. Ze benadrukken wel dat de theologiestudie een geestelijke kant heeft, 
en die kant zal in de dagelijkse omgang met studenten ook wel ter sprake geko-
men zijn. Dat blijkt in elk geval uit de aandacht voor bijbellezingen, gebeden 
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en preekbesprekingen waarmee Revius’ medestudenten in het Statencollege 
zich geconfronteerd zien. Maar in de teksten die uit het academische onder-
wijs overgeleverd zijn, blijft de persoonlijke spiritualiteit vrijwel onzichtbaar. 
De thema’s die de theologen behandelen, benaderen ze onvermijdelijk met de 
wetenschappelijke instrumenten die ze tot hun beschikking hebben, via filolo-
gie, logica en metafysica, en altijd in het licht van de grote traditie van de kerk.

Tussen Gomarus en Arminius
Met hoeveel vreugde Revius zich ook op de filosofie en de talen stort, het lijkt 
erop dat hij in zijn eerste studiejaren niet altijd evenveel plezier beleefd heeft 
aan de theologie. In zijn autobiografie meldt hij dat het grote conflict over de 
predestinatie tijdens zijn studietijd hoog oploopt en dat dat voor hem uitein-
delijk zelfs aanleiding is om Leiden te verlaten.74 Dat is opmerkelijk voor een 
man die later bekendstaat als een geducht polemist, nimmer aarzelend om de 
strijd aan te gaan. Als twintigjarige student denkt hij er kennelijk anders over.

Tijdens de jaren waarin hij in Leiden studeert, komen de twee theologie-
hoogleraren Gomarus en Arminius steeds verbitterder tegenover elkaar te staan. 
De eerste is een man die zekerheden biedt, die zijn studenten op het vaste spoor 
van de traditie zet en met groot gezag en vertrouwen onwankelbare waarheden 
verkondigt. Hij vindt het ongepast om ‘de jonghe ende jeuckende ooren met 
nieuwicheden te kittelen, ende met twijfelinge ende teghensprekinghe, van de 
ghemeyne leere onser kercke, aen te locken, en los te maken.’75 Dat laatste is 
precies wat Arminius volgens hem doet. Arminius is dan ook een totaal andere 
persoonlijkheid, die al redenerend en zoekend de theologie te lijf gaat, die vra-
gen wil stellen en wil discussiëren, en daarbij niet bang is om eigen onwetend-
heid te erkennen.76

Twee karakters staan hier tegenover elkaar, maar daarmee is niet alles ver-
klaard van hun wezenlijk verschillende opvattingen over de verhouding tussen 
God en mens. Het conflict tussen Gomarus en Arminius gaat immers inhoude-
lijk wél over een cruciaal punt, om niet te zeggen over een van de basisvragen 
van filosofie en theologie: in hoeverre is de mens zelf in staat om het goede te 
kiezen en zo zijn eigen ultieme bestemming te bepalen?

Dat kan niemand, zegt Gomarus. Geen mens is uit zichzelf in staat tot iets 
goeds, als het gaat om de eeuwige zaligheid. We kunnen alleen maar gered wor-
den door Gods genade, die sterker is dan welke menselijke tegenstand ook. 
God kiest mensen uit en schenkt hun het geloof, onafhankelijk van hun eigen 
zondige wil en keuze. Dat betekent ook dat andere mensen buiten die genade 
vallen, en dus – volgens Gods soevereine besluit – verworpen worden. En dat 
alles is al bepaald vóór de schepping van de mens, en vóór de geboorte van ieder 
individu.77 Niet in deterministische zin, want de mens houdt op psychologisch 
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vlak nog altijd de vrijheid om spontaan te kiezen, maar beschouwd vanuit het 
principe van Gods soevereiniteit en allesomvattende wil en besluit.

Arminius is het daar niet mee eens. Al in zijn tijd als predikant in Amster-
dam had hij geworsteld met het leerstuk van de predestinatie en daarover met 
zijn collega Plancius gedebatteerd, en sinds hij als hoogleraar is aangetreden in 
Leiden wordt dat er niet minder op. Volgens Arminius speelt de menselijke wil 
wel degelijk een rol bij het bepalen van de eeuwige bestemming. God is vrij om 
te besluiten en uit te voeren wat Hij maar wil, Hij kent alle mogelijkheden – of 
ze nu werkelijkheid zijn geworden of niet. Door bepaalde mogelijkheden en 
omstandigheden wél te realiseren en andere niet, kan Hij van tevoren weten 
en besturen welke keuzes een mens in alle vrijheid maken zal. Die mens kan óf 
luisteren naar Gods roepstem, óf bewust weerstand bieden aan de genade. Wie 
in Christus gelooft toont daarmee dat hij uitverkoren is, wie weigert te geloven 
gaat door eigen schuld verloren.78 

Het conflict over de predestinatie heeft in Revius’ ontwikkeling een be-
palende rol gespeeld. Alleen is de vraag: op welke manier precies? Zelf wil hij 
iedereen – achteraf – graag laten geloven dat hij vanaf het begin gevormd is 
door de alleszins rechtzinnige hoogleraren Gomarus en Trelcatius.79 Wie hem 
later bezig ziet, kan ook niet anders dan dat soort invloeden veronderstellen. 
Als predikant en theoloog is hij – in de woorden van Buitendijk – ‘een geducht 
polemist, een strijdros, een man wiens naam in één adem genoemd werd met 
die van Gomarus, Bogerman en andere verdedigers van de predestinatieleer.’80

Geen wonder dat er altijd een rechtstreeks verband gelegd is tussen zijn 
latere opvattingen en zijn vorming door Gomarus. Revius studeerde vlijtig, 
schrijft Hoornbeeck in zijn lijkrede, onder de beroemde Gomarus en Trelca-
tius, ‘krachtige beschermers van de oude, zuivere theologie’, terwijl intussen die 
‘aanstichter van ongelukkige nieuwigheden en verwarring, Arminius’ de uni-
versiteit op haar grondvesten deed schudden.81 Op hetzelfde patroon borduurt 
ook Posthumus Meyjes verder: ‘Vragen wij wiens leerling in den eigenlijken 
zin Revius zoude moeten heeten, ongetwijfeld die van Gomarus. Zijn gansche 
verdere leven toont den stempel dien deze op hem gedrukt heeft.’ Revius zal 
dus wel geen colleges bij Arminius gevolgd hebben, denkt Posthumus Meyjes – 
een veronderstelling die prompt als vaststaand feit in latere biografische schet-
sen terechtkomt.82 Maar aangezien zowel de colleges van Gomarus als die van 
Arminius verplichte stof vormden voor alle theologiestudenten, kan het bijna 
niet anders of hij heeft wél onder het gehoor van Arminius gezeten.83

Het lijkt er dus op dat het hier om een geval van projectie-achteraf gaat. Wie 
aan het eind van Revius’ leven begint, en – teruggaand in de tijd – het spoor volgt 
van zijn rechtzinnig-gereformeerde opvattingen, komt onherroepelijk aan de 
voeten van Gomarus terecht. Eén rechte lijn van zuiver contraremonstrantisme. 
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Zo heeft de latere Revius het zelf waarschijnlijk ook graag gezien. Sinds de sy-
node van Dordt zijn de grenzen in de gereformeerde theologie immers scherp 
getrokken: Gomarus had gelijk en Arminius ongelijk. Maar de werkelijkheid 
van zijn studietijd moet verwarrender en ondoorzichtiger geweest zijn dan hij 
als oudere man wil erkennen.

Dat blijkt al in zijn eerste jaar, als hij nog slechts met de beginselen van de 
wetenschap bezig is en onbevangen zijn disputatie over het syllogisme op-
draagt aan Arminius.84 Kennelijk voelt hij sympathie voor hem en heeft hij iets 
aan hem te danken. Toch moet hij zelfs als eerstejaarsstudent al hebben beseft 
dat Arminius onder vuur ligt. Al in Amsterdam hing de geur van onrechtzin-
nigheid om hem heen en op het moment dat Revius in Leiden arriveert – zomer 
1604 – is de strijd net in alle hevigheid losgebarsten na een disputeercollege 
over het omstreden onderwerp. In 1605, rond de tijd dat Revius zijn stellingen 
aan hem opdraagt, krijgt Arminius lastige vragen van de provinciale synode, 
de classis en de kerkenraad, en de eerste voorbereidingen voor een nationale 
synode worden getroffen.85

Zodoende staat Revius, zodra hij in zijn tweede of derde jaar serieus werk 
gaat maken van de theologie, voor de opgave om zich een weg te zoeken in dit 
theologische mijnenveld. Hij begint met sympathie voor de persoon van Armi-
nius, maar de vaste zekerheden van Gomarus moeten hem tegelijkertijd enorm 
hebben aangetrokken – niet voor niets ontwikkelt hij zich in de loop van zijn 
leven tot een groot voorvechter van de traditie en bestrijder van de twijfel. Mis-
schien valt daar zelfs voorzichtig uit af te leiden dat zijn standpunt werkelijk 
een zelfverworven standpunt is geweest. In ieder geval toont hij zich tegen het 
einde van zijn studietijd een uitgesproken aanhanger van de visie van Goma-
rus.86

Maar het blijft de vraag of hij tijdens zijn eerste studiejaren in Leiden, in 
de slagschaduw van de beide giganten, al openlijk partij gekozen heeft in de 
discussie. Als hij zich in het kamp van Gomarus begeeft, zal hij immers zijn 
gevoel van erkentelijkheid ten opzichte van Arminius opzij moeten zetten en 
hem te vuur en te zwaard bestrijden. Het is niet vreemd om te veronderstellen 
dat het hier sluimerende loyaliteitsconflict – naast de algehele sfeer van ruzie 
die hij zelf als aanleiding noemt – een van de oorzaken is waarom Revius Leiden 
verlaat en zijn studie in Franeker voortzet. Trouwens, hij is de enige niet. ‘De 
beste studenten trokken zich om strijd terug en verspreidden zich naar allerlei 
andere universiteiten,’ schrijft Hoornbeeck over deze periode.87
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3. Hebreeuws in de ene, theologie in de andere hand

Gelders-Overijsselse netwerken
De universiteit van Franeker is in 1607 in de Noordelijke Nederlanden de 
enige naast Leiden. Revius arriveert er in dezelfde periode als diverse van zijn 
bekenden: een heel groepje theologen – behalve hijzelf ook Petrus Cunaeus, 
Petrus Plancius, Hermannus Keckius en Michael Baldaeus – laat zich dat jaar 
overschrijven naar Franeker.88 Kennelijk heerst er bij hen allemaal een algehele 
vermoeidheid over het gekrakeel in Leiden, en daar komt bij dat de beroemde 
hebraïst Johannes Drusius een extra trekpleister vormt in Franeker. De Friese 
universiteit beleeft in deze jaren een bloeiperiode en weet volop buitenlandse 
theologiestudenten te trekken: Pruisen, Zwitsers, Engelsen, zelfs een verdwaal-
de Spanjaard.89

Met al die Leidse bekenden om zich heen hoeft Revius zich in zijn nieuwe 
woonplaats geen volslagen vreemdeling te voelen. Daar komt bij dat hij ge-
neigd blijft omgang te zoeken met studenten uit de vertrouwde netwerken van 
zijn familie. Kennelijk is het land van herkomst zó bepalend dat studenten met 
dezelfde regionale achtergrond als vanzelf contact met elkaar zoeken en zich 
organiseren in streekgebonden studentenverenigingen of ‘naties’. Hoewel het 
de vraag is of de Gelders-Overijsselse natie in Franeker in deze periode al offici-
eel bestaat, is het toch duidelijk dat de studenten uit deze provincies op elkaar 
aantrekken.90

Iets van de kring waarin Revius zich beweegt, wordt zichtbaar in het al-
bum amicorum van een van zijn medestudenten: de jurist Adriaen Splinter 
Hellemijs van Welle. Deze Adriaen is de zoon van een hopman in het Staatse 
leger en de neef van de beroemde Amsterdamse predikant Wernerus Helmi-
chius, maar – belangrijker nog – opgegroeid in Deventer.91 Zijn album bevat 
een hele reeks inscripties uit de beginjaren van de zeventiende eeuw die met 
Revius in verband gebracht kunnen worden: studenten uit Leiden en Frane-
ker die een gemeenschappelijke herkomst uit Gelderland of Overijssel delen. 
Allereerst zijn er Revius zelf en zijn al eerder genoemde vriend Johannes Pas-
sius uit Deventer, verder Sweder van Haersolte uit Harderwijk (de zoon van zijn 
moeders vriendin) en diens plaatsgenoot Alphert Brinck (familie van zijn latere 
vriend Ernst Brinck), Boudewijn Sloet uit Vollenhove (die voorkomt in zijn la-
tere geschiedwerk), Engelbert Optenoort uit Zutphen (wiens verblijf in Orléans 
deels samenvalt met het zijne) en nog diverse anderen.92 Wat deze studenten te 
schrijven hadden, blijft echter duister – het album zelf waaraan ze een bijdrage 
leverden lijkt spoorloos verdwenen. Alleen de namenlijst blijft over.93

Twee duidelijke vrienden van Revius tijdens zijn periode in Franeker zijn 
Wolter van Schonenborch en Jelis van Lytt. De eerste, een Groningse regenten-
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zoon die een opmerkelijke carrière als staatsman en gouverneur van Brazilië 
tegemoet gaat,94 schrijft een lofdicht op een van Revius’ disputaties en sluit dat 
af met de mededeling: ‘Voor een uitzonderlijke vriend heb ik graag iets geschre-
ven.’95 Wat de inhoud van het vers betreft, de dichter put zich uit in overdadige 
jubelzangen op Revius’ grote geleerdheid en vele gaven: 

Om deze heilige dingen te leren – waardig de hemel,
te groot voor de aarde – reik je omhoog, geleerdste der jongeren, 
een immense geestdrift sleurt je naar boven, ontrukt aan
schaduw en duisternis, voert je mee naar de hemelse,
goudglanzende, blinkende sterren. Overladen met lof
ben je, van nature begaafd door de zorg van de hemel,
begunstigd door muzen en gratiën; om strijd brengt alles
voor jou uitzonderlijke gaven bijeen, en eeuwige roem.
Hetzij je verstand Aristoteles’ duistere geschriften ontwart,
hetzij de uitzonderlijkste leerstukken voor je bezwijken
(door filosofen gevangen op papier in de loop van de tijd), 
hetzij je de verborgen spreuken van de Donderende,
besloten in de heilige boeken, weet open te leggen – 
ieder verwondert zich dat hij zó ver omhooggevoerd wordt,
dat een allerzoetst eerbetoon, een brandende hartstocht hem aandrijft
dat een immense kracht hem nodigt naar ongekende hoogten.96

Dat ook de Deventer regentenzoon Jelis van Lytt (Aegidius à Lytt) in deze peri-
ode een van Revius’ beste vrienden is, blijkt uit het lofdicht dat Revius op zijn 
disputatie maakt, en waarin hij hem beschrijft als zijn ‘vriend die als een broe-
der is, in ledige en bezige uren’.97 Deze tekst, opgenomen in een disputatiebun-
del van de jurist Joachim Andreae, vormt intussen meteen het allereerste bewijs 
van Revius’ dichterschap – daarover straks meer.

Inhoudelijk heeft het versje niet al te veel om het lijf. Volgens Revius blinkt 
zijn vriend niet alleen uit in de rechtsgeleerdheid, maar ook in de poëzie. Die 
literaire belangstelling is vast en zeker een van de grondslagen van hun vriend-
schap geweest. Revius zegt er evenwel verder niet veel over, hij laat zijn versje 
uitlopen op een lofzang op de rechtsgeleerdheid en de docent die de disputatie 
voorzit. Alleen aan het eind wijdt hij nog snel een chauvinistisch regeltje aan de 
rivier de IJssel – een verwijzing naar de gemeenschappelijke liefde voor poëzie 
en de gemeenschappelijke band met Deventer:

Leef ! zolang de lieflijke IJssel woont in zijn grot vol met muzen,
zolang de Teutoonse kust het water drinkt van de Rijn.98
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Met dat alles lijkt het erop dat Revius meer met juristen omgaat dan met theo-
logen. De verklaring daarvoor is wellicht dat hij zich vanouds thuisvoelt in de 
wereld van regenten en landadel – en in die kringen ligt het nu eenmaal voor de 
hand dat de zoons rechten gaan studeren. Iemand als de Deventer burgemees-
terszoon Johannes Passius, die voor medicijnen kiest, is een uitzondering. Net 
als Revius zelf. 

Dat hij intussen wel degelijk ook contacten onderhoudt met het groepje 
Leidse theologiestudenten dat samen met hem de overstap naar Franeker heeft 
gemaakt, ligt voor de hand maar is moeilijker te bewijzen – daarover straks 
meer.

De smaak van de Hebreeuwse letteren
Wat Revius in Franeker vooral aantrekt, is de aanwezigheid van de twee groot-
ste geleerden op het terrein van het Hebreeuws en de oosterse talen: vader en 
zoon Drusius. Hij geniet met volle teugen van de kennis die zij te bieden heb-
ben – achteraf schrijft hij dat hij ‘de smaak van de Hebreeuwse letteren gretig 
in zich opnam.’99 Dat is een veelzeggende formulering, zeker tegen de achter-
grond van de standvastig-neutrale toon die hij bij voorkeur in zijn levensbe-
schrijving aanslaat.

Johannes Drusius senior is een geleerde van wereldfaam. Zijn colleges wor-
den bezocht door studenten uit heel Europa, en zijn werk geldt na zijn dood 
nog eeuwenlang als standaardliteratuur voor oriëntalisten. Hij is afkomstig 
uit de Zuidelijke Nederlanden, heeft een moeilijke jeugd gehad – heen en weer 
getrokken tussen een protestantse vader en een katholieke moeder –, wordt al 
op z’n tweeëntwintigste hoogleraar oosterse talen in Oxford maar keert zodra 
dat voor protestanten mogelijk is terug naar de Nederlanden. Daar wordt hij 
eerst hoogleraar in Leiden, en later in Franeker. Op het moment dat Revius zijn 
colleges volgt, loopt hij al tegen de zestig, terwijl hij inmiddels ook zijn zoon, 
Johannes Drusius junior, inschakelt bij zijn lessen.100

In 1609 wordt Franeker echter opgeschrikt door het overlijdensbericht van 
de jonge Drusius, het wonderkind, de oogappel en opvolger van zijn geleerde 
vader, gestorven aan een niersteenaanval tijdens een verblijf in Engeland. De 
oude Drusius is gebroken. ‘Ik verloor mijn enige zoon,’ schrijft hij, ‘die ik sterk 
liefhad, waarop ik al mijn hoop gesteld had, op wie mijn ouderdom als op een 
stok steunde.’101 

Revius zegt er niets over in zijn eigen levensverhaal, maar het kan bijna niet 
anders of hij is geschokt geweest door de dood van de jeugdige Drusius – 21 jaar 
maar, jonger nog dan hij zelf. Het ligt voor de hand dat ook hij in deze peri-
ode bij het vriendengroepje hoorde dat zich, gedreven door een gedeelde passie 
voor de oosterse talen, rond Drusius junior verzameld had en waartoe in elk ge-
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val Petrus Plancius, Michael Baldaeus en Petrus Cunaeus behoorden – hetzelfde 
groepje dat samen met Revius de overstap vanuit Leiden naar Franeker maakte. 
Tekenend is dat de jonge Drusius zwaar verontwaardigd en teleurgesteld is als 
een van hen, Baldaeus, halverwege de studie afhaakt. In een brief aan een andere 
vriend schrijft hij: 

Weet (...) dat Michael Baldaeus ons verlaten heeft en de studie heeft opgegeven en zich 
nu bezig houdt met de handel en ijdelheden. En het is niet goed wat hij gedaan heeft, 
dat hij de parel weggegooid heeft die voor iedereen goed is en in plaats daarvan een 
scherf ontvangen heeft. Ik denk dat zijn vader hem overreed heeft, (hij behoort) tot de 
velen die ons vak en de Hebreeuwse taal geringschatten. En ik ben ellendig en in smart 
vanwege hem want ik hield met mijn gehele hart van hem en was als een broer voor 
hem.102

Dat zegt iets over de intensieve contacten die de liefhebbers van het Hebreeuws 
in 1609 met elkaar onderhouden. Maar terwijl de studenten Cunaeus, Plancius 
en Baldaeus wél als vrienden in de briefwisseling van Drusius junior voorko-
men, valt er over Revius geen vermelding te vinden.103 Het enige schriftelijke 
signaal van een connectie is het feit dat hij zijn leven lang de Hebreeuwse ver-
zen bewaart die de jonge Drusius een paar maanden voor zijn dood op het over-
lijden van Scaliger maakte.104

Intussen komt hij, wat de studie Hebreeuws betreft, in Franeker niet hele-
maal onbeslagen ten ijs. Mogelijk heeft hij via Scaliger en Heinsius al kennis-
gemaakt met het vak, en in elk geval zijn er nadrukkelijk taalkundige kwesties 
aan bod gekomen tijdens de theologiecolleges die hij in Leiden bij Gomarus 
gevolgd heeft. Ook Gomarus is immers een kenner van het Hebreeuws en hij 
doet veel moeite om de betekenis van de woorden uit de bijbeltekst helder te 
krijgen. Alleen heeft de manier waarop hij dat doet vaak meer te maken met 
logica en dialectica – zijn sterke punten – dan met tekstvergelijking.105 De uitleg 
van de bijbeltekst dient bij hem, ondanks zijn taalgeleerdheid, toch in de eerste 
plaats om een theologische visie te ondersteunen.

Bij Drusius senior gaat het anders toe. Hij blijkt zich heel bewust van de 
tegenstrijdige belangen van enerzijds de filosofisch-theologische en anderzijds 
de filologische methode, en het is duidelijk waar zijn voorkeur naar uitgaat. 
‘De studie der talen,’ schrijft hij, ‘die de toegang tot de wetenschappen is, wordt 
overal veronachtzaamd en veracht. De bron van het kwaad ligt bij hen die met 
hun minachting de godsdienst en met hun catechismus de theologie inperken. 
Bij hen staan onheilige leerstellingen in ere, maar worden deze allerheiligste 
studiën veracht. (...) [Het is] volkomen dwaas dat sommigen menen dat een the-
oloog alleen die dingen behoeft te weten die met dogmatiek en theologische 
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polemiek te maken hebben. Als tegen deze opvatting niet tijdig wordt opge-
treden, pakken de dingen die komen gaan nog erger uit dan de voorgaande.’106

Drusius schroomt daarbij niet om de oorzaak van alle problemen te benoe-
men: ‘Een generatie terug werd de redeneerkunde uit de gereformeerde uni-
versiteiten verdreven. Die wordt nu weer binnengehaald door mensen die dat 
volstrekt niet zouden moeten doen. Ik ken theologische faculteiten waar Aris-
toteles spreekt, maar Christus zwijgt; waar naar Thomas van Aquino geluisterd 
wordt, maar de apostelen en profeten stil zijn. Voorwaar een treurige toestand, 
waarover zij die de waarheid zoeken ‘natte tranen moeten schreien’.’107 Uitein-
delijk is in Drusius’ ogen de filosofische benadering de bron van alle narigheid. 
Voor hem gaat tekstbegrip vooraf aan de formulering van de geloofsleer, niet 
andersom: ‘De beste theoloog is degene die heel goed de heilige Schrift begrijpt; 
en pas wie de Schrift begrijpt kan haar uitleggen.’108

Daar worden dus andere accenten gelegd dan Revius bij de theologen en fi-
losofen in Leiden meegekregen heeft. Maar het lijkt erop dat hij de verschillen-
de benaderingen van filosofie en filologie nauwelijks als tegengestelde krach-
ten ervaart, dat hij beide sporen eenvoudig met gelijke geestdrift bewandelt. 
Hij koestert evenveel bewondering voor Scaliger, Heinsius en Drusius als voor 
Jacchaeus en Gomarus. Voor hem gaat het altijd om de ene ondeelbare waarheid 
die slechts hoorbaar wordt via gelovige overgave, maar die tegelijkertijd langs 
verschillende wegen benaderd kan worden – als het ware met de filologie in 
de ene en de filosofie in de andere hand. Niet voor niets hoort hij bij de laatste 
generatie waarin orthodoxe theologen óók volledig geaccepteerde en gewaar-
deerde leden van de Republiek der Letteren kunnen zijn.109

Achteraf vat hij de eerste zes jaar van zijn wetenschappelijke vorming samen 
via de namen van vier hoogleraren: Gomarus en Trelcatius (de Leidse kampi-
oenen van de orthodoxie), Jacchaeus (de filosoof die de aristotelische wijsbe-
geerte een nieuw gezicht geeft) en Drusius (de taalgeleerde uit Franeker).110 
Het zijn niet de enige docenten bij wie hij colleges heeft bijgewoond,111 maar 
waarschijnlijk wél degenen die hem in eigen waarneming het meest beïnvloed 
hebben. Niet omdat ze de meest orthodoxe hoogleraren van het land waren 
– Jacchaeus en Drusius hadden arminiaanse sympathieën – maar omdat ze sa-
men de koers vertegenwoordigen die hij zijn leven lang heeft gevaren. Achter 
dat simpele lijstje van vier namen gaan alle belangrijke tradities schuil waarin 
hij zelf staan wil: de gereformeerde theologie, de neo-aristotelische filosofie en 
de humanistische filologie. 
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Disputeren over de predestinatie
Hoewel Revius kennelijk veel tijd besteedt aan het Hebreeuws en de andere 
oosterse talen, blijkt hij in Franeker de theologie niet te verwaarlozen. Hij volgt 
in elk geval colleges bij de in het vak vergrijsde Henricus Antonides Nerdenus 
– die bij de eerste generatie gereformeerden hoort, zelf in zijn jeugd dicht bij 
het martelaarschap geweest is en zijn familie tijdens het bloedbad van Naarden 
verloren heeft. Net als Revius heeft hij veel belangstelling voor de geschiedenis 
van de hervorming in de Nederlanden. Overigens wijken de onderwerpen in 
zijn lesprogramma weinig af van die van Gomarus en Trelcatius in Leiden, al 
lijkt hij bij voorkeur antidoopsgezinde accenten te leggen.112 Onder zijn leiding 
disputeert Revius in 1609 over het onderwerp waarom hij Leiden verlaten heeft: 
de predestinatie.

Hij mag dan een hekel hebben gehad aan de hoogoplopende ruzies in Lei-
den, het thema zelf – verkiezing en vrije wil – interesseert hem wel degelijk. Dat 
bleek al eerder uit zijn belangstelling voor de colleges van Jacchaeus, waarin 
uitvoerig aandacht besteed werd aan de menselijke wil in verhouding tot de 
goddelijke voorzienigheid. Het blijkt opnieuw nu hij, onder de Leidse on-
weerswolken vandaan, zelf aan het disputeren slaat over de predestinatie.

Dat zo’n disputatie voor hem niet alleen maar een opdracht is in het kader 
van de verplichte theologiecolleges, maar dat hij vindt dat je als student achter 
de stellingen moet staan die je verdedigt, blijkt uit het feit dat hij later zijn 
collega Assuerus Matthisius aanspreekt op diens vroegere disputatie over de 
‘eeuwighe praedestinatie Gods’. Het feit dat Matthisius als student een alleszins 
rechtzinnig standpunt verdedigde, bewijst voor Revius dat hij pas later ‘vande 
eenmael aenghenomene en bekende waerheyt zy afgedwaelt.’113 Als hij zich dus 
in 1609 zelf óók aan het onderwerp van de predestinatie waagt, mag het publiek 
ervan uitgaan dat hij meent wat hij zegt. Onder Nerdenus verdedigt hij twin-
tig orthodoxe stellingen over verkiezing en verwerping, menselijke schuld en 
goddelijke vrijmacht.114 Of hij die nu zelf opgesteld heeft of niet, feit is dat hij 
op z’n tweeëntwintigste kennelijk van harte achter de gereformeerde predesti-
natieleer staat. 

‘Wij hebben het voornemen,’ zo begint hij zijn betoog, ‘om de diepste rijk-
dommen van de goddelijke predestinatie te proeven, voor zover dat voor het 
verstand, verlicht door de stralen van de geopenbaarde wijsheid, toegestaan is, 
zeer eerbiedig en ingetogen, opdat we niet door grootspraak ten val komen, ter-
wijl we de goddelijke soevereiniteit onderzoeken.’115 Deze leer gaat het verstand 
immers ver te boven, dat zal hij zijn leven lang blijven benadrukken – men-
selijke redeneringen schieten uiteindelijk tekort bij het doorgronden van de 
verborgen raadsbesluiten van God. 
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Daarmee is de gelovige luisterhouding aan het begin van de tekst bena-
drukt. Hoewel alle rationele wetenschap daardoor gerelativeerd wordt, maakt 
Revius uiteraard vervolgens wél gebruik van de methoden die hij geleerd heeft. 
Zijn disputatie over de predestinatie laat heel mooi zien hoe hij (samen met 
Nerdenus) enerzijds de onderscheidingen uit de logica gebruikt en er ander-
zijds naar streeft om alles toch ook een deugdelijke basis te geven in de tekst 
van de Bijbel. Bijna bij iedere stelling staat een aantal bijbelplaatsen vermeld, 
naast een enkele verwijzing naar het werk van Augustinus, Gregorius en andere 
kerkvaders. Die tekstverwijzingen kunnen niet zomaar afgedaan worden als uit 
hun verband gerukte passages die een filosofisch betoog moeten ondersteunen: 
ze laten – in al hun beknoptheid – iets vermoeden van de lijnen die hij en zijn 
leermeester via exegetisch onderzoek door de Bijbel heen trekken.116

Neem zijn allereerste stelling: ‘De predestinatie is het eeuwige besluit 
van God over de staat van de mens na dit leven, om zowel zijn barmhartig-
heid als zijn rechtvaardigheid tentoon te spreiden.’117 Hij voegt daar een rij van 
niet minder dan tien bijbelteksten aan toe, variërend van Exodus en Spreuken 
(waarin gezegd wordt dat God alles omwille van zichzelf gemaakt heeft en al-
les zijn vaststaande bestemming gegeven heeft) tot de bekende uitspraken van 
Paulus in de brieven aan de Romeinen en de Efeziërs (over de uitverkiezing van 
de gelovigen, nog voor de schepping van de wereld). Daarbij laat hij niet na te 
vermelden dat de tekst uit Exodus geciteerd en uitgelegd wordt door Paulus in 
de Romeinenbrief – waarmee hij op z’n minst een staaltje vergelijkend bijbel-
onderzoek laat zien. Slechts af en toe schakelt hij voor de uitwerking van de pre-
cieze verkiezingsleer over op Augustinus. Dat alles vormt een prachtige illus-
tratie van de gereformeerde aanpak: zo goed mogelijk luisteren naar de Bijbel, 
maar in moeilijke kwesties ook een beroep doen op de leestraditie van de kerk.

De opbouw van de disputatie is volledig gemodelleerd naar de filosofische, 
scholastieke methode: ‘Wij onderscheiden in de predestinatie twee daden: die 
met betrekking tot het doel en die met betrekking tot de middelen. De eerste 
is de daad waardoor God naar het welbehagen van zijn wil sommige mensen 
vóór anderen verkiest tot ‘vaten ter ere’ en voorwerpen van barmhartigheid. De 
laatste is de daad waardoor Hij besluit voor hen in de middelen te voorzien die 
nodig zijn voor de uitvoering van de eerste daad. Het uitgangspunt daarvan is, 
net als bij de eerste, het welbehagen van de Roepende.’118 Enzovoort.

Het betoog komt erop neer dat Gods verkiezing werkt door middel van ver-
schillende gaven: de belofte van de Middelaar, de verzoening door het lijden en 
sterven van Christus, de toepassing daarvan in het hart van de gelovige en ten 
slotte de verwachting van het eeuwige leven. Die gaven worden – gezien vanuit 
Gods heilsplan – alleen geschonken aan de uitverkoren, maar ‘toch betreft de 
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uitwendige verkondiging van de goddelijke wil en de opdracht om te geloven 
ook de ongelovigen, en niet alleen de gelovigen.’119

De verkiezing is de ene helft van de medaille, de verwerping – Gods besluit 
om sommige mensen zijn genade te onthouden – de andere helft. Daarover 
dient genuanceerd gesproken te worden, want tenslotte hebben alle mensen 
zonder uitzondering straf verdiend. ‘Als je vraagt waarom de straf deze of gene 
treft, zeg ik: vanwege zijn eigen afkerigheid. Maar (als je vraagt) waarom wel de 
een en niet de ander, dan zal ik verwijzen naar de soevereine beschikking van de 
goddelijke wil.’120 Gods terechte straf voor hun eigen zonde is de oorzaak waar-
door de verworpenen te maken hebben met ‘verlating, verblinding, verharding, 
wegneming van de gaven, overgave in de macht van de verleider, de satan’ en 
uiteindelijk voor eeuwig verloren gaan. ‘En dit,’ zegt Revius tot slot, ‘is de zui-
vere leer van de predestinatie.’121 Het vormt de prelude op alles wat hij in later 
jaren nog over het onderwerp te zeggen zal hebben.

4. De grote reis

Begerig naar Frankrijk 
Ergens in het voorjaar van 1610 begint Revius, ter afsluiting van de studie, aan 
zijn grote reis door Frankrijk. Hij wil de hugenotenacademies bezoeken en col-
leges volgen, maar ook goed Frans leren spreken, de plaatsen zien waar beroem-
de mannen hebben gewoond en de kerken, kastelen, amfitheaters en andere be-
zienswaardigheden van het land bekijken. Hoe belangrijk zijn Franse reis voor 
hem geweest is, blijkt wel uit het feit dat het verslag ervan ongeveer de helft van 
zijn autobiografie in beslag neemt. Het is de afronding van zijn opleiding, niet 
alleen als theoloog, maar ook als ‘honnête homme’ die heeft geleerd om zowel 
met hoogadellijke heren als internationaal befaamde geleerden om te gaan – 
volledig passend bij het milieu waaruit hij afkomstig is en waarin hij zich tot 
nu toe ook voornamelijk beweegt.122

Het karakter van zijn reis – een mengvorm van grand tour en peregrinatio aca-
demica – typeert Revius’ positie tijdens zijn studententijd. Qua afkomst en con-
necties sluit hij aan bij de patriciërszonen die als sluitstuk van hun opvoeding 
een reis door het buitenland maken, ter voorbereiding op een latere politieke 
of militaire carrière, en die vooral gericht zijn op het peilen van de samenleving, 
die veel dingen willen zien en veel invloedrijke personen spreken. Maar qua 
opleiding en toekomstplannen past hij beter bij de studenten op academiereis, 
die zich voorbereiden op een wetenschappelijke loopbaan, die geleerden willen 
ontmoeten en colleges volgen aan diverse universiteiten.123 Hieronder zal blij-
ken dat hij beide manieren van reizen probeert recht te doen: zo is hij in Saumur 
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de gereformeerde theoloog op academiereis, maar in Orléans de regentenzoon 
op educatiereis. Intussen lijkt hij vooral naar mensen en situaties te zoeken die 
het maatschappelijk-politieke verenigen met het theologisch-wetenschappe-
lijke, zoals de beroemde gouverneur van Saumur, Philippe Duplessis-Mornay.

Twee jaar lang trekt hij door Frankrijk, van begin 1610 tot begin 1612. Be-
halve kleding en mondvoorraad heeft hij ook boeken in zijn bagage, want wie 
op de goede manier reizen wil, heeft wegwijzers nodig. De geschriften van de 
grote humanist Justus Lipsius bijvoorbeeld, vol wijze raadgevingen en bruik-
bare tips. Maar mogelijk ook een simpeler reisgidsje, dat de lezer aanraadt om 
een kompas en een rotting mee te nemen, een voorraadje schrijfpapier en een 
breedgerande hoed tegen de zuidelijke zonneschijn.124 Ongetwijfeld heeft hij 
een lijstje met de adressen van bankiers en logementen op zak, en natuurlijk 
zijn album amicorum, het gekoesterde boek waarin alle beroemde mensen die 
hij ontmoet, hun naam zullen schrijven.125

Hij moet er veel zin in gehad hebben: later zegt hij onomwonden van zich-
zelf dat hij ‘begerig’ was om Frankrijk te zien. Hij had naar Bazel, naar Genève 
of naar Padua kunnen gaan, zoals vrienden van hem doen, maar kennelijk wil 
hij het liefst naar Parijs, Saumur en Orléans.126 Gepakt en gezakt gaat hij als 
23-jarige student ergens in een Hollandse haven aan boord van een schip dat 
hem naar Rouen brengt. Daarvandaan reist hij naar Parijs, de stad waar alle stu-
denten hun tour beginnen met de juiste contacten aan te boren en de nodige 
boeken over de taal en het land te bestuderen. Daarna begint de tocht pas echt. 
Heel Frankrijk doorkruist hij, van het Loiregebied tot La Rochelle, Bordeaux en 
Toulouse, met uitstapjes naar allerlei plaatsen onderweg. Bijvoorbeeld Cahors, 
de stad waar de grote dichter en psalmberijmer Clément Marot geboren werd – 
dat moet een soort literaire bedevaart voor hem geweest zijn, gezien het feit dat 
hij er in zijn aantekeningen speciaal bij stilstaat.127

Bijzondere aandacht heeft hij uiteraard voor de cultuuruitingen van de 
hugenoten, maar als het zo uitkomt bezoekt hij ook graag hier en daar een 
rooms-katholieke kerk of school. Hij staat zelfs met gepaste eerbied voor de al-
taarschrijn met het hart van de recent vermoorde Hendrik Iv, de koning die de 
hugenoten vrijheid van godsdienst bezorgde, maar ook zijn protestantse over-
tuiging offerde op het altaar van de politiek. Dat gebeurt trouwens in de kerk 
van het beroemde jezuïetencollege La Flèche, de eliteschool waar in diezelfde 
tijd René Descartes zich als veertienjarige jongen vermoeit met de beginselen 
van de filosofie. Twee levenspaden die elkaar later regelmatig zullen kruisen, 
schampen elkaar hier, onzichtbaar nog, voor het eerst.

La Flèche is een bezienswaardigheid voor geleerde toeristen, niet alleen van-
wege zijn betekenis als laatste rustplaats van ‘de grote koning’, maar ook van-
wege het modelonderwijs van de jezuïeten, ingericht volgens de idealen van 
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de contrareformatie, met gebruikmaking van eigentijdse pedagogische inzich-
ten en de nieuwste onderwijsmethoden.128 Kennelijk is Revius in hoge mate 
geïntrigeerd door alles wat de jezuïeten op dit vlak bezig zijn op te bouwen. 
Dat blijkt ten overvloede uit het feit dat hij een paar maanden later de moeite 
neemt om de al even beroemde school in Toulouse te bezoeken.129

Er is weinig verbeeldingskracht nodig om te veronderstellen dat hij – met 
zijn belangstelling voor wetenschap en onderwijs – gretig heeft rondgekeken in 
deze bolwerken van rooms-katholicisme. Zeker als hij, wat La Flèche betreft, op 
het juiste moment is aangekomen, tijdens de grootse herdenking van de dood 
van Hendrik Iv in juni 1611: een driedaags evenement, waar nieuwgeschreven 
liederen en redevoeringen ten gehore worden gebracht, waar als hoogtepunt 
een allegorisch toneelstuk wordt opgevoerd en waar dat jaar de sterrenkunde 
speciaal in de belangstelling staat, dankzij Galilei’s ontdekking van de ma-
nen van Jupiter.130 Met dat alles is La Flèche in de zomer van 1611 duidelijk een 
brandpunt van cultureel en intellectueel leven, en het kan niet anders of dat 
heeft een onweerstaanbare aantrekkingskracht op Revius uitgeoefend.

Dat hij intussen ter voorbereiding van zijn reis inderdaad het werk van Lip-
sius bestudeerd heeft, blijkt uit zijn speciale aandacht voor het amfitheater in 
Doué-la-Fontaine en de beroemde zwarte madonna in Halle, waar hij – op ge-
zag van Lipsius – tijdens zijn terugreis een blik aan waagt.131 Toch opmerkelijk: 
een gereformeerde theoloog die het nodig vindt een rooms-katholiek Maria-
beeld te memoreren. De tijden lijken veranderd sinds de beeldenstorm, al heeft 
Revius’ toeristische interesse natuurlijk meer te maken met humanistische en 
antiquarische belangstelling dan met theologische principes. 

De academie van Saumur
Maar reizen moet meer zijn dan toerisme alleen. Zoals Lipsius schrijft: ‘Doch 
men lette hier, dat dat geschiede niet alleen met vermaeck, maer oock met 
vrucht: een yeder kan wel swieren en snuffelen; weynige ondersoecken en lee-
ren; dat is recht reysen.’132 Inzicht in mens en maatschappij, daar gaat het om, 
meer kennis, meer deugd, een bredere blik en een beter oordeel verwerven. 
Dus niet maar zo’n beetje door onbekende straten flaneren, wijn drinken en de 
schoonheden van de streek bewonderen, maar boeken lezen en zo veel mogelijk 
deskundige mensen proberen te spreken. 

Is ook Revius, zoals zijn studiegenoot Erpenius, in Parijs begonnen met een 
bezoek aan de grote taalgeleerde Isaac Casaubon?133 Het is goed mogelijk dat 
hij – als betrouwbare postbode – daar een brief van Drusius of Heinsius be-
zorgd heeft, waarin hij dan meteen zelf in de aandacht van de ontvanger wordt 
aanbevolen. Maar omdat hij in alle talen over Casaubon zwijgt, blijft het hier 
bij speculeren. Hij noemt trouwens in het algemeen maar weinig namen van 
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mensen die hij in die twee jaar ontmoet heeft – misschien wel omdat die namen 
allemaal in zijn spoorloos verdwenen album amicorum staan.

Niettemin doet hij als student vast en zeker wat de reisgidsen van zijn tijd 
hem aanraden: hij gaat op zoek naar beroemde mannen om meer te weten te 
komen van de politiek, kerk, zeden en gewoonten in Frankrijk.134 Rond het tijd-
stip van zijn aankomst moet het hele land in rep en roer zijn geweest vanwege 
de moord op koning Hendrik Iv, en de gesprekken van de dag kunnen zijn 
belangstelling voor politiek-religieuze kwesties dus slechts hebben aangewak-
kerd. De gebeurtenissen bieden immers veel stof tot speculatie: wat gaat er met 
de protestanten gebeuren nu de man van het Edict van Nantes is weggevallen?

In 1610 zijn de hugenoten nog sterk aanwezig in Frankrijk: ze hebben hun 
eigen bolwerken, hun eigen universiteiten, hun eigen letterkundige kringen 
– volop inspiratiemogelijkheden dus voor een calvinist uit het Noorden. Wel-
licht is dat ook de reden dat Frankrijk in Revius’ tijd als minder wuft en zeden-
bedervend wordt beschouwd dan Italië135: de protestanten weten een duidelijk 
stempel op de cultuur te drukken. Revius heeft waarschijnlijk colleges gevolgd 
aan de hugenotenhogeschool van Montauban, en zéker aan de protestantse 
academie van Saumur.136 Daar, in een uiterst vrome atmosfeer, wordt de bloem 
van de hugenotenfamilies opgeleid – niet alleen aan de academie, maar ook op 
het aanpalende ‘collège’, een soort Latijnse school. Op zondag zitten scholieren 
en studenten van Saumur allemaal in de kerk, op de speciaal voor hen gereser-
veerde banken, terwijl door de week de lessen al evenzeer omringd zijn met 
bijbellezing en gebed. Hier krijgt in elk geval het persoonlijke geloof van de 

5. Kasteel van Saumur, aan het begin van de zeventiende eeuw domicilie van Philippe Duplessis- 
Mornay.
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studenten volop aandacht.137 De opleiding aan de academie is dan ook vrijwel 
exclusief op theologiestudenten gericht: ze kunnen kiezen uit colleges in the-
ologie – orthodox-gereformeerd van snit –, filosofie, welsprekendheid, Grieks, 
Hebreeuws en oosterse talen. 138

Revius is er vermoedelijk een aantal maanden gebleven. Hij noemt tenmin-
ste de namen van drie hoogleraren van wie hij kennelijk de colleges meege-
maakt heeft: de om zijn welsprekendheid beroemde predikant-theoloog Sa-
muel Bouchereau,139 de filosoof William Craig (zoon van de Schotse reformator 
John Craig)140 en de adellijke theoloog Robert Boyd van Trochrigg. Die laatste 
moet een begaafd spreker en dichter geweest zijn, en bovendien erg muzikaal. 
Tijdens zijn – Latijnse – colleges spreekt hij uit z’n hoofd, ‘zonder aarzeling, 
en met evenveel gemak en vrijheid als de meest welsprekende dominee in zijn 
moedertaal zijn preken afsteekt.’141 Later staat hij erom bekend dat hij geregeld 
wat mensen uitnodigt om samen muziek te maken – zou Revius ooit een huis-
concert in zijn gezelschap hebben bijgewoond? Het zijn echter vooral zijn tot 
tranen toe ontroerende Latijnse gebeden, die in de herinnering van zijn studen-
ten zijn blijven hangen.142

Mogelijk logeert Revius in deze periode in een van de vele tientallen zeven-
tiende-eeuwse ‘hotels’ die nog altijd in het straatbeeld van Saumur herkenbaar 
zijn. Maar hij beklimt ook geregeld de steile heuvel naar het fraaie kasteel dat 
boven de huizen en de rivier uittorent. Daar bevindt zich immers de grootste 
bezienswaardigheid van de stad: de beroemde staatsman, theoloog en dichter 
Philippe Duplessis-Mornay, gouverneur van Saumur en stichter van de aca-
demie, wiens naam zelfs in de reisgidsen vermeld staat. Hij is, zo schrijft de 
anonieme auteur van de Lustigheden van Vranckrijck ende Engeland, ‘een zeer treffe-
lijc gheleert heer, die veel theologische schriften op der Calvinisten zijde inden 
druck heeft laeten uytgaen, hy is daerenboven een vriendlijck heer gheweest, 
ende heeft geern vreemde luyden tot hem laten opkomen om met haer te con-
verseren.’143 Kennelijk is de gouverneur, die een paar jaar daarvoor zijn enige 
zoon verloren heeft, een gastvrije vraagbaak voor bezoekende studenten.144

Het uitzicht van Duplessis-Mornay vanuit zijn kasteel boven Saumur is in 
hedendaagse ogen spectaculair: de oude stad, de rivier, het glooiende, beboste 
landschap daarachter. Maar de vraag is of Revius als zeventiende-eeuwse toe-
rist eenzelfde oog voor landschappelijke schoonheid heeft gehad.145 In zijn ge-
dichten wijdt hij af en toe wel een woordje aan de natuur, waarin eigen emotie 
en waarneming door de vaste literaire gemeenplaatsen heenschemeren: ‘Het 
was de mey, de coele mey,/ wanneer de beestgens inde wey/ gaen grasen, en de 
nachtegael/ bequelet weer haer oude quael.’146 Het is dus mogelijk dat ook de 
landschapservaring zijn Franse reis onvergetelijk gemaakt heeft. Maar in zijn 
reisverslag schrijft hij geen letter over bomen, bloemen, bergen, rivieren of 
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stadsgezichten. In plaats daarvan gebruikt hij de ruimte liever om het com-
plete gedicht over te nemen dat boven de ingang van het jezuïetencollege in 
Toulouse te lezen valt, een vers over – strikt symbolische – lauwerkransen en 
olijftakken en een tempel gewijd aan de deugd en de muzen. Met andere woor-
den: hij lijkt liever te zoeken naar symboliek en moraal dan naar een simpele 
natuurbeleving.147

Duplessis-Mornay zelf moet voor Revius een levende legende zijn geweest: 
overlevende van de Bartholomeüsnacht, rechterhand van koning Hendrik Iv, 
gelauwerd in vele veldslagen, schrijver van de apologie van Willem van Oranje, 
apologeet van het christelijk geloof tegenover atheïsten, joden en mohamme-
danen. Gezien Revius’ eigen belangstelling voor al deze onderwerpen kan het 
niet anders of de Franse staatsman en theoloog heeft hem enorm geïnspireerd. 
Dat blijkt veel later nog als hij, net als Duplessis-Mornay, een geschiedenis van 
de pausen schrijft en daarbij overvloedig citeert uit het werk van deze grote 
voorganger.148 Daar komt bovendien bij dat de gouverneur van Saumur een 
dichter is met missionaire trekken, bij wie devotie en humanistische geleerd-
heid hand in hand gaan – ook op dat punt een voorbeeldfiguur voor Revius dus. 
Stellig is hij meer dan één keer bij Duplessis-Mornay op bezoek geweest: hij 
meldt in elk geval dat hij bij zijn vertrek uit de stad nog even speciaal afscheid 
is gaan nemen.

Verenigingsleven in Orléans
Behalve in Saumur brengt Revius ook een wat langere periode door in Orlé-
ans: vroeg in de zomer van 1611 komt hij er aan, en hij blijft er op z’n minst 
tot half december.149 Dat kan niet vanwege de universiteit zelf geweest zijn: die 
is rooms-katholiek van signatuur, en bovendien is er in Orléans niet eens een 
theologische faculteit. De honderden buitenlandse studenten per jaar komen 
vooral om een graad in de rechten te halen – en daar kan het Revius niet om 
begonnen zijn.

Maar wat Orléans hem wél te bieden heeft, is de Nederlands-Duitse studen-
tenvereniging met haar beroemde bibliotheek. Talrijke Nederlanders op door-
reis schrijven zich in bij deze Germaanse Natie. Dat kost wat geld, maar in ruil 
daarvoor kan een lid van de Natie zoveel boeken inzien als hij maar wil, hij kan 
ze zelfs – blijkbaar geldt dat als nogal opmerkelijk – voor een tijdje meenemen 
naar huis.150 Dat moet Revius hebben aangesproken, en blijkbaar heeft hij bo-
vendien de tijd en het geld om intensief in het verenigingsleven te duiken.151 
Hij is amper lid van de Germaanse Natie, of hij wordt al tot bibliothecaris ge-
kozen. Zes weken later komt hij als assessor in het bestuur terecht. Samen met 
Tycho Brahe – uit een adellijk, Deens geslacht, vermoedelijk een neef van de be-
roemde astronoom – en Schelte van Aebinga, een al even hooggeboren Fries.152
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Het is dankzij dat bestuurslidmaatschap dat vier eeuwen later zijn sporen 
als student niet in Leiden of Franeker, maar – opmerkelijk genoeg – juist in Or-
léans het best bewaard zijn gebleven. In de Archives Départementales du Loiret 
bevindt zich een rijke verzameling archivalia, waarin de hele geschiedenis van 
de Germaanse Natie haar neerslag heeft gevonden: een rij kloeke boekwerken, 
daterend van diep in de middeleeuwen tot ver in de achttiende eeuw, verlucht 
met het wapen van de Natie en hier en daar ook met afbeeldingen van familie-
wapens.153 Helaas is een deel van het archief in 1940, bij het Duitse bombarde-
ment op Orléans, verloren gegaan. Daardoor valt niet meer te achterhalen wat 
er bijvoorbeeld in het Liber Librarius te ontdekken viel154 – vermoedelijk een ver-
melding van Revius’ bibliothecarisschap in 1611, naast een door hem bijgehou-
den overzicht van aankopen en leningen. Maar de boeken van de procuratoren, 
quaestoren en assessoren zijn wél beschikbaar – en behalve bibliothecaris is Re-
vius ook assessor van de vereniging geweest. Zodoende springen in het vierde 
Liber Assessorum ineens twaalf pagina’s met zijn handschrift in het oog.155 Ze be-
vatten uiteraard geen persoonlijke bespiegelingen, maar verslagen van verga-
deringen, brieven namens de vereniging en de tekst van een paar toespraken 
die hij bij de wisseling van het bestuur gehouden heeft. Toch komt Revius op 
deze bladzijden dichterbij dan in zijn disputaties of zelfs in zijn autobiografie. 
Het is de stijl die het doet, de stijl waarin hier vrijwel voor het eerst iets van zijn 
persoonlijkheid zichtbaar wordt.

Tussen alle verplichte bescheidenheidsformules door valt er immers in het 
Liber Assessorum iets van zijn innige vergenoegdheid over de eer van het bestuurs-
lidmaatschap op te merken:

Wat zou ik kunnen presteren in een ambt waarvan ik in de geest voorvoelde dat niets 
vreeswekkenders (vanwege de werkzaamheden), moeilijkers (vanwege de zorgen) en ge-
vaarlijkers (vanwege de tijden) me kon overkomen, erger dan ik inderdaad zou kunnen 
bevatten? Toch heb ik het op me genomen, en mijn privérust aan de stem des volks 
opgeofferd (...).156

Hij vindt zichzelf trouwens best geschikt, na de ervaring die hij al opgedaan 
heeft met het bibliothecarisschap: ‘Hoewel velen wijzer of succesvoller zijn, 
heeft er toch niemand ijveriger of trouwer – men duide het mij niet euvel – op 
zijn wachtpost gewaakt.’ Niet iedereen mag het dan met zijn benoeming eens 
zijn, het is duidelijk dat de beste leden achter hem staan en de anderen doen 
er niet toe: ‘beschuldigd worden door onverlaten is in werkelijkheid geprezen 
worden.’157 Enig zelfbewustzijn is Revius niet vreemd.

Dat toont hij ook door als assessor een eigenzinnige koers te varen: hij wei-
gert om slaafs opnieuw allerlei regeltjes te herhalen die zijn voorgangers jaar 
na jaar in het grote boek hebben opgetekend.158 In plaats daarvan noteert hij 
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liever de toespraken die hij zelf houdt ter gelegenheid van de twee bestuurs-
wisselingen die hij meemaakt. Als assessor is hij immers ook de ‘orator’ van de 
vereniging, zoals hij in zijn autobiografie nog even apart vermeldt.159 Dat zegt 
wel iets over hem: kennelijk wordt hij door zijn medestudenten beschouwd als 
een uitblinker op het gebied van de welsprekendheid. In die zin is de assessor 
machtiger dan de procurator – zeker in Revius’ geval. Hij is ouder en ervarener 
dan de pas achttienjarige Tycho Brahe (die allereerst vanwege zijn adellijke sta-
tuur tot procurator gekozen lijkt) en hij treedt wellicht ook om die reden op als 
vanzelfsprekende woordvoerder bij officiële gelegenheden, zelfs waar dat niet 
tot zijn taak behoort.160

Dankzij de eigenhandig door Revius opgetekende verslagen is het vandaag 
nog mogelijk om hem als het ware met zijn medestudenten door de straten 
van Orléans te zien gaan, op weg naar het huis van de procurator, waar hij met 
verve namens de hele Natie het woord voert.161 Of in optocht naar de rector van 
de universiteit, aan wie hij met een bloemrijke toespraak de nieuwe procurator 
voorstelt: 

Met inachtneming van de oude, koninklijke en allerheilzaamste verordening is op de 
dag van vandaag – nadat de vergadering bijeengekomen was om op wettige wijze een 
procurator van onze Natie te kiezen – deze ene man de eer uiterst waardig geoordeeld, 
gezien het feit dat bijna iedereen op hem gestemd heeft. (...) Hem presenteren wij nu 
aan u, hooggeachte heer, terwijl we u verzoeken om hem te bevestigen op grond van 
het gezag waarmee u bekleed bent, en om te verordenen dat hij de aan deze positie 
verschuldigde voorrechten en privileges mag genieten. Als u, zoals wij vertrouwen, deze 
weldaad welwillend aan de voorafgaande weldaden toevoegt, zult u alle leden van de 
Germaanse Natie meer en meer aan u toegewijd en met u verbonden hebben.162

Als assessor bewaart Revius de verenigingsarchieven en de sleutels en staat hij 
pal voor de handhaving van de officiële regels. Niemand mag promoveren zon-
der dat de procurator erbij betrokken is en alle vereiste handtekeningen zijn 
gezet. Er valt ook niet te tornen aan de privileges van de Natie, dat machtige 
instituut waarmee alle functionarissen van de universiteit terdege rekening 
dienen te houden.163

In Orléans is het een komen en gaan van Nederlandse studenten. Hier wordt 
het beste Frans gesproken van het hele land – ideaal voor mensen die zich in de 
taal willen oefenen. Hier is, dankzij de Germaanse Natie, altijd goed gezelschap 
te vinden. En hier, langs de Loire, op een knooppunt van wegen, ontmoeten tal-
rijke Frankrijk en Italiëgangers elkaar en bouwen driftig aan hun persoonlijke 
netwerk. Ze drinken wijn en voeren gesprekken, ze wandelen langs de kathe-
draal om de vorderingen bij de herbouw te bezichtigen, en tussen de bedrijven 
door grijpen ze de kans om snel een buitenlandse doctorstitel te behalen. Ver-

<  6. Bestuursleden van de Germaanse Natie, bij het begin van een nieuw trimester gekozen en vermeld  
 in het Liber Procuratorum.
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der zijn ze vooral druk met scherm-, dans- en paardrijlessen. Wie een beschaafd 
man wil zijn, moet immers het lichaam niet minder dan de geest oefenen.

De vraag is hoe Revius zich op dat gebied opgesteld heeft. Over schermen 
laat hij zich niet uit, en dansen zal hij – als toekomstig predikant die zijn roe-
ping uiterst serieus neemt – vermoedelijk aan anderen overgelaten hebben. 
Over de verderfelijke invloed daarvan zijn de gereformeerde opinieleiders im-
mers duidelijk genoeg. ‘Het dansen,’ schrijft Marnix van Sint-Aldegonde, ‘is on-
losmakelijk verbonden met nachtelijke braspartijen en oorden van verleiding, 
en is, zoals Cicero zegt, de onvermijdelijke metgezel van velerlei wellusten. (...) 
Daarom vind ik dat onze jonge mannen dat geheel en al moeten vermijden.’164 
Maar andere vormen van lichaamsbeweging zijn volgens Marnix wél nuttig – 
de hele opvoeding van studenten is gericht op de vorming van zelfbeheersing, 
geestkracht en rechtvaardigheid als de allerbelangrijkste deugden, en daarbij 
spelen de juiste eet- en slaapgewoonten en veel lichamelijke oefening een be-
langrijke rol.165 Paardrijden komt dus zeker in aanmerking als passende vorm 
van sport, en dat heeft Revius dan ook gedaan: hij meldt met zoveel woorden 
dat hij de reis van Orléans naar Parijs te paard heeft afgelegd. Het is dus heel 
goed mogelijk dat hij ook een van de beroemde paardrijscholen langs de Loire 
bezocht heeft. 

Begin 1612 is het tijd voor de terugreis, deze keer niet per schip over de Fran-
se rivieren naar de kust, maar over land.166 Te paard naar Parijs, daarna per reis-
koets door de Zuidelijke Nederlanden. Dat kan, want het Twaalfjarig Bestand is 
sinds een paar jaar ingegaan en dus grijpt Revius de gelegenheid aan om Halle, 
Brussel en Antwerpen te bezoeken. Het zinnetje waarmee hij zijn reisverslag 
afsluit, spreekt boekdelen: ‘Via Holland keerde hij weer terug in zijn vaderland: 
Deventer was het einde van de lange reis.’167 

5. Eerste ritselingen van de poëzie

De ziel van een dichter
Dat Revius tijdens zijn reis door Frankrijk speciaal de geboorteplaats van Clé-
ment Marot bezoekt, zegt iets over zijn eigen dichterlijke aanleg en belangstel-
ling. ‘Het lijkt erop dat toen reeds eenzelfde soort dichterlijke aanleg in zijn ziel 
aan het groeien was,’ schrijft Hoornbeeck veel later in zijn lijkrede.168 

Revius moet zich al vroeg bewust geweest zijn van die aanleg, en hij doet er 
in zijn studententijd alles aan om op stilistisch gebied uit te blinken. Als hij in 
1615 de bruidegom is, staat hij algemeen bekend als iemand met dichtersgaven. 
Zijn collega Jeremias Plancius voegt hem in zijn bruiloftsvers toe:
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Het is naulijcx drie maendt geschiet
Dat ghy met een schoon Bruylofs Liet
My doenmaels Bruygom hebt vereert,
En (merckt hoe haest doch alles keert)
Nu sijnde selfs de Bruydegom
Eyscht ghy van my sulcks wederom.
Maer o Iacobe, waer’ by my
De veerdicheyt, die is by dy,
Te maecken haest, een goet gedicht,
Of dat ick mochte maer een schicht* * pijl

uyt dijnen koker, vol van goets,
Ontleenen, ick soud’ onverhoets
De Papegaey wel schieten of*, * het doel raken

End’ dy flucx eenig veers tot lof,
Voortbrengen, en van ganscher herts,
Mijn schult betalen, sonder scherts:
Maer nu by ons, al wel besint,
Van dichten const sich niet en vint,
Soo sal dan alle mijne cracht,
Tot bidden, sijn hier toe gebracht (...).169

Ondanks de dichterlijke gemeenplaatsen blijkt daar toch uit dat ‘Jacob’ be-
kendstaat als uitblinker in de poëzie. Er zijn dus waarschijnlijk wel meer ge-
dichten geweest dan de twee die – voor zover bekend – uit de periode vóór Re-
vius’ huwelijk zijn overgeleverd: een voor zijn medestudent Jelis van Lytt en 
een ter gelegenheid van de bruiloft van zijn collega Jeremias Plancius met Elisa-
beth des Marez. Misschien heeft hij als student wel meegedaan aan de Deventer 
dichtwedstrijd die hij in zijn stadsgeschiedenis memoreert.170 

Het is een interessante vraag of hij in Leiden iets meegekregen heeft van 
Heinsius’ pogingen tot Nederlandse liefdespoëzie. Zou hij ook zelf als aanko-
mend dichter in het Nederlands liefdesliedjes geschreven hebben, zonder ze 
ooit te publiceren? Of schreef hij ze, wat waarschijnlijker is, alleen in het Latijn? 
Het past bij zijn karakter en belangstelling, het past bij het feit dat de fraaie 
en soms een tikje vrijmoedige bruiloftsgedichten die hij iets later in zijn leven 
schrijft, oefening verraden. Daar komt bij dat geen enkel gedicht uit zijn bun-
del geschreven lijkt te zijn vóór zijn dertigste171 – terwijl zijn studievrienden 
hem toch prijzen vanwege zijn literaire vaardigheden en hem zelfs tot orator 
van de Germaanse Natie benoemen. Hij moet tijdens zijn jonge jaren dus volop 
pogingen gedaan hebben, maar vindt waarschijnlijk later dat zijn jeugdpoëzie 
niet in zijn dichtbundel past – hetzij vanwege de taal (Latijn), hetzij vanwege 
minder hoge kwaliteit, hetzij vanwege een wat wereldser thematiek.172 Maar 
hoe boeiend zulke veronderstellingen ook zijn, zolang er geen stapeltje onbe-
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kende verzen in een vergeten archief ontdekt wordt, valt er verder weinig over 
te zeggen.

Wat echter wél duidelijk is, zelfs al in zijn vroegste gedichten en toespraken, 
is Revius’ grote liefde voor taal en literatuur. Zijn hoofd zit vol klassieke citaten, 
en tijdens zijn Franse reis moet hij zich bovendien met overgave op eigentijdse-
re dichtkunst gestort hebben – ongetwijfeld gestimuleerd door de gesprekken 
met Duplessis-Mornay en de hele sfeer van vroomheid en culturele verfijning 
in Saumur. Dat blijkt uit de onmiskenbare invloed van de poëzie van Marot en 
Ronsard op zijn latere Nederlandse gedichten, maar vooral uit het duidelijk 
zichtbare stempel dat de vrome hugenotendichters van het eind van de zes-
tiende eeuw op zijn werk gedrukt hebben: Du Bartas, Desportes, Goulart.173

Poëzie en mythologie
Vooralsnog is er uit Revius’ studietijd slechts één versje overgeleverd: het hier-
boven al genoemde lofdicht op Jelis van Lytt. Hij schrijft het in het Latijn, niet 
in het Nederlands – helemaal passend binnen het eerste decennium van de ze-
ventiende eeuw, waarin Heinsius nog maar net zijn eerste voorzichtige stap-
pen op het terrein van de Nederlandse poëzie heeft gezet en Hooft nog loopt 
te broeden op de Emblemata amatoria. In een academische context kan het ook 
eigenlijk niet anders: zijn leven lang zal Revius bij bruiloften of begrafenissen 
van kennissen uit de academische wereld Latijnse gedichten blijven maken.

Zijn vers voor Jelis van Lytt begint zo:
 
Jij, die een rijpe laurierkrans reeds droeg op je jeugdige slapen
– die de geleerde Muze je gaf voor Latijnse gedichten –
ontsluit nu ’t civielrechtelijk heiligdom van godin Themis*, zodat *godin v.h. recht

ook nog een eikenbladkroon aan je willige haren blijft plakken.
Gelukkig, voor wie Justinianus* zijn rijkdom ontsluit, *Codex Iustinianus

nadat hem Apollo* de zoete welsprekendheid gaf, *dichtersgod

Gelukkig wie – stijgend op vleugels van ’t vlugge verstand –
veilig de weg naar omhoog gaat, onder bescherming van Joachim*, *Joachim Andreae

grote Joachim zelf, die Astraea* met melkwitte armen *godin v.h. recht

naar zich toetrok – ze zei toen: ‘Kijk, hier heb je een weegschaal,
een weegschaal en zwaard, waarmee je het land van je vaders
het recht kunt bezorgen, tot ik in mijn tempels terugkeer.’174

Wat hier staat, valt in weinig woorden samen te vatten: de bezongene verdient 
niet alleen een prijs op het gebied van dichtkunst, maar ook op het terrein van 
de rechtsgeleerdheid, en verder is het een voorrecht dat hij de hoge vlucht van 
zijn verstand veilig kan uitvoeren onder leiding van een goede leermeester.
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De inhoud van Revius’ oudste gedichtje is dus allerminst opmerkelijk, maar 
de stijl en de beeldspraak vertellen veel over het karakter van zijn beginnende 
dichterschap. Hier is een schrijver met ambitie aan het woord, iemand die graag 
laat zien hoe belezen hij is en hoezeer hij volgens de regels van de kunst te werk 
gaat. Hij heeft duidelijk zijn best gedaan om elegant Latijn te schrijven, fraaie 
beeldspraak te gebruiken, termen van klassieke dichters te citeren en kunstige 
stijlfiguren – herhaling, parallellisme, antithese, chiasme – toe te passen.

Bekeken vanuit zijn latere ontwikkeling is vooral het overvloedige gebruik 
van mythologische beelden opmerkelijk. Jelis van Lytt en Joachim Andreae wor-
den in dit lofdicht allebei beschreven als gunstelingen van de goden, overstelpt 
met gaven van Themis, Apollo en Astraea. Bij wijze van spreken dan, want die 
goden en godinnen zijn natuurlijk slechts metaforen. Themis en Astraea staan 
voor de rechtsgeleerdheid, zoals Apollo en zijn muzen staan voor dichterlijke 
bezigheden. Een zeventiende-eeuwse dichter die óók gereformeerd theoloog 
is, moet echter beseffen dat hij zich hier in een mijnenveld bevindt, en dat hij 
voorzichtig moet manoeuvreren wil hij niet de verdenking op zich laden dat hij 
de heidense mythen een te grote plaats geeft.

Dat Revius zich bewust is geweest van dat probleem, zelfs al als student, 
blijkt uit de tekst die hij een jaar later schrijft, zijn allereerste verslagje als asses-
sor in Orléans, waarin hij vertelt dat hij ondanks allerlei bezwaren de bestuurs-
functie aanvaard heeft: 

Ik heb mijn privérust aan de stem des volks opgeofferd, omdat ik het als een misdaad 
beschouw (zoals die Romeinse ridder zei) om diegenen iets te weigeren aan wie de go-
den niets geweigerd hebben. Als goden beschouw ik terecht degenen die verklaren dat 
zij hun hoge plaats als wettige machthebbers van de enige God ontvangen hebben, de 
keizers en koningen die de stichters en begunstigers van onze huidige staat zijn. Ik heb 
dus, wat deze functie betreft, besloten te doen wat ik verschuldigd was en ik heb gedaan 
wat ik kon.175

Daar spreekt onmiskenbaar de geest van Daniel Heinsius. Die worstelde im-
mers als hoogleraar al tijdens Revius’ Leidse jaren met de vraag hoe je klassieke 
wijsheden kunt combineren met een gereformeerde levensovertuiging, zonder 
de Romeinse en Griekse godenverhalen helemaal af te danken. Volgens Hein-
sius zijn dichters en filosofen de kanalen waardoor alle menselijke wijsheid en 
kennis vloeit. En al hebben christelijke denkers dan – uit de aard der zaak – de 
beste toegang tot de hoogste wijsheid, in vroegere tijden plachten de klassieke 
dichters óók af en toe een glimp van de waarheid op te vangen. Die scherven 
van wijsheid zijn nog altijd in de klassieke mythologie te ontdekken, en dus 
is het de moeite waard om je daarmee bezig te houden. Daarbij kun je dan het 
probleem van de heidense goden oplossen door allegorisch te lezen176 – en dat 
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laatste is precies wat ook Revius in zijn assessorenverslag doet. De goden legt hij 
uit als de koningen, en daarmee zijn alle problemen opgelost.177

Vier jaar later zal hij – in zijn bruiloftsdicht voor Jeremias Plancius en Elisa-
beth des Marez – nog fraaier afstand nemen van de mythologie en de heidense 
erotiek:

Moeder van hartstocht, en razende Amor,
wijk voor het heilige. De zuivere geest wil
de banden, door de hemel gezegend,
prijzen in een lied.178

Venus en Amor worden genoemd, maar meteen weer weggeveegd. Christelijke 
bruiloftspoëzie wil de dichter schrijven,179 en dus bezingt hij de zedigheid, be-
valligheid en liefde van de bruid, naast de welsprekendheid en leiddinggevende 
capaciteiten van de bruidegom. Het geheel wordt omrankt met gelukwensen 
en vrijmoedige toespelingen op de huwelijksliefde in zuiver-christelijke vorm, 
gericht op het stichten van een gezin:

Ga nu, en breng slimme Planciusjes voort,
en onverzadigbare, kleine Elisa’s,
panden van het huwelijksbed, hoekstenen van
een geweldig gezin.180

Zijn leven lang zal Revius behoedzaam omgaan met de Griekse en Romeinse 
mythologie,181 maar uit zijn jeugdwerk blijkt dat hij de aantrekkingskracht er-
van voelt, terwijl hij zich tegelijkertijd bewust is van de problemen die het ge-
bruik ervan oplevert. Sinds Coornhert en Erasmus leeft immers bij alle geleerde 
dichters in de Nederlanden het besef dat een christelijke boodschap vraagt om 
een eigen stijl, en dat de beelden van de Griekse en Romeinse dichters daarbij 
niet klakkeloos toegepast kunnen worden.182

Dat dat besef in Revius’ eigen familie al vroeg doorgebroken is, blijkt uit 
het ‘Epithalamium’ dat een anonieme dichter in 1609 schreef voor de bruiloft 
van Revius’ Amsterdamse achternichtje Geertruyd Hudde.183 Het gedicht be-
gint met de mededeling dat in ‘der Poëten Schriften’ het goede van het kwade 
gescheiden moet worden met de zeef van de Schrift, een kritisch uitgangspunt 
dat in de rest van de tekst helemaal wordt waargemaakt. Het is een vers dat pre-
cies past bij Revius’ latere dichterschap, variërend op het werk van de humanis-
tische dichter Marullus, vol erudiete toespelingen op de klassieke mythologie, 
maar ook vol kritisch voorbehoud en met een duidelijk christelijke boodschap.

Cupido (segghen veel) is God al vande Min*,  *van de liefde

Iaaght deur* der Pesen dwangh de Pijl tot ’therte in; *door

Die boort daar eene wond; een wond niet om ghenesen*, *ongeneeslijk
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Of* twee herten tesaam moeten vereenight wesen: *tenzij

En noemen hem alsoo een God van ’t Huwelijck; 
Daar dees vergode God niet* is dan aard en slijck? (...) *niets

Daar-om, ô weerdigh paar! Bruyd’gom en Bruydt eerbaar,
Verlaat Cupido blind; heft u handen te gaar* *samen

Naar ‘t Blauw ghesterde Veld*, daar d’Autheur* is gheseten, *de sterrenhemel, Schepper

Die heden u dees dagh ghesteld heeft en voor-weten*: *voorbeschikt

Bidt hem om Kennis recht; om Liefd’ die Vrede croont,
Op dat den Schepper trouw ghestadigh in u woont.184

Uit zulke regels blijkt dat in Revius’ familiekring – al dan niet dankzij de in-
vloed van Coornhert – al vroeg het bewuste besef leeft dat klassieke literaire 
inhouden gekerstend dienen te worden. 

Tegelijkertijd is duidelijk dat het dichterschap dat Revius ambieert, in hoge 
mate gestempeld blijft door klassieke idealen. Uit zijn vroegste teksten spreekt 
een grote liefde voor klassieke dichters en filosofen. Neem zijn afscheidswoor-
den voor de Germaanse Natie. Van Agathon de pythagoreeër schakelt hij moei-
teloos over op Plutarchus, om via Plinius, Augustinus en Velleius Paterculus te 
eindigen met een beroemd citaat van Vergilius. Dat lijkt allemaal erg indruk-
wekkend, maar de hele rij gevleugelde woorden is waarschijnlijk ontleend aan 
een of meer ‘florilegia’, boeken waarin speciaal voor dichters en redenaars de 
beste citaten uit de oudheid bij elkaar verzameld zijn. Diverse van de regels die 
Revius gebruikt, staan in elk geval vermeld in de verzamelwerken van Erasmus, 
Stobaeus en Lycosthenes.185 Maar het lijkt erop dat hij Plinius’ hoofdstuk over 
het beheren van een landgoed wél zelf heeft opgeslagen, terwijl hij als theoloog 
waarschijnlijk ook zelf aan Augustinus heeft gedacht.

Intussen staan al die fraaie woorden in dienst van een duidelijke boodschap. 
Dat maakt Revius’ toespraken namens de Germaanse Natie ook inhoudelijk 
hoogst interessant, net als de beide lofdichten die hij in deze jaren schrijft. 
Daarbij moet overigens bedacht worden dat er slechts teksten uit zijn periode 
in Orléans zijn overgeleverd, en niet uit bijvoorbeeld Saumur.186 Dat vertekent 
het beeld, want in het vrome hugenotenmilieu van Saumur heeft hij zich onge-
twijfeld met andere thema’s beziggehouden dan in het veel wereldlijker milieu 
van Orléans, waar gesprekken over landsbestuur, politiek en recht aan de orde 
van de dag zijn.

Dat laatste verklaart wellicht waarom twee belangrijke thema’s steeds weer 
terugkeren in zijn vroegste teksten: de voorrechten van een goede afkomst en 
het belang van orde en gezag in de samenleving. Het is de moeite waard om op 
die twee thema’s wat uitvoeriger in te gaan.
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6. Gedachten over aangeboren leiderschap

Van betere klei gebakken
Een roemrijk voorgeslacht bezorgt een mens een voorsprong in het leven, daar-
van is Revius zich vooral in zijn jeugd sterk bewust. Zoals in het vorige hoofd-
stuk al duidelijk werd: hij is een echte regentenzoon, een vanzelfsprekende erf-
genaam van allerlei verworvenheden en verplichtingen. Geen wonder dat hij 
in zijn jonge jaren veel nadenkt over de eigenschappen van goed leiderschap. 
Het belang van een voortreffelijk karakter, verbonden met een voortreffelijke 
afkomst, vormt een duidelijke rode draad in de teksten die hij als twintiger 
schrijft. Niet in de drie disputaties – die vragen een redeneertrant zonder al te 
veel stijlbloempjes – maar wél in zijn twee vroegste gedichten en zijn redevoe-
ringen namens de Germaanse Natie.

Bij de interpretatie van deze teksten past enige voorzichtigheid. Ze hebben 
immers allemaal een ceremonieel karakter, en wie het handboek van Quinti-
lianus ernaast legt, ontdekt hoe ontzettend Revius zijn best heeft gedaan om 
zich volgens alle regels van de kunst van zijn taak als lofredenaar en lofdichter 
te kwijten. Zijn fraaie loftuitingen krijgen niet toevallig de wending die hij ze 
geeft. Wil je iemand prijzen, zo leert de klassieke retorica, dan doe je er goed 
aan om zijn afkomst erbij te halen. Of die persoon nu beantwoordt aan de ver-
wachtingen van zijn beroemde voorgeslacht of juist tegen elke verwachting in 
een nederige familie roem bezorgt, zijn betekenis wordt pas zichtbaar tegen 
de meetlat van zijn stamboom.187 Met andere woorden: het voorgeslacht is een 
onontkoombaar thema in ceremoniële teksten.

Toch verklaart dat niet waarom Revius zulke uitdrukkelijke verbanden legt 
tussen afkomst en algehele voortreffelijkheid – hij had ook een heel andere 
kant kunnen opgaan met het verplichte stamboom-thema. Waar de klassieke 
dichters nog wel eens willen benadrukken dat laaggeboren kinderen het tegen 
alle verwachtingen in soms beter doen dan hun ouders, of andersom, lijkt er bij 
Revius in zijn jonge jaren weinig ruimte voor nuance. Adeldom blijkt eenvou-
dig uit afkomst, en afkomst verplicht tot adeldom. Hij beperkt zich ook niet 
tot een vergelijking tussen zijn helden en hun voorouders, hij gaat een stapje 
verder: ze zijn juist zo geweldig omdát ze van die voorouders afstammen.

In het opschrift van zijn gedicht voor Jelis van Lytt beschrijft hij de bezonge-
ne bijvoorbeeld als een ‘jongeling van verfijnde geest, van edele aard, en prorsus 
de meliore luto’.188 Die laatste woorden zijn dubbelzinnig: ze zijn een woordspe-
ling op de naam (‘een rechtgeaarde Van Lytt’) maar ook een citaat van Juvenalis 
dat zoiets betekent als ‘volstrekt van betere klei gebakken’. In de context van Ju-
venalis wordt ermee aangegeven dat niet alle mensen gelijke kansen hebben en 
dat alleen degenen die in aanleg voortreffelijker zijn dan de rest van het mens-
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dom, zich aan de verderfelijke invloeden uit hun jeugd kunnen ontworstelen.189 
Maar dat is niet wat Revius zegt. Bij hem is er geen sprake van slechte ouder-
lijke invloeden. Hij benadrukt met Juvenalis’ uitdrukking alleen dat vriend Van 
Lytt van beter materiaal samengesteld is dan de gemiddelde mens, materiaal 
dat afkomstig is van het voorgeslacht en hem dus tot een rechtgeaarde Van Lytt 
maakt. Veelzeggend, voor wie beseft dat grootvader Van Lytt (ook een Jelis) ooit 
samen met Revius’ grootvader Johan Heynck in het Deventer stadsbestuur zat 
en veroordeeld werd wegens ketterij, terwijl vader Van Lytt in 1587 uit datzelfde 
stadsbestuur werd verwijderd vanwege zijn gereformeerde overtuiging.190

Iets vergelijkbaars weet Revius treffend te verwoorden in zijn bruiloftsdicht 
voor het echtpaar Plancius, waarin hij de nadruk legt op het doorgeven van de 
voorouderlijke deugden aan een volgende generatie:

Plancius, nu wordt Elisa geleid naar het bed
van de bruiloft, om de eer van haar naam 
verder te dragen, en de roem van haar stam
in de kindskinderrij.191

Ook in een van zijn toespraakjes namens de Germaanse Natie laat hij niet na 
om de lof van de nieuwe procurator te zingen met een verwijzing naar diens 
ridderlijke voorouders: ‘Hij is een man in wie adeldom wedijvert met talent, 
in wie – om het kort samen te vatten – de uitnemendheid des te bekoorlijker 
is omdat ze uit zulk een stamboom afkomstig is.’192 De eerste helft van deze 
redevoering – degelijk gestut met een uitvoerig citaat van Plinius – cirkelt ove-
rigens helemaal om het idee dat aanzienlijke mannen beter werk leveren dan 
de gemiddelde mens.193

Is dat de reden dat hij in deze periode bij voorkeur omgaat met zonen uit 
machtige en liefst adellijke families? Zo graag dat hij broederlijk met de rooms-
katholieke Schelte van Aebinga in het bestuur van de Germaanse Natie kan zit-
ten – ultiem voorbeeld van omgangsoecumene? Hij is er in elk geval van over-
tuigd dat een fraaie stamboom een voorsprong biedt in het leven, en hij lijkt 
bepaald niet onder de indruk van de belastende kant van zo’n erfenis, van de 
eisen die al vóór iemands geboorte aan hem gesteld worden. Een mens hoeft 
volgens Revius zeker niet mismoedig te worden van de deugden van zijn voor-
geslacht, er is juist altijd gelegenheid om ze nog te overtreffen.

Optimistisch vooruitgangsdenken
Dat hij in zijn opvattingen een eigen koers vaart, onafhankelijk van zijn klas-
sieke voorbeelden, blijkt uit de manier waarop hij Horatius verwerkt in zijn 
bruiloftsdicht voor Plancius. Hoewel de vorm ervan alles aan zijn klassieke 
voorbeeld heeft te danken, is het vers qua inhoud een eigentijdse lofzang op de 
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christelijke huwelijksliefde. Om de lezer intussen niet in het ongewisse te laten 
over zijn spel met een klassieke tekst, strooit Revius tal van signalen door zijn 
versregels. Wie de alcaeïsche strofe niet herkent en aan het eind van het gedicht 
nóg niet doorheeft wie hier wordt nagevolgd, wordt er in de laatste vier regels 
nog eens met z’n neus op gedrukt. Die regels klinken als het slot van Horatius’ 
zesde ode uit het derde boek, maar dan veranderd in zijn tegendeel: de tijden 
worden niet steeds slechter, maar steeds beter – de kleinkinderen overtreffen de 
grootouders:

Schrijdt niet de gunst van de Hoogste steeds voort?
Je ouders konden de hunne overtreffen,
en jullie, ontwikkelder, zullen meer luister
zien in je nageslacht.194

Het is een hoogst curieuze variant op Horatius, die – in bijna dezelfde Latijnse 
woorden – juist het tegendeel beweert:

Het tijdsverloop brengt alles tot verval.
Der vaadren eeuw, slechter dan ’t voorgeslacht,
heeft ons al minder deugend voortgebracht,
dra daalt ons kroost nog dieper ten verderve.195

De denklijn van Horatius – de mensen deugen niet en de tijden worden steeds 
slechter – zou een calvinist, doordrongen van de zondigheid van het mensdom, 
toch niet vreemd moeten voorkomen. Maar Revius kiest voor een tegenover-
gestelde boodschap. Dat tekent hem in zijn jonge jaren als een opmerkelijke 
vooruitgangsdenker, bijna een evolutionist avant la lettre – voor wie niet beter 
weet. Zeker omdat hij in zijn vroege teksten wel vaker vergelijkbare gedachten 
opschrijft. Bijvoorbeeld in zijn lofzang op de Germaanse Natie: vanuit het niets 
heeft de studentenvereniging in de loop van de geschiedenis de middelmaat 
bereikt, en het valt te hopen dat die opgaande lijn doorzet, dat ze zich steeds 
verder ontwikkelt in de richting van een onmiskenbare grootheid, zodat ze ‘de 
wortels in de bodem en het hoofd in de wolken steekt.’196

In zijn jonge jaren lijkt Revius er dus een optimistisch mens- en toekomst-
beeld op na te houden. ‘Een treffende formulering van de opkomst en van de 
verwachtingen der nieuwe godzalige elite,’ noemt Arens het,197 en zoiets moet 
het inderdaad wel zijn. Voor Revius ligt de deugd van zijn voorgeslacht in de 
eerste plaats op het terrein van de geestelijke adeldom: de moed om – gedreven 
door het persoonlijke geweten – keuzes te maken die desnoods dwars tegen het 
materiële belang en de publieke opinie ingaan. Het is de radicaal-gereformeer-
de overtuiging van zijn vader en grootvader, die hen tot uitzonderlijke mannen 
stempelt. Maar vervolgens speelt hun bevoorrechte plaats in de samenleving 
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toch ook een belangrijke rol bij hun onmiskenbare grootheid – het is alsof die 
twee dingen, geloof en stand, voor Revius in zijn jonge jaren maar moeilijk te 
ontwarren zijn.

Dat is ook wel verklaarbaar. Wie afkomstig is uit een vroom regentenge-
slacht en gelooft in voorzienigheid en voorbeschikking, mag zich bevoorrecht 
voelen met zijn plaats in Gods bestel. Intussen past het natuurlijk niet om trots 
te zijn op die bevoorrechte positie. Een goede afkomst is een gave van God, geen 
eigen verdienste – een uitgangspunt dat ook Revius volmondig erkent.198 Zo-
doende kan hij belijden dat alle mensen zondig zijn, dat er in Gods ogen geen 
enkel onderscheid tussen hen is en dat geen mens zich op eigen voortreffelijk-
heid beroemen kan,199 en tegelijkertijd benadrukken dat er wél onderscheid is 
als het gaat om de plaats die een mens op aarde krijgt toebedeeld. In die gedach-
tegang wortelt het zelfbewuste, gereformeerde standsbesef dat hij zijn leven 
lang zal meedragen.

‘Hoe groot was onze Revius met zijn burgemeestersstamboom,’ zegt Hoorn-
beeck in zijn lijkrede, nadat hij eerst uitvoerig de verdiensten van Revius’ vader 
en grootvader bezongen heeft. Het is volgens hem dan ook geen wonder dat de 
overledene een man was die, ‘geschraagd door zulke hulpmiddelen, opgroeide 
om te wedijveren met de vaderlijke deugd.’200 Die redenering past helemaal bij 
Revius’ eigen ideeën over erfelijkheid, zoals hij ze samenvat in een paar vers-
regels die zwaar leunen op regels van Horatius, Pindarus en Ronsard – maar 
daardoorheen kernachtig zijn opvattingen weergeven:

Een krijger teelt een jongen krijger,
Het lam en spruyt niet van een tyger,
Den arent broedt geen tortelduyf.
Het goede bloet sal selden dolen,
Gelijck de hengst so is het volen*, *veulen

Gelijck de stock soo valt de druyf:     
Den jongen windt* soeckt self de jacht: *windhond

Soo gatet met vermaerde mannen,
Haar kinders tuygen* hare cracht.201 *getuigen van

Rangen en standen, orde en gezag
Een fraaie stamboom schept intussen ook verplichtingen. Wie in de bovenste 
lagen van de samenleving geboren is, dient vanzelfsprekend na te denken over 
landsbestuur, leiderschap en politiek – want orde en gezag moet er zijn. Het 
spreekt dus vanzelf dat Revius zich intensief met deze thema’s bezighoudt, 
ongetwijfeld gestimuleerd door zijn opvoeding, zijn omgang met studenten 
uit adellijke en patricische families en zijn plicht om – in Orléans – teksten te 
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schrijven voor een juridisch geschoold publiek van toekomstige landjonkers, 
regenten en diplomaten.202 

De rede waarmee hij afscheid neemt als bestuurslid van de Germaanse Natie 
laat prachtig zien hoe hij zijn opvattingen over goed leiderschap voor dat pu-
bliek weet uiteen te zetten. Hij begint zo:

Lang geleden zei Agathon de pythagoreeër dat een vorst zich drie dingen behoort te 
herinneren: in de eerste plaats dat hij heerst over mensen, verder dat hij heerst volgens 
de wetten, in de derde plaats dat hij niet altijd zal blijven heersen. Dat was destijds waar, 
en het is ook in onze tijd waar, in zekere zin ook en met name binnen onze Natie.203

Vertrekkend vanuit dat klassieke citaat ontvouwt hij de plichten van de mach-
tigste man binnen de vereniging, de procurator, als het ware een koninkje in 
het klein. Hij moet allereerst rekening houden met de mensen over wie hij de 
baas is. Dat betekent: zich aanpassen bij het karakter van de afzonderlijke leden, 
‘tactvol optredend bij de rechtschapenen, krachtdadiger bij de slappelingen, 
streng bij de brutalen en mild bij de bescheidenen.’204 Verder moet hij de wet-
ten handhaven zonder ze zelf opnieuw uit te willen vinden, en ten slotte dient 
hij te beseffen dat er behalve een tijd van komen ook een tijd van gaan is.

De hele strak opgebouwde toespraak loopt uiteindelijk uit op een aankon-
diging van de bestuursverkiezing, waarbij het belangrijkste kenmerk van goed 
leiderschap nog eens nadrukkelijk geformuleerd wordt: onafhankelijkheid.

Aangezien een staat geen overheid kan ontberen, omdat er dan spoedig in plaats van 
één hoofd ontelbare zouden opduiken, laat deze mannen vervangen worden door zo-
danigen die een zo grote eer waardig zijn, opgewassen tegen een zo grote last, mannen 
die geen anderen naar de ogen kijken, maar hun eigen visie hebben. Wie immers aan het 
roer van een schip staan – om met Plutarchus te besluiten – hebben andermans gebod 
en bevel nodig, maar wie een staat besturen behoren de wijsheid in zichzelf te bezitten, 
zodat ze de stem van een ander niet nodig hebben. 205

Als Revius na die toespraak, en na de bestuursverkiezing, de toekomstige 
procurator aan de rector van de universiteit voorstelt, benadrukt hij een nog 
dieperliggend punt: de bron van het gezag. De Germaanse Natie is immers 
gehoorzaamheid verschuldigd aan de ‘leliedragende scepter’ van de Franse ko-
ningen.206 En dat de koningen, op hun beurt, hun machtige ambt namens God 
bekleden, had hij al bij een eerdere gelegenheid duidelijk gemaakt.207 Daarmee 
wordt een heldere rangorde zichtbaar: het gezag daalt af van God op de ko-
ningen, en van de koningen op de lagere overheden, en zo steeds verder naar 
beneden.

Daarom is het belangrijk dat de van bovenaf gegeven orde en structuur in 
de maatschappij gehandhaafd blijven. God geeft iedereen zijn plaats en taak op 
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aarde: de een is geboren om leiding te geven, de ander om te dienen, volgens 
de heldere lijnen van de standensamenleving. Wie een leidinggevende functie 
heeft, moet zijn taak op een tactvolle en vriendelijke manier uitoefenen, zijn 
macht niet misbruiken, niemand naar de ogen kijken en in het algemeen met 
wijsheid en geduld te werk gaan. Wie een ondergeschikte positie heeft, dient 
de wetten en de gezagsdragers te respecteren. Vanaf de kansel benadrukken ze-
ventiende-eeuwse gereformeerde predikanten regelmatig dat niemand anders 
moet willen zijn dan hij is, iedereen dient zich te gedragen zoals bij zijn stand 
hoort.208

Het hoeft dus niet te verwonderen dat ook Revius er heilig van overtuigd 
blijkt dat de traditionele orde heilzaam is voor alle mensen. Wie dat principe 
niet respecteert, moet volgens hem ‘terecht onder degenen gerekend worden 
die noch weten te bevelen noch te gehoorzamen, welke soort van mensen van 
het laagste allooi is en van geen enkel nut voor de staat.’209 Overigens is tussen 
de regels door wel duidelijk dat hijzelf en zijn publiek zich aan de goede kant 
van de maatschappelijke orde bevinden: weliswaar eerbied en gehoorzaamheid 
verschuldigd aan het hoogste gezag van koningen en prinsen, maar verder toch 
geboren om in veel situaties de lakens uit te delen.

Pas helemaal aan het eind van zijn aantekeningen in het assessorenboek, 
waar hij zijn boodschap nog eens onderstreept, laat Revius zich onverhuld ken-

7. Handschrift van Revius in het Liber Assessorum van de Germaanse Natie.
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nen als theoloog. Het lijkt erop dat hij die laatste woorden niet uitspreekt voor 
de voltallige vergadering, maar slechts als persoonlijk afscheid in het grote boek 
noteert voor iedereen die het later lezen zal:

Laat ik eindigen met een zegenbede. In mijn officiële hoedanigheid bid ik de hoogste, 
de grootste God, de grondlegger van alle gezag en dus ook van het onze, vol eerbied 
om zijn eigen rijkdommen: dat de verschuldigde autoriteit eindelijk terugkeert aan de 
magistraten, de majesteit aan de overheid, de waardigheid aan de rechters, en dat de wil 
om recht te doen bij iedereen óf ingeboezemd óf opgelegd wordt.
Dat het recht verheerlijkt mag worden, het onrecht gestraft, dat de nederige mag opkij-
ken naar de machtige, maar niet voor hem vrezen, dat de machtige wie nederiger is mag 
voorgaan, maar hem niet verachten. 
Eendracht, eendracht hebben we nodig, opdat de Germaanse Natie met dezelfde be-
ginselen als waarmee ze vanuit de laagte tot een middelmatige staat is opgeklommen, 
straks vanuit deze middelmatigheid een rechtmatige grootheid bereikt – opdat ze de 
wortels in de bodem en het hoofd in de wolken steekt.210

Hij ondertekent met zijn volledige naam en titel, ‘Jacobus Ricardus Revius, 
I.N.G. Assessor’, en laat daaronder nog – kleine demonstratie van grote geleerd-
heid – een tekst volgen in Hebreeuwse letters, uit Psalm 34: ‘Zoek de vrede, en 
jaag die na.’211

Misschien heeft die boodschap iets te maken met discussies binnen de Ger-
maanse Natie – niet voor niets zinspeelt hij er bij zijn aantreden al op dat niet 
iedereen even eensgezind achter zijn benoeming staat. Misschien ook heeft hij 
de politieke toestand in Frankrijk op het oog. In elk geval wordt er in zijn af-
scheidswoorden iets zichtbaar van zijn verlangen om naar eenheid en harmonie 
te zoeken in niet-principiële kwesties, schril contrasterend met zijn strijdbaar-
heid als het gaat om zaken die in zijn ogen wél principieel zijn. Dat verklaart 
ook zijn diepliggende behoefte om andersdenkenden te overtuigen: waar eigen 
principes onopgeefbaar zijn, is dat immers de enige mogelijkheid om een toe-
stand van eendracht te bereiken. Vrede blijft het grote ideaal, hoeveel strijd die 
vrede ook mag kosten. Zoals hij een paar jaar later schrijft:

Schoon is het gout het schoonste der metalen,
Schoon t’alebast, en t’luchtige crystal, 
Schoon is het licht wanneer de son gaet dalen,
Schoon t’elpenbeen, en t’rosenroot coral,
Schoon is de mey met bloemen sonder tal,
Schoon is de Seeg’* met haer becranste sweerden*,  *overwinning, zwaarden

Maer, die de croon moet dragen boven al,
Schoon is de vree de schoonste opder eerden.
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Profiel van een student
In zijn jaren als student is Revius volop bezig zijn identiteit te bepalen, een 
identiteit die in grote lijnen blijkt vast te liggen als hij in 1612 van zijn Franse 
reis terugkeert. Zijn karakter is gevormd, zijn standpunten zijn grotendeels 
uitgekristalliseerd. Zelfs in zijn vroegste teksten worden de opvattingen al 
zichtbaar die hij zijn leven lang zal uitdragen. Gereformeerd theoloog is hij, 
filosoof in de aristotelische traditie, kritisch christendichter – met een enorme 
voorliefde voor talen en geschiedenis. Zijn wereldbeeld blijkt te rusten op een 
aantal vaste pijlers: de goddelijke genade en voorzienigheid, de menselijke af-
hankelijkheid en beperktheid, het belang van traditie en de vaststaande maat-
schappelijke orde, het onaangetaste gezag van de autoriteiten. 

Tijdens de jaren waarin hij in Leiden en Franeker studeert – belangrijke jaren 
voor de ontwikkeling die theologie en filosofie in de loop van de eeuw zullen 
doormaken – is er volop sprake van tegenstrijdige krachten. Terwijl Gomarus 
moppert dat Arminius in plaats van goede boeken de lectuur van rooms-katho-
lieke theologen als Suárez en Bellarminus propageert en met ‘onnutte’ filosofi-
sche onderscheidingen werkt,212 valt Jacchaeus juist helemaal voor Suárez en de 
bijbehorende scholastieke methode. Drusius fulmineert tegen de filosofische 
aanpak van de theologen, terwijl omgekeerd de theologen waarschuwen tegen 
een te grote inbreng van de filologie.213 In de colleges die Revius volgt vloeien 
allerlei invloeden – humanisme, calvinisme, katholicisme, neo-aristotelisme – 
samen, terwijl de wetenschap in deze periode bovendien onder spanning komt 
te staan door het grote conflict tussen Arminius en Gomarus, tussen remon-
stranten en contraremonstranten.

In die context, waar de dingen nog niet helemaal uitgekristalliseerd zijn 
maar de partijvorming toeneemt, moet Revius samen met de andere theologen 
van zijn generatie zijn weg zien te vinden. Hij doet dat, zo blijkt uit zijn latere 
werk, door het een naast het ander te laten staan, door onderscheid te maken 
tussen filosofische en theologische kwesties, en door zijn aanpak te laten af-
hangen van het genre dat hij beoefent: in het ene soort teksten gebruikt hij een 
filosofische methode, in het andere soort teksten een filologische. Zijn keuzes 
worden echter onveranderlijk bepaald door het doel dat hij heeft: de uiteenzet-
ting en verdediging van de gereformeerde theologie – hij kiest eenvoudig per 
geval het middel dat daar het beste bij past.214

Goed definiëren en onderscheiden is hét instrument waarmee hij alle pro-
blemen te lijf gaat. Vanuit Gods soevereiniteit bekeken legt hij het accent op 
de verkiezing, vanuit de menselijke verantwoordelijkheid bekeken benadrukt 
hij de plicht tot handelen. De ene keer spreekt hij over de menselijke wil in 
psychologische zin, de andere keer in ethische zin (zodat hij de filosofische leer 
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van de ‘eerste en tweede oorzaken’ met de theologische predestinatieleer kan 
combineren). 

Dat onderscheidende denken zou ook wel eens kunnen verklaren waarom 
hij zijn zelfbewuste geleerdheid zo vanzelfsprekend kan combineren met zijn 
nederige erkenning van de beperktheid van het menselijke verstand. Als stu-
dent wekt hij niet bepaald de indruk aan zelfonderschatting te lijden: hij is ge-
voelig voor prestige, zich bewust van zijn bevoorrechte afkomst, maar ook van 
zijn eigen kennis en vaardigheden. Hij lijkt een begaafde, ijverige en ambiti-
euze jonge man, die soms subtiel met zijn geleerdheid weet te koketteren. Niet 
voor niets wordt hij orator van de Germaanse Natie, niet voor niets prijst een 
medestudent hem vanwege zijn belezenheid in ‘de geschriften van de Stagiriet’, 
zijn doorvorsen van ‘verborgen geheimen’ en ‘wonderbaarlijke leerstukken’215, 
niet voor niets heeft hij later contact met de grootste geleerden van zijn tijd. Te-
gelijkertijd blijft hij echter ook een gereformeerde theoloog, die altijd de men-
selijke afhankelijkheid van God benadrukken zal, het besef van de menselijke 
zondigheid, de noodzaak om van genade te leven, tegen de zonde te strijden en 
gehoorzaam te buigen voor het goddelijke gezag.

Ook al lijkt Revius zelf het een altijd weer eenvoudig met het ander te com-
bineren, hier ligt wél de bron voor de inwendige strijd die – volgens zijn eigen 
theologie – in ieder mensenhart en dus ook in het zijne gevoerd moet worden. 
Levenslang heeft een gelovige christen immers te maken met het gevecht tus-
sen de ‘oude mens’ (die zichzelf in het middelpunt wil zetten) en ‘de nieuwe 
mens’ (die allereerst op God gericht is): pas bij zijn dood is zijn zondige aard 
volledig door de genade van God overwonnen. Zoals Revius zelf schrijft:

Van dy* ist dat ick tracht de werelt te mishagen, *U (= God)

En in gehoorsaemheyt te slijten mijne dagen.
Dat ick in uwe gonst gedurich my verbly
Van my en heb ickt niet, o Heer het is van dy.

Van dy is het alleen dat ick mijn heyl verwachte,
En stier* van nu voortaen ten hemel mijn gedachte. *richt

Het goede dat ick heb o Heere is van dy,
En al wat anders is, eylaes, dat is van my.216

Maar die regels schrijft hij pas later, als hij al hoog en breed predikant is en het 
leven zelf hem wat extra bescheidenheid en realiteitszin heeft bijgebracht.

In 1612, als hij terugkeert van zijn reis, heeft hij een opleiding achter de rug 
die maar weinig predikanten gegeven is, zo breed-humanistisch, zo vol van 
kansen en mogelijkheden om zich te ontwikkelen en een vooraanstaand lid van 
de maatschappij te worden. Hij toont zich bovendien een bouwer, iemand die 
de samenleving vooruit wil helpen en die – vanuit zijn optimistische toekomst-
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verwachting voor de gereformeerde kerk in de Republiek – ook vastomlijnde 
ideeën heeft over de manier waarop hij dat zal gaan doen.

Vol idealen moet hij in Deventer zijn aangekomen, geïnspireerd door de 
verfijnd-culturele sfeer van de Franse geleerdenwereld waarin hij twee jaar lang 
geademd heeft. Maar een paar maanden later zit hij als dominee tussen de boe-
ren in de Achterhoek, in een gebied dat nét pas door Maurits veroverd is en 
nog helemaal geprotestantiseerd moet worden. Een betere confrontatie met de 
weerbarstige realiteit is waarschijnlijk niet mogelijk.





  

deel ii

kerk en cultuur
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And always, of every idea and of every method he will ask not ‘Is it mine?’, but ‘Is it good?’ This 
seems to me the most fundamental difference between the Christian and the unbeliever in their 
approach to literature.

C.S. Lewis, Christian Reflections



iii  Liefde en waarheid

1. Hoge idealen

Zestien ernstige klachten heeft de classis Zutphen tegen dominee Johannes 
Lucae uit Zeddam aan te voeren. Hij heeft zitten drinken in gezelschap van 
‘papisten’, zijn vrouw geslagen en haar een kom wijn en een kom bier ‘nae het 
lijff gesmeeten’, een collega-predikant uitgemaakt voor ‘lichtmisse’, de classis 
beledigd en zich kritisch uitgelaten over de Heidelbergse Catechismus. Hij is 
onbetrouwbaar in geldzaken en onzuiver in de leer, grijpt bij meningsverschil-
len naar zijn stok en ‘heeft bekant dat sijn huisfrouwe in Bombasijntgens huis 
hem om sijns veel Drinckens wille van die trappe gestooten heeft.’1

Tijdens de vergadering waarin dat allemaal uitvoerig gememoreerd wordt, 
is Lucae zelf als boetvaardige zondaar aanwezig. Hij geeft alles toe, behalve dan 
het uitschelden van die collega – of hij dat gedaan heeft, betwijfelt hij. Niet-
temin verzoekt hij de classis om de ‘sententie’ te matigen: kan hij niet ondanks 
alles nog een tijdje in zijn gemeente blijven? Maar de broeders zijn onverbid-
delijk: Lucae moet weg uit Zeddam.2 Om de zaak van de reformatie vooruit te 
helpen moet daar een goed-rechtzinnige en qua levenswandel onbesproken 
predikant komen, liefst iemand van de nieuwe gereformeerde predikanten-
elite, vers van de opleiding.

Zo begint Revius in 1612 zijn werk in Zeddam: als opvolger van de omstre-
den en lichtzinnige Johannes Lucae. Als idealistische, bijna 26-jarige predikant 
treedt hij aan in een allerminst ideale situatie. Je vraagt je af hoe hij zich daar 
gehandhaafd heeft, zo’n enthousiaste intellectueel in een plattelandsgemeente 
met slechte herinneringen aan de vorige dominee. Maar hoe hard de realiteit 
ook geweest mag zijn, niets lijkt Revius’ optimistische ‘verlangen om tot op-
bouw van de kerk bezig te zijn’ te dempen. 

In die eerste jaren van zijn predikantschap gebeuren er belangrijke dingen 
in zijn persoonlijk leven. Het is de periode waarin hij als beginneling ervaring 
opdoet met kerkelijk en pastoraal werk, waarin hij een vrouw vindt en nadenkt 
over de liefde, waarin hij voor het eerst met een dichterlijke publicatie naar bui-
ten treedt, en waarin hij uitdrukkelijk stelling neemt in het grote theologische 
conflict van zijn tijd. Maar of het nu gaat over liefde en huwelijk, over de ver-
houding tussen God en mens, of over de relaties binnen de gemeente – Revius 
blijkt er steeds hoge idealen op na te houden, overigens zonder zijn realisme en 
pragmatisme te verliezen.
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Die idealen laten zich in twee kernwoorden samenvatten: liefde en waar-
heid – een combinatie die meteen de nodige vragen oproept. Valt ‘waarheid’ 
voor hem per definitie samen met de gereformeerde leer? En wat bedoelt hij 
precies met liefde? Gaat het alleen om de onbaatzuchtige, hoogste liefde tot 
God en de naaste, of kan hij ook positief zijn over de menselijke liefde tussen 
vrienden of de erotische liefde tussen man en vrouw? Trouwens, als liefde tot 
God en liefde tot de naaste voor hem de kern vormen van een christelijk leven, 
hoe combineert hij dat inzicht dan met zijn strijd voor de gereformeerde waar-
heid die hem de naam bezorgt van vlijmscherp te zijn? Hoe kan hij liefdevolle, 
pastorale bewogenheid verzoenen met zijn neiging om zich ter wille van de 
leerzuiverheid in allerlei conflicten te storten?

Om dergelijke vragen te beantwoorden is het nodig om helderheid te krij-
gen over de manier waarop Revius zijn relaties met God en met medemensen 
wil vormgeven (in theorie) en over de vraag of hem dat ook lukt (in de praktijk). 
Zijn idealen blijken overduidelijk uit de teksten die hij in deze periode schrijft, 
en waarin voor het eerst iets zichtbaar wordt van zijn visie op de mens, op de 
verhouding tussen lichaam en ziel, verstand en emotie, en op onderlinge rela-
ties. Maar houdt hij zich ook daadwerkelijk aan de waarheden die hij procla-
meert? Om daar inzicht in te krijgen zijn de notulen van classes en kerkenraden 
– waarin getrouw alle kwesties van het kerkelijke leven zijn vastgelegd – van 
onschatbare waarde. Die notulen maken, in combinatie met zijn eigen teksten, 
de contouren van zijn persoonlijke functioneren zichtbaar. 

2. Reformatie in de Achterhoek

Wachten op een vacature
Het heeft de nodige voeten in de aarde, voordat Revius zomaar een beroep naar 
de Achterhoek mag aannemen. De stad Deventer heeft immers rechten op hem 
vanwege de jarenlang verstrekte studiebeurs, en dus ligt het voor de hand dat 
hij daar eerst zijn diensten aanbiedt. Sterker, hij mag zelfs nergens anders heen, 
zonder dat kerkenraad en burgemeesters daar uitvoerig over hebben gedelibe-
reerd. De Deventenaren willen intussen ook eerst horen wat al die studie van 
hem nu eigenlijk opgeleverd heeft. Hij mag dan veel en lang over zijn boeken 
gebogen hebben gezeten, de grote vraag blijft toch of hij in staat is om een goe-
de preek te houden.

Om daar duidelijkheid over te krijgen, vragen de Deventenaren de jonge Ja-
cob Reefsenius – de naam Revius krijgen ze nog even niet over hun lippen – op 
een vrijdagmiddag in juni een proefpreek te houden in de Broederenkerk. Dat 
optreden heeft ook inderdaad plaats, zo blijkt uit de kerkenraadsnotulen van 
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1612, maar onduidelijk blijft waar die preek over ging of wat het publiek ervan 
vond.3 Het is in elk geval niet zo moeilijk voorstelbaar dat de kerk volgezeten 
heeft met welwillende familieleden en kennissen, tot en met de grootvader van 
de jeugdige dominee.

Intussen blijft het voorlopig bij die ene preek, want om onduidelijke rede-
nen willen de burgemeesters van Deventer hem op dat moment niet beroepen, 
hoewel er wél een vacature is. Vinden ze dat hij eerst een beetje ervaring moet 
opdoen, gaat een andere alumnus voor, of spelen politieke belangen een rol?4 In 
elk geval geven ze Revius toestemming om elders een beroep aan te nemen, in-
dien nodig zelfs buiten Overijssel.5 Zodoende wordt het Zeddam voor Revius, 
Zeddam in de classis Zutphen. Dat laatste is waarschijnlijk geen toeval: niet al-
leen hebben zijn oom Bernhard Stedemeijer en zijn verre familielid Barthold 
Wentholt – respectievelijk predikant en ouderling in Zutphen – een stem in de 
classisvergaderingen, maar vermoedelijk heeft zijn grootvader ook nog altijd de 
nodige relaties met de wereldlijke overheid in het drostambt Bergh.6

Ergens in de nazomer van 1612 krijgen de zaken hun beslag: in juni houdt 
Revius zijn proefpreek in Deventer, in juli krijgt hij toestemming om een be-
roep aan te nemen en in oktober doet hij examen voor de classis Zutphen.7 Dat 
is ongeveer een halfjaar na zijn thuiskomst uit Frankrijk.

De tussenliggende maanden heeft hij echter niet stilgezeten: hij gebruikt 
de tijd om praktische ervaring met het predikantschap op te doen onder lei-
ding van zijn oom en de andere Zutphense predikanten – een soort vicariaat. 
Dat blijkt uit de voorrede van een van zijn latere boeken, de editie van Lorenzo 
Valla’s aantekeningen op het Nieuwe Testament uit 1630. Dat werk draagt hij 
op aan de burgemeesters en raden van de stad Zutphen ‘opdat er, in welke vorm 
ook, een monument zou bestaan van mijn erkentelijkheid tegenover u, onder 
wier gezag ik voor het eerst het allerheiligste ambt begonnen ben, en door wier 
wellevendheid en genegenheid ik zo verkwikt ben dat ik Zutphen altijd als 
tweede vaderland beschouwd heb (...).’8

Weliswaar hebben Revius’ biografen die passage steeds betrokken op zijn 
dienst in de dorpen van de graafschap Zutphen,9 maar dat kan niet kloppen: 
Revius heeft het in zijn inleiding heel duidelijk over de stád Zutphen – en bo-
vendien: de dorpen Zeddam, Aalten en Winterswijk vielen niet onder het gezag 
van de burgemeesters van Zutphen, maar onder dat van de drosten van Bergh 
en van Bredevoort. Hij moet dus wel begonnen zijn in Zutphen zelf, onder be-
geleiding van zijn oom en andere ervaren en intellectueel breed ontwikkelde 
stadspredikanten als Willem Baudartius en Sebastiaan Damman, met wie hij 
ook later bevriend blijkt.10 Dat verklaart meteen waarom zijn naam al in maart 
1612, een halfjaar vóór zijn bevestiging in Zeddam, voorkomt onder een stuk 
dat alle leden van de classis Zutphen persoonlijk getekend hebben: een protest 
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tegen de leer van de omstreden Leidse hoogleraar Conradus Vorstius, die be-
schuldigd wordt van remonstrantse en sociniaanse denkbeelden.11

Breed inzetbare probleemoplosser
De gezamenlijke verklaring van rechtzinnigheid is slechts een van de signalen 
waaruit de worsteling van de classis Zutphen blijkt om ernst te maken met leer 
en leven in het pas veroverde grensgebied. Het is in maart 1612 nog geen vijftien 
jaar geleden dat prins Maurits de Achterhoek introk en de vestingen Groenlo, 
Bredevoort, Enschede, Ootmarsum, Oldenzaal en Lingen veroverde.12 Overal 
zijn in de tussenliggende periode nieuwe burgemeesters, schepenen, schouten 
en drosten aangesteld – en pas met hun aantreden krijgt ook de gereformeerde 
kerk de mogelijkheid om haar gezag in de Achterhoek te vestigen.

Op het moment dat Revius in de pastorie van Zeddam trekt, najaar 1612, is 
de protestantisering van het gebied nog in volle gang. Zonder beeldenstormen 
of andere heftige taferelen overigens, slechts via een geleidelijke overgang met 
zo weinig mogelijk ingrijpende maatregelen, passend bij de mentaliteit van de 
streek. Noodgedwongen vaart de gereformeerde kerk in deze jaren een uiterst 
pragmatische koers: er zijn eenvoudig nog niet genoeg goedopgeleide predi-
kanten beschikbaar om alle nieuwveroverde dorpen en steden van een princi-
piële voorganger te voorzien. Vandaar de opmerkelijke actie van de classis Zut-
phen, vlak na de omwenteling in 1598: alle pastoors uit de omgeving worden 
tijdens de eerstvolgende classisvergadering uitgenodigd om zich op hun toe-
komst te bezinnen. Allemaal krijgen ze de mogelijkheid om verder te gaan als 
gereformeerd predikant – mits ze aan een paar voorwaarden voldoen: ze moe-
ten het pausdom afzweren, trouwen met hun huishoudsters en zich onderwer-
pen aan een geloofsonderzoek. De meesten nemen die kans met beide handen 
aan.13 Aanpassen aan de nieuwe toestand is het parool.

Zodoende staan er in het eerste decennium van de zeventiende eeuw nog 
altijd de nodige ex-pastoors op de Achterhoekse kansels. Dat verklaart voor een 
deel waarom de kerk zoveel problemen met haar dienaren heeft en waarom er 
zoveel gevallen van censuur, afzetting en overplaatsing voorkomen. De notu-
len van de jaren 1612 en 1613 – Revius’ periode in Zeddam – geven een uiterst 
levendig beeld van alle kwesties die in deze tijd het kerkelijke leven bepalen. Er 
wordt geklaagd over ‘heimelicke conventicula der papisten’, over een lidmaat 
‘die met sijne maecht vleeschelicke geconverseert ende te doen gehadt heeft’ en 
nu met haar trouwen wil, over een man die van zijn vrouw wil scheiden omdat 
ze ‘een toveressche is’.

Zelf moeten de predikanten intussen voortdurend vermaand worden om 
niet te spijbelen tijdens de classisvergaderingen, om niet al te lichtvaardig van 
plaats te veranderen en om hun beurten in vacante gemeentes trouw waar te 
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nemen. Er zijn dominees die vechten en drinken, dominees die ruziemaken 
met collega’s, dominees die een verkeerde leer brengen of ‘onstichtelicke luiden’ 
toelaten aan het avondmaal. Er is zelfs een dominee die ‘een oneerbare frouwe’ 
wil trouwen. Problemen genoeg dus.14 

In die situatie, waar de bruikbare predikanten bepaald niet voor het opra-
pen liggen, moet Revius als begaafde en principieel-gereformeerde intellectu-
eel zijn opgevallen. Wie niet beter weet, kan geneigd zijn te denken: dat moet 
wrijving geven, zo’n hoogopgeleide, ijverige, rechtzinnige predikant in zo’n 
simpele boerengemeente. Waarom blijft hij anders maar zo kort in Zeddam? 
‘Revius was geen gemakkelijke baas,’ schrijft de regionaal historicus Sybranda, 
‘een onverzettelijk verdediger van het calvinisme en fel anti-rooms. Was de Zed-
damse gemeente hem te tolerant, met nog een teveel aan mystieke, roomse in-
slag, of kon die eenvoudige boerengemeente de scherpe, indringende, gerefor-
meerde leerredenen niet verwerken en waarderen?’15

Maar die redenering blijkt inlegkunde achteraf. Met moeilijkheden in de 
gemeente heeft zijn overhaaste vertrek – de periode-Zeddam duurt nog niet 
eens een jaar – in elk geval niets te maken. Revius veroorzaakt geen problemen, 
hij lost ze op. Althans, in de ogen van zijn classicale ambtsbroeders. De reden 
van zijn vertrek is dan ook niet negatief: hij wordt naar voren geschoven als 
degene die mogelijk de gemoederen in Winterswijk en Aalten tot bedaren kan 
brengen, waar de plaatselijke predikant, Theodoricus Petri, zich volslagen on-
mogelijk gemaakt heeft.

Dominee Petri was zelf ooit bedoeld om als tegenwicht te fungeren tegen de 
onverbeterlijke, schuinsmarcherende en eigenmachtig handelende ex-pastoor 
Rauwerts die ter plekke op handen gedragen wordt, maar hij blijkt geen succes. 
Niet alleen levert hij voortdurend slag met Rauwerts, maar ook met alle andere 
predikanten uit de omliggende plaatsen. Daarom is hij het zelf helemaal met de 
classis eens: hij vindt dat ‘om vele ende verscheidene voorgevallen oneeniche-
den, twisten ende ontstichtingen tot Wenterswijck, Aelten, ende daeromher 
inde Heerlickheyt van Bredevoort (daervan hij sijn schult bekent) sijnen dienst 
aldaer voortaen nijet stichtelicken can wesen.’16

Petri wordt dus overgeplaatst naar Etten, en om verdere teruggang van 
het kerkelijk leven te voorkomen zal Revius uit Zeddam gehaald worden en 
in Aalten en Winterswijk neergezet, zo besluit de classis. De verkozene strib-
belt wat tegen, mompelt dat hij eerst de situatie eens ter plekke wil opnemen, 
maar heeft feitelijk geen keus: ‘het welcke D. Jacobus Revius (...) opt versoecke 
ende begeren des Classis heeft aengenomen, doch begeert die plaetsen eerst te 
besichtigen, ende twijffelt Classis nijet off d’selve sullen hem wel anstaen ende 
behagen.’17
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Aalten en Winterswijk
Qua landschap valt Zeddam moeilijk te overtreffen: glooiende heuvels, bossen, 
akkers, verscholen dorpjes met onverwacht oprijzende torenspitsen van eeu-
wenoude kerken. ‘Wegens de aengenaemheid van de plaetse,’ schrijft de Gel-
derse geschiedschrijver Arend van Slichtenhorst in 1654, is er tijdens zomerse 
dagen zelfs ‘een groote toeloop uut de nabuyrighe gewesten en steden.’ Wat 
landschap betreft gaat Revius er in zijn nieuwe gemeente op achteruit. Maar 
daar staat tegenover dat hij nu preken mag in de indrukwekkende Jacobskerk 
van Winterswijk en de niet minder fraaie Helenakerk van Aalten.

Bij zijn aankomst zijn de middeleeuwse fresco’s in beide kerkgebouwen 
waarschijnlijk al onder een laag witkalk verdwenen – slechts hier en daar rest 
een bijbeltekst op de verder smetteloze muren. Tenslotte had de classis al tien 
jaar eerder besloten dat alle kerkgebouwen in de regio van roomse smetten ge-
zuiverd moesten worden.18 Ver voor zijn tijd dus. Maar omdat de uitvoering van 
dat besluit soms jaren kon duren, blijft het mogelijk dat hij er nog mee gecon-
fronteerd is. In dat geval is het de vraag hoe hij, met zijn liefde voor ‘oudheden’, 
voor middeleeuwse handschriften, voor archeologische resten, met dergelijke 
dingen omgegaan is. Wie op reis met enige bewondering rooms-katholieke 
kerken heeft bezichtigd, moet wel grondig de knop kunnen omzetten om een 
jaar later toezicht te kunnen houden bij het verwijderen van de vioolspelende 
engelen en de kleurrijke kerkvaders van de middeleeuwse Winterswijkse kerk-
muren.

Toch kan het niet anders of Revius heeft principieel achter de besluiten van 
de classis gestaan: waar de hele streek geprotestantiseerd moet worden, is het 
onvermijdelijk dat kerkgebouwen een schoonmaakbeurt dienen te ondergaan. 
In zijn latere werk doet hij er zelfs expliciete uitspraken over: beelden in de kerk 
doen afbreuk aan de ware vroomheid, omdat ze snel tot een beetje idolatrie 
leiden – en zelfs dat risico moet een christen uit de weg gaan, ook omdat religi-
euze beelden eigenlijk een restje heidendom zijn.19 Van het rooms-katholieke 
argument dat beelden toch ‘boeken der leken’ zijn, is hij niet onder de indruk: 
Christus heeft uitdrukkelijk bevolen dat het evangelie met woorden gepredikt 
moet worden, terwijl Paulus zegt dat het geloof uit het gehoor is, en het gehoor 
door het Woord van God. Daarom heeft God in de kerk wél ‘apostelen, profe-
ten, evangelisten, herders en leraars gegeven, maar geen schilders of beeldhou-
wers.’20 

In Winterswijk is zodoende de eeuwen door slechts het nagelvaste beeld-
houwwerk – kapitelen van zuilen, consoles, kraagstenen en portaalversierin-
gen – blijven herinneren aan het rijke roomse verleden. Dat betekent dat ook in 
Revius’ tijd het gebeeldhouwde hoofd van Christus, de fraai-symbolische sluit-
steen in het koor van de Jacobskerk, op de gemeente heeft neergekeken. Saillant 
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detail is overigens dat hij later, in zijn uiteenzettingen over de beeldendienst, 
onderscheid blijft maken tussen beelden die onderdeel van het gebouw zijn, 
dus functioneel, en de toegevoegde, losse beelden waarvoor geen enkel excuus 
is.21

In sommige opzichten is het een zware baan geweest, Revius’ domineeschap 
in de Achterhoek. Voortdurend te paard heen en weer tussen Aalten en Winters-
wijk – een afstand van ruim tien kilometer –, de boeren op zondag naar de kerk 
zien te krijgen voor zo’n nieuwigheid als een tweede dienst, het kerkvolk van 
de gereformeerde beginselen proberen te doordringen, vermaningen uitdelen 
aan wie zich te buiten gaat aan dronkenschap, ruzie, overspel of vechtpartijen, 
en dan ook nog tactvol proberen om te gaan met de populaire ex-pastoor Rau-
werts.

Cultureel vermaak zal er weinig geweest zijn, al verkeert een theoloog als Re-
vius altijd in het goede gezelschap van de nodige boeken. Maar voor beschaafde 
omgang is hij waarschijnlijk toch aangewezen op de zeldzame vergaderingen 
in het tamelijk verre Zutphen, waar niet alleen intellectueel verkeer mogelijk 
is, maar waar de predikanten ook altijd toegang hebben tot de boekenverzame-
ling in de beroemde Librije. Verder brengt hij regelmatig een bezoekje aan het 
kasteel Bredevoort – gerieflijke pleisterplaats op de tochten tussen Winterswijk 
en Aalten. Sinds Maurits’ verovering van Bredevoort heerst daar Goswijn van 
Lawick als drost, ‘een cloeck ende verstandigh en oick beleeft ende goetaardich 
Gelders Edel-man’,22 een veteraan die zijn sporen verdiende in het Staatse leger 
en kort voor Revius’ komst in de Achterhoek zelfs nog een Spaanse verrassings-
overval op Bredevoort doorstond.

Toen de Spanjaarden in 1606 de stad binnendrongen, lag hij weliswaar met 
‘podagra’, een pijnlijk-reumatisch been, te bed, maar niettemin nam hij meteen 
de leiding. Hij liet de ophaalbrug – waaraan juist op dat moment reparaties 
werden uitgevoerd – in de gracht storten en wist zo het kasteel voor de prins te 
behouden, samen met een groot deel van de bezetting en de burgers van Bre-
devoort. Minder geluk hadden de laatkomers onder de vluchtelingen: dominee 
Johannes Verschagen wist nog over de laatste planken van de brug binnen te 
komen, maar zijn vrouw werd door de Spanjaarden neergestoken. Lang hielden 
die laatsten het intussen niet uit in Bredevoort: toen van alle kanten de Staatse 
troepen kwamen opzetten en de bevoorradingslijnen afgesneden bleken, gaven 
ze zich meteen weer over.23

Met de predikant Johannes Verschagen, die op zo’n dramatische manier zijn 
vrouw verloor, moet Revius in zijn Aaltense en Winterswijkse tijd geregeld te 
maken hebben gehad. Zoals hij ook de kloekmoedige drost met zijn podagra-
been goed gekend moet hebben. Niet voor niets draagt hij nog in 1621 zijn be-
rijming van het Hooglied ‘tot steets-blyvende gedachtenisse’ op aan Goswijn 
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van Lawick. Dat suggereert toch enig intellectueel gezelschap op het kasteel van 
Bredevoort – het kasteel dat later, nog tijdens Revius’ leven, door een ontplof-
fing van het kruitmagazijn totaal van de kaart verdwijnen zal.24

Het blijft een open vraag hoe Revius met de boeren en de arbeiders uit zijn 
gemeente omgegaan is. Maar hoe weinig er ook bekend is van zijn werkzaam-
heden in de Achterhoek, één ding is duidelijk: hij legt contacten met de juiste 
mensen, geniet het vertrouwen van de kerkelijke en wereldlijke autoriteiten, 
bouwt aan een degelijke reputatie als predikant. In de ogen van de machtheb-
bers doet hij het niet slecht. Door zijn collega’s uit de classis wordt hij als recht-
zinnig en tactvol genoeg beschouwd om tot tweemaal toe in een problemati-
sche situatie de zaak weer in het goede spoor te krijgen: eerst als opvolger van 
Johannes Lucae, daarna als opvolger van Theodoricus Petri.

Maar als de stad Deventer dan eindelijk een beroep op hem komt uitbren-
gen, vinden burgemeesters en kerkenraad het wél nodig om hem op voorhand 
uitdrukkelijk toe te voegen ‘dat hij in den dienst alhier vreedsaem ende mo-
deraet neffens d’andere dienaren als tot noch toe geschied is sich sulle gedra-
gen.’25 Dat heeft te maken met onderlinge spanningen die de stadsbestuurders 
voorzien, mochten nieuwbevestigde predikanten van plan zijn hun standpun-
ten in theologische conflicten uit te dragen vanaf de kansel. In Deventer ken-
nen ze hun pappenheimers – en de tijd zal leren dat ze gelijk hebben gehad.

3. Eerst de waarheid, dan de vrede

Terug in Deventer 
Een speciale classisvergadering is ervoor nodig om Revius los te maken van Aal-
ten en Winterswijk. De vergaderde afgevaardigden hebben immers recent met 
elkaar besloten dat alle predikanten voor een periode van minstens vier jaar in 
hun gemeente moeten blijven – en dan komt Deventer ineens met een dwin-
gend beroep op Revius, die nog geen jaar bezig is in zijn twee Achterhoekse 
dorpen. Maar Deventer weet druk uit te oefenen. De stad heeft allereerst recht 
op hem vanwege de verstrekte studiebeurs, verder moet de blind geworden do-
minee Gosmannus dringend vervangen worden, en ten slotte – het argument 
dat voor de classis Zutphen de doorslag geeft – is de gemeente van Deventer 
‘ongelijc grooter’ dan die van Aalten en Winterswijk, ‘daer uijt vastelijc te hopen 
stont dat hij meerder profijt in Gods kercke doen zoude van hier na Deventer 
treckende, dan hier bij ons blijvende.’

Zodoende besluiten de vergaderde predikanten na rijp beraad ‘dat D. Reef-
senius, de welcken zij sus anders geeren zouden bij haer hebben gehouden, de 
beroepinge deser van Deventer wel aen-nemen ende volgen mochte, sonder dat 
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nochtans iemant anders in toecomende tijden zulcx in consequentie trecke, die 
niet zo wichtige redenen mede is hebbende als de voorschrevene zijn.’ 26 Die be-
slissing valt op 20 september 1614. Een maand later blijkt Revius daadwerkelijk 
verhuisd te zijn naar zijn geboortestad.27

Met zijn aantreden in Deventer wordt er in boeken en archieven meer zicht-
baar van zijn praktische omgang met medemensen: hoe hij samenwerkt met 
zijn drie collegapredikanten en de rest van de kerkenraad, hoe hij zich verhoudt 
tot de eigenzinnige organist en voorzanger, hoe hij ten strijde trekt tegen te-
genstanders in theologische meningsverschillen, hoe hij omgaat met uit de 
band springende gemeenteleden.

Opvattingen over het ambt
Revius heeft tijdens zijn studie veel geleerd over de hoofdtaken van de predi-
kant: het Woord uitleggen, de sacramenten bedienen, voorbede doen en tucht 
oefenen.28 Daarbij is het belangrijk dat een predikant zelf een godvruchtig le-
ven leidt, dat zijn gedrag onbesproken is en zijn leer zuiver. Die uitgangspun-
ten deelt hij, maar het is boeiend om te zien dat hij in zijn gedichtje over de 
‘Predicant’ geheel eigen accenten legt en vooral ingaat op de mentaliteit die een 
ambtsdrager moet kenmerken:

Suldy wesen predicant,
Wacht u beurt van hoger hant.
Sett’ laet-duncken aen een cant.
Biddet God gedurich, want
Hy moet queecken wat ghy plant.
Voor de waerheyt houdet stant,
Waerheyt is een edel pant.
Strengelt vast der liefden bant,
Liefde doch de crone spant.
Siedy een geveynsden quant* *huichelaar

Dreycht hem met der hellen brant.
Die in openbare schant
Leven, wt de cudde ban’t*. *verwijzing naar de kerkelijke ban

Vanden wollef aengerant
Toont hem dapper uwen tant.
Volget niet des werelts trant
Of ghy werdet overmant.
Bouwet nimmer op het sant* *zoals de ‘dwaze bouwer’, Matth. 7:26-27

Maer op Christum die u sant.
Weest soo doende predicant.29w
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De dichter lijkt er nogal militante opvattingen van het predikantschap op na 
te houden: huichelaars bedreigen met de eeuwige straf, hardnekkige zondaren 
in de ban doen, dapper de tanden ontbloten tegen de wolven die de kudde be-
dreigen, nooit compromissen sluiten met wereldse zeden en gewoonten. Dat 
past bij de strijdbaarheid die Revius in zijn conflicten met allerlei remonstran-
ten tentoonspreidt – daarover straks meer. Maar er is ook een andere kant aan 
zijn ambtsopvatting: voortdurende afhankelijkheid van God, onophoudelijk 
gebed, gestage terugkeer naar het enige fundament in de persoon van Christus, 
door wie een oprechte predikant zich geroepen en de wereld in gestuurd weet. 
Die kant van de zaak wordt regelmatig zichtbaar bij het lezen van de notulen 
van de Deventer kerkenraad, waarin zwakke zondaren weliswaar tot de orde ge-
roepen worden, maar toch ook met de nodige mildheid bejegend. De kern van 
het vers staat dan ook in de vier regeltjes middenin: ‘Voor de waerheyt houdet 
stant,/ Waerheyt is een edel pant./ Strengelt vast der liefden bant,/ Liefde doch 
de crone spant.’ Het zijn Revius’ idealen in een notendop: waarheid en liefde. 

Wat waarheid in dit verband betekent, wordt zichtbaar in de gevechten die 
Revius in de loop van zijn leven voert. Voor hem cirkelt alles om een unieke, 
ongedeelde, absolute waarheid die het hart van de werkelijkheid vormt, die 
zichtbaar wordt in het geopenbaarde Woord van God en die slechts in het licht 
van de gereformeerde leer en traditie beschouwd kan worden. Welk genre hij 
ook beoefent, welk gereedschap hij ook gebruikt, of hij nu in filosofische, in 
poëtische of in theologische zin over de waarheid schrijft, hij heeft altijd die ene 
onbereikbare Waarheid met een hoofdletter op het oog.

Probleem is alleen dat hij de beperktheid en feilbaarheid van de menselijke 
waarneming en interpretatie – die hij met de mond belijdt – daarbij niet daad-
werkelijk meeweegt. Zodoende wil hij de waarheid nog wel eens zonder meer 
vereenzelvigen met de gereformeerde leer, de neo-aristotelische filosofie, de 
contraremonstrantse visie op de politiek en in het algemeen met zijn eigen the-
ologische opvattingen. Dat heeft ongetwijfeld te maken met zijn overtuiging 
dat God de waarheid in de Bijbel openbaart en dat hij, omdat hij daar vlijtig en 
biddend studie van maakt, vanzelfsprekend diep inzicht in heeft. Wie in het ge-
loof de Bijbel leest en bovendien geschoold is in tekstinterpretatie, mag immers 
verwachten dat zijn verstand verlicht wordt door de Heilige Geest.30

Tegen die achtergrond kan het niet anders of Revius’ ideaal van de liefde 
heeft weinig te maken met vrijblijvende tolerantie. Zijn invulling ervan wordt 
vooral gekleurd door begrip voor menselijke zwakheid, geduld, vergeving en 
hoopvol streven naar verbetering. Iedereen zal immers – net als hijzelf – altijd 
weer zondigen en altijd onvolmaakt blijven. Het is dus goed om dat te erken-
nen en liefdevol geduld te betrachten ten opzichte van zwakke medebroeders. 
Alleen wie hardnekkig volhardt in eigen inzichten, wie niet buigt voor de Waar-



 eerst de waarheid, dan de vrede – jacob revius 1586-1658132 |

heid zoals Revius die voorstaat en dus de onderliggende basiszekerheden aan-
valt, vindt hem hard en onverzoenlijk tegenover zich.

Driftig en opvliegend karakter
Over Revius’ karakter valt het nodige te speculeren, maar één eigenschap is vol-
gens zijn tijdgenoten prominent aanwezig: een zekere heftigheid, opvliegend-
heid, strijdbaarheid. Een van zijn tegenstanders spreekt in 1617 zelfs van ‘sijnen 
ghewoonlijcken jongen ijver tot moeyte ende twist, die hij nu eenighe jaren 
in den kerckendienst gheweest zynde, wel behoorde afgewent te hebben’, een 
ander noemt zijn stijl later nog ‘soo bitter als roet, soo scherp als een vlijm, of 
scheermes’.31 Om het in de psychologische terminologie van zijn eigen tijd uit 
te drukken: typisch een cholericus.

Nu past hier de nodige voorzichtigheid, want beide bovengenoemde ty-
peringen zijn afkomstig van remonstranten die hij in heftige polemieken tot 
zijn vijanden gemaakt heeft. In situaties waarin hij zelf de toon mag aangeven 
en waarin anderen naar hem luisteren en hem weten te waarderen, toont hij 
een ander gezicht, veel milder. Niet voor niets krijgt hij regelmatig tijdrovende 
secretarisfuncties toegeschoven, volgens de kerkhistoricus Knetsch óók omdat 
hij los van zijn polemische activiteiten ‘wat te zacht en vriendelijk van aard’ is 
en moeilijk nee kan zeggen.32 In de loop van zijn leven wordt hem zelfs herhaal-
delijk verweten dat hij te toegeeflijk is ten opzichte van de losbandige jeugd.33 
Bovendien, als hij bij zijn aantreden in Deventer moet beloven dat hij zich ge-
matigd en vreedzaam zal opstellen ten opzichte van zijn collega’s, vindt hij dat 
niet meer dan normaal: ‘vrede ende moderatie’ zijn ‘termen die gheen gherefor-
meert Predicant en sal weygheren aen te nemen.’34

Toch blijkt uit zijn poëzie dat hij, diep in zijn hart, weinig affiniteit heeft 
met gematigdheid en tolerantie: ‘Geleert of ongeleert, wie recht heeft die heeft 
recht,/ En die heeft ongelijck dien moetet sijn gesecht.’35 Zoals de trotse adelaar 
de waarheid te horen moet krijgen van een klein vogeltje:

Den arent in een velt vol vogels neer-gevallen
Sprack: susters, ben ick niet de schoonste van u allen?

Sy riepen altemael: ja, ja mijn Heere, jae,
Wat d’eene voren song’ dat song’ de ander nae.

Een vogeltgen alleen wat stouter inde kaken* *dapperder in het spreken

Sey: t’sijn de veeren niet die u soo schone maken,
De claeuwen en den beck die doen het voor gewis
Dat niemant seggen derf* dat het niet waer en is.36 *durft
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Het is een gedichtje waarbij Arens aantekent: ‘Aan dit ‘vogeltgen alleen wat 
stouter inde kaken’ geeft Revius de eer in zijn versje, dat bepaald niet berusting 
en voorzichtigheid leert (...). Het gaat om de waarheid, die bitter is; zeker; maar 
het gaat ook om het vogeltje, dat, zijn mond niet houdend, alleen staat. Dat 
vogeltje heeft Revius’ bijna geladen instemming; dat vogeltje is, misschien, in 
verkapte vorm (...) Revius zelf.’37

Het is de vraag of hij zijn heetgebakerdheid zelf als een karakterfout be-
schouwt, of juist helemaal niet. Soms vang je als toeschouwer wel een glimp op 
van enig schuldbesef over eigen opvliegendheid, maar bij andere gelegenhe-
den is daar geen sprake van: wie grote idealen heeft moet daarvoor vechten. Die 
houding kenmerkt Revius zijn leven lang.

Aan de ene kant is er bijvoorbeeld de geschiedenis met rector Cellarius van 
de Latijnse school, met wie Revius het in 1637 hevig aan de stok heeft. Het komt 
zo ver dat hij – als achtenswaardig predikant – de al even achtenswaardige rec-
tor in zijn huis komt uitschelden voor ‘tiran’ en ‘predikantenvijand’, eenvoudig 
omdat hij het niet zetten kan dat de rector zijn zoon ‘ongedisciplineerd en on-
deugend’ vindt en hem dus strenge straffen toebedeelt. Maar die scheldwoor-
den neemt hij vrijwel meteen terug: ze waren slechts ‘in haestigheijt ende cho-
lere gesprooken’.38 Dat lijkt toch op enig schuldbesef, of ten minste besef van 
eigen ontactvolheid en lichtontvlambaarheid.

Aan de andere kant zijn er gevallen te over waarin Revius zich bepaald niet 
schuldbewust toont, waarin hij zijn vechtlustige houding juist legitimeert met 
het argument dat hij voor de Waarheid met een hoofdletter strijdt. Of het nu 
gaat om de vaderlandse oorlog tegen Spanje, de opbouw van de gereformeerde 
kerk of de contraremonstrantse verkiezingsleer – een mens kan in zulke levens-
belangrijke kwesties niet gauw te fanatiek zijn. Geen vrede ten koste van waar-
heid: ‘Ist een Christelijcken vrede de waerheyt te laten ondergaen om vredes 
wille? dat is een Wereltschen vrede, arger als eenigen strijt soude mogen we-
sen!’39 Wie oproept tot matigheid en compromissen is bij hem aan het verkeer-
de adres: ‘Christus ende syn Apostelen hebben oock geen moderatie gesocht 
met de gene, diese voor valsche Leeraers hielden!’40

Kennelijk maakt hij dus voor zichzelf onderscheid tussen gewone, mense-
lijke ruzies (waarbij hij bereid is fouten toe te geven) en principiële theologi-
sche kwesties (waarbij er geen sprake kan zijn van enige verontschuldiging). 
Dat is overigens ook de lijn van andere contraremonstranten: in politiek en 
privéleven kun je compromissen sluiten, maar als de ‘goddelijcke waerheydt’ in 
het geding is mag daar geen sprake van zijn.41 Aan psychologische nuancerin-
gen – het feit dat klein-menselijke motieven ook in hoog-principiële kwesties 
een rol kunnen spelen – doet Revius niet, hij ziet zichzelf in zijn polemieken 
en geuzenliederen eenvoudig als verdediger van Gods zaak. Die strijdbaarheid 
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staat intussen voor hem absoluut niet op gespannen voet met de christelijke 
liefde als hoogste ideaal. Hij vecht juist voor de waarheid uit liefde tot God en 
uit bezorgdheid om het heil van de medemens – en soms zijn daar harde woor-
den voor nodig: zachte heelmeesters maken stinkende wonden.

Waardering van hartstocht en emotie
Met zijn betrekkelijke waardering van felheid en hartstocht onderscheidt Re-
vius zich van de modieuze hoofdstroom van zijn tijd die, beïnvloed door het 
stoïcijnse denken, pleit voor beheersing en matiging van de emoties. Een mens 
dient, zo is de gangbare opinie, met zijn verstand de kolkende gemoedsbewe-
gingen in bedwang te houden, in een voortdurend streven naar de klassieke 
deugden: moed, rechtvaardigheid, voorzichtigheid en gematigdheid. 

Maar bij Revius zien de idealen er een beetje anders uit, dankzij het feit dat 
hij (ondanks zijn enorme kennis en waardering van de klassieken) zijn ethiek 
toch in de eerste plaats uit een andere bron put. De klassieken mogen inspire-
rend zijn, alleen de Bijbel is écht maatgevend. Niet voor niets wijdt hij zijn hele 
leven aan het bestuderen en uitleggen van de Bijbel, niet voor niets besteedt 
hij duizenden uren aan het doorvorsen van de Hebreeuwse tekst van het Oude 
Testament – waar de heftigste hartstochten een legitieme plaats krijgen. Wie 
zich spiegelt aan de Psalmen, kan geen moeite hebben met hevig verdriet over 
de zonde, diepe vreugde over de verlossing en heftige toorn tegen Gods vijan-
den.42 Daarom staan bij Revius eer, trouw, moed en rechtvaardigheid bovenaan 
– eerder de ridderdeugden van weleer dan de klassieke idealen. 

Dat wordt fraai zichtbaar in zijn treurspel Haman, een stuk dat op zichzelf 
al opmerkelijk is vanwege het genre – maar daarover later meer.43 De hoofd-
persoon van deze tragedie is overigens niet Haman, de hoveling die alle joden 
in het verderf wil storten, maar Mardochai, de voorvechter van de joodse zaak. 
Trouw is de eigenschap die Revius in deze vrome held het meest van al bena-
drukt, volledig in overeenstemming met de bron die hij gebruikt, het bijbel-
boek Esther.44 Maar wat níét in de bijbeltekst terug te vinden is, en dus des te 
opmerkelijker in Revius’ versie: Mardochai pakt de zaken, geleid door zijn trots 
en eergevoel, nogal hardhandig en ontactisch aan. 

Zijn onverzettelijkheid komt zonneklaar aan het licht in de prachtige dia-
loog met Haman in het tweede bedrijf: Heb ik last van grootsheid? Jij ziet je 
eigen hovaardij niet! Ik een vreemdeling? Jij net zo goed! Jij veel voor de koning 
gedaan? Ik nog veel meer! Mardochai maakt van zijn hart geen moordkuil, als 
hij Haman het bloed onder de nagels vandaan haalt: ‘En, ô verwaenden geck! 
ghy derft u laten eeren/ Als waerdy (ick verschrick!) de Heere aller Heeren.’45 
Het onverstandigste wat hij maar kan doen: zoiets wakkert Hamans woede 
slechts aan. De rei van jodinnen vindt zijn gedrag zelfs te gortig:
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O Mardochai! u yver
Maeckt Haman noch te stijver
U alte-vrye waerheyt
Brengt ons in grote swaerheyt.

Ghy scherpet uwe sinnen
Daer ghy niet cont gewinnen.
Ghy eyschet recht en reden
Daer ’t recht niet is geleden.
Een saeck die, na mijn oordeel,
Meer schade geeft als voordeel.46 

Revius heeft Mardochai dus niet per ongeluk een paar stijfkoppige trekjes toe-
bedeeld – hij laat de rei zeer bewust op dit gedrag van zijn held reflecteren. 
Daaruit blijkt dat het spreken van een ‘alte-vrye waerheyt’ soms een beetje on-
verstandig is, maar ook zeer begrijpelijk en vergeeflijk. Een pleidooi voor gema-
tigdheid voert de rei immers ook niet direct: een stukje verderop in de tekst laat 
de dichter de jodinnen Mardochais ‘leeuwen herte’ bezingen.47 Alsof hij zegt: 
Je kunt vinden dat Mardochai wat meer wijsheid en tact, wat meer prudentia en 
temperantia had moeten betrachten, maar uiteindelijk is zijn gedrag toch vooral 
een spiegel van zijn grote moed.

Stijfkoppig mag Mardochai zijn, hij heeft er ook reden toe. Koningen en 
hooggeplaatste personen verdienen uiteraard eerbewijzen, maar degenen die 
misbruik van hun macht maken – zoals Haman – verspelen dat recht. Boven-
dien: het is niet gepast om een mens als God te eren, dus zou Mardochai een 
zonde begaan als hij voor Haman in het stof zou buigen.48 Het conflict tussen 
Haman en Mardochai is niet louter een kwestie van eergevoel, maar heeft gro-
tere, religieuze dimensies. Daarom zijn Mardochais scherpe aantijgingen vol-
komen gerechtvaardigd, in overeenstemming met Revius’ eigen praktijk: wie 
vecht voor Gods waarheid, hoeft geen blad voor de mond te nemen. 

Zodoende zijn het, los van de invloed van zijn karakter, toch ook zijn fi-
losofisch-theologische opvattingen die verklaren waarom hij te allen tijde het 
primaat aan de waarheid geeft, soms ten koste van de voorzichtigheid en gema-
tigdheid. Bij Revius geen klassieke deugdenleer, geen rede die de hartstochten 
binnen de perken houdt. Stoïcijns gedrag bekijkt hij op z’n minst met enige 
argwaan, getuige zijn spotdichtje op de stoïcus die ‘met recht een stoc-vis hee-
ten mach’.49 Constantia betekent voor hem niet het bestrijden, maar het in de 
goede richting buigen van emoties. Bij hem geen conflict tussen rede en harts-
tochten, zoals in het stoïcijnse denken – het verstand zelf is immers evengoed 
door de zonde aangetast als de emoties. Het gaat er juist om dat én rede én 
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hartstochten dienstbaar gemaakt worden aan Gods wil. Centraal staat de over-
gave aan Gods voorzienigheid, en de standvastige gerichtheid op Gods bevelen.

Daarom hoeft een mens emoties ook niet te schuwen, juist niet. Schuldge-
voel over de zonde dient eerder aangewakkerd dan gematigd te worden: ‘O son-
ne van mijn siel, comt treckt wt mijne ogen/ Het heete tranen-vocht, en laetse 
nimmer drogen.’50 En als Gods eer in het geding is, past de gelovige geen apa-
thie, maar heilige verontwaardiging. Ook de meer algemeen-menselijke gevoe-
lens van vreugde, verdriet en pijn hoeven van Revius absoluut niet onderdrukt 
te worden.51 Ze mogen een mens echter niet tot zonde of wanhoop brengen, ze 
zijn bedoeld om voor Gods aangezicht uitgestort te worden in het gebed. Dat is 
dan ook precies wat Mardochai doet:

Mijn siel my in het lijf (dit horende) versmachte
Van vreese voor mijn volck. eylaes! waer soud’ ick heen?
Ick wende my voor al tot God met mijn gebee’n*.52 *gebeden

Godvruchtigheid is de eigenschap waarbij alle andere deugden in het niet zin-
ken. Hoeveel waardering Revius ook heeft voor moed, onkreukbaarheid, trouw, 
eer, rechtvaardigheid en standvastigheid, daar gaat het in laatste instantie niet 
om. God sterkt juist zwakke handen, zegt Esther. En de rei van jodinnen zingt 
tot slot:

Neen, desen roem geen mensche toebehoret.
God isset die ons suchten heeft verhoret.53

Uiteindelijk hangt alles niet af van menselijke moed of kracht, maar van Gods 
genade, rechtvaardig oordeel en voorzienig bestel. Alle personages hebben ge-
handeld zoals in Gods voorzienig bestel besloten was, maar dat is pas achteraf 
zichtbaar. Het is de perfecte illustratie van de contraremonstrantse leer in de 
praktijk: de mens moet – in volkomen afhankelijkheid van God – de hoop en 
het vertrouwen vasthouden, bidden om geloof, smeken, actie ondernemen. 
Maar als er redding komt heeft hij die niet zelf verdiend. Alleen Gods genade 
blijft over.

Begrip voor zondaren
In dat licht is het volstrekt logisch dat zelfs de meest positieve karakters in Re-
vius’ stuk hun gebreken houden: Esther is te aarzelend, Mardochai te heetgeba-
kerd en Ahasveros te impulsief. Dat de tekst in dit opzicht realistisch overkomt 
ligt voor een groot deel aan de verhaaltechnische rijkdom van het bijbelboek 
Esther, maar ook Revius’ theologisch bepaalde wereldbeeld heeft er iets mee te 
maken. Daardoor is het onmogelijk dat de karakters verworden tot eendimen-
sionale deugdhelden, daardoor blijven ze onvolmaakte mensen, elk met hun 
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gebrek, die – geplaatst in een moeilijke situatie – ten volle verantwoordelijk 
zijn voor hun keuzes. Hoewel tegelijkertijd geldt dat ze met hun daden geen 
gunstige afloop kunnen verdienen: de uitkomst ligt volledig in Gods handen.

Het ligt voor de hand dat de dichter ook op die manier naar zijn eigen ka-
rakter gekeken heeft. Hij is niet volmaakt, hij heeft zijn zwakke punten. Ook 
hij is door de zonde getekend, maar dankzij Gods genade staat desondanks zijn 
hele leven in het teken van dat ene positieve doel: zielen winnen voor Chris-
tus. Concreet wordt hij overigens niet: hoeveel gedichtjes hij ook over de zonde 
schrijft, het gaat nooit over zijn eigen specifieke zonden. Hij houdt het alge-
meen, uitstijgend boven de eigen ervaring, altijd op zoek naar de universele 
waarheid over het menselijk bestaan.

Het is dus niet makkelijk te zeggen waar hij zélf nu meer last van heeft, van 
hoogmoed of van zondige begeerte – al lijkt het erop, gezien het aantal regels 
dat hij eraan wijdt, dat beide zaken hem niet onberoerd laten. Zo bezien is het 
ook opmerkelijk dat hij – in zijn gedichtenreeks over de tien geboden – slechts 
één gedichtje opneemt over ‘gramschap’ (met als boodschap dat een mens de 
zon niet moet laten ondergaan over zijn toorn, dus binnen een dag zijn ruzies 
goed moet maken) tegenover talrijke zwaar aangezette gedichten over de zon-
den van hoogmoed, overspel, dronkenschap, gierigheid, kwaadspreken en hui-
chelen.54 Omdat zwakke karaktertrekken een mildere beoordeling vragen dan 
zondige daden? Of omdat hij eigen fouten en gebreken vergoelijkt? 

Intussen blijft het opvallend hoezeer hij zich kan vereenzelvigen met alle 
zondaren die in zijn poëzie langskomen. Volgens de dichter Martinus Nijhoff 
is dat zelfs Revius’ sterkste punt: ‘Zoek, als gij zijn grootste poëzie wilt vinden, 
in de buurt van Simson, van Golgotha, of lees de weergaloze vertaling van ‘Dies 
irae, dies illa’ (...). Gods geweldig drama op aarde, ziehier Revius’ bezieling, en 
hoe dit drama zich in ieder mens afspeelt; want ieder mens is steeds weer de 
laatste. Hij kan zich slechts met de ‘zwarte plekken’ van het evangelie vereenzel-
vigen, met de Joden, als zij Christus kruisigen, met Thomas, als hij ongelovig is, 
met Petrus, als hij verloochent, met Judas, als hij verraad pleegt.’55

4. Voor de zwakken niet te streng

Lastige organist
Revius’ meegevoel met zwakke zondaren, zoals dat doorklinkt in zijn poëzie, 
maakt dat hij ook in het dagelijkse leven mild kan zijn – theorie en praktijk lig-
gen op dit punt bij hem dicht bij elkaar. Dat wordt bijvoorbeeld zichtbaar in de 
geschiedenis van Claude Bernard, leerling van Sweelinck, vaste organist van de 
Lebuïnuskerk, in 1625 plotseling gestorven aan de pest. In de fraaie lijkzang die 
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Revius aan die gebeurtenis wijdt, mengt hij zijn verdriet om het gemis van de 
organist en zijn herinnering aan diens opwekkende muziek met de hoopvolle 
verwachting dat de overledene nu mee mag zingen in het hemelse koor:

Hoort vrienden, ’tis maer wint, een wint die weynich blijvet
Die ons by t’leven hout, en die het orgel drijvet:
Dout* eens een pijpken toe, ten slaet* niet meer geluyt: *duwt, geeft

Stopt ons de adem-pijp, het leven isser uyt.
Dit dachty (mogelijck) ô Claudi, als de peste
Met een venijnde flits* u haestich gaf de reste* *giftige pijl, genadeslag

Voor ons wel droefelijck, die uwen soeten sanck
Heeft deuchdelijck verheucht soo vele jaren lanck,
Maer wenschelijck voor u, die eeuwichlijck hier boven
Met een veel schoner stem sult uwen Heylant loven.56

Het lijkt een gepaste lofzang van een muziekliefhebber op het overlijden van 
een gewaardeerde kerkelijke functionaris. Maar voorzichtigheid is bij dat laat-
ste geboden: F.R.J. Knetsch heeft immers in twee uiterst boeiende artikelen aan-
getoond dat de relatie tussen kerkenraad en organist in de voorafgaande jaren 
bepaald niet altijd even vriendschappelijk verliep.57

De naam van Claude Bernard verschijnt herhaaldelijk in de kerkenraadsno-
tulen, en meestal niet in positieve zin. Voortdurend moet hij vermaand worden 
om voor de dienst ‘Davidis Psalmen’ te spelen en geen ‘Phantasijen’ of ‘licht-
veerdige Danse’, om het orgelspel niet langer dan een kwartier te laten duren, 
om tijdens de dienst (begeleiden van de gemeentezang hoeft hij niet) niet er-
gens aan de tap te gaan staan, om niet in herbergen te drinken en te dobbelen, 
om geen ruzie te maken met zijn schoonmoeder.58 Dat verhindert hem echter 
niet om in 1622 als voorzanger van de Lebuïnuskerk te solliciteren. Hij wordt 
nog aangenomen ook, maar moet dan wel zijn lange haren afknippen, beloven 
dat hij geen diensten zal verzuimen of ergens buiten de stad gaan spelen, niet 
meer optreden in wijnhuizen en bij danspartijen, en zorgen dat hij het doop-
boek zorgvuldig bijhoudt.59 

Zo staan de zaken als hij drie jaar later overlijdt aan de pest – waarop Re-
vius dan zijn uitvoerige lijkzang vervaardigt. Kennelijk heeft hij, ondanks diens 
soms lastige en weerbarstige gedrag, toch van Claude Bernard gehouden. Wat 
echter het meest opvalt aan dat vers, schrijft Knetsch, ‘is dat de contra-remon-
strantse dominee zijn wat goklustige, licht alcoholische en dan twistgierige or-
ganist, die bovendien een min of meer wufte levensstijl voerde, niet alleen een 
toch wel zwaartillende levensbeschouwing in de mond geeft (...), maar bovenal 
dat hij hem ‘hier boven’ zo onbekommerd zingend voor zijn ‘Heylant’ plaatst. 
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Het is een leuke theologiehistorische vraag, of een remonstrant hem dat zo 
gauw had kunnen nadoen.’60

Het geval Bernard toont volgens Knetsch ‘dat die oude gereformeerde tucht 
bepaald pedagogisch gericht en, de tijdsomstandigheden in aanmerking geno-
men, niet bijzonder hard was.’61 Scherp tegenover de zonde, mild tegenover de 
zondaar – dat is in het algemeen de beleidslijn. Ook bij Revius: terwijl hij zich 
in de loop van de jaren onverzoenlijk toont in zijn niet-aflatende strijd om de 
leer, is hij altijd begripvol bij misstappen in de dagelijkse praktijk. In zijn ge-
dichtje ‘Ouderling’ verwoordt hij dat principe expliciet:

Weest den swacken niet te string’,
Denckt hoe Christus ons om-ving
Doe hy aenden cruyce hing
En hy in sijn schoot ontfing’
T’schaepken datter dolen ging*.62 *het verdwaalde schaap

Het voorbeeld van Christus die de zondaren aanneemt, blijkt cruciaal:

Mijn broeder leyt verwont, bedroevet boven maten,
Twee sijnder die terstont haer by hem vinden laten:

Den Satan, die hem geern voort geven sou de rest*, *genadeslag

En Christus, die om hem te redden doet zijn best.
Stae ick den vyant by, en slae hem wond’ op wonde?
Of doe ick als mijn Heer, en treck hem wt de sonde?

Het laetste dunckt my best. Ick neem, ick neem hem aen
Dien Christus in zijn rijck is willich te ontfaen*.63 *ontvangen

Tuchtpraktijk in Deventer
Met talrijke gemeenteleden gaat het in Deventer op dezelfde manier als met 
Claude Bernard: waarschuwingen te over, af en toe komt het zo ver dat iemand 
van het avondmaal afgehouden wordt, maar de meeste overtreders komen 
steeds weer voldoende tot inkeer – tijdelijk of permanent. Een tuchtprocedure 
eindigt immers idealiter niet met een afsnijding uit de gemeenschap van de 
kerk, maar met een schuldbelijdenis, waardoor de zondaar opnieuw in genade 
kan worden aangenomen. Zoals Revius schrijft:

Volgt, lieve, volget raet; en voegt met onse tranen
De uwe, nemet aen ons smeken en vermanen,

Ons wenschen is, tot God te brengen uwe boet*,  *boete, schuldbelijdenis

T’is nodich dan, t’is tijt dat ghyse eenmael doet,
En u niet stellet met Gods knechten onversoenlijck
Of, met den Heer u te versoenen is niet doenlijck.64
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Dronkenschap, vechtpartijen, vloeken en schelden, familievetes, overspel, 
echtbreuk, magie, bijgeloof – het komt allemaal met regelmaat langs in de 
kerkenraadsacta. Onafgebroken voeren de predikanten strijd tegen geweld en 
alcoholmisbruik, proberen ze het gezinsleven te verbeteren en de religieuze 
betrokkenheid en nauwgezetheid van de gemeenteleden te bevorderen. En al 
veranderen de plaatselijke zeden niet van de ene dag op de andere, de mensen 
laten zich wél door hen gezeggen: wie niet aan het avondmaal mag gaan, ervaart 
dat als een zware maatregel. Het betekent immers heel concreet: als je je niet 
bekeert, zul je op deze manier ook buiten de hemel vallen.

In zijn studie naar de uitoefening van de tucht in Deventer noemt 
M.G.  Spiertz een aantal opvallende zaken. De grootste categorie tuchtgevallen 
blijkt thuis te horen onder het kopje ‘verbaal en fysiek geweld’, vaak gekop-
peld aan alcoholmisbruik. Verder strijdt de kerkenraad tegen dansen, tegen het 
lezen van bijgelovige almanakken, tegen het ontheiligen van de zondag, tegen 
echtelijke ruzies en seksuele zonden. Spiertz komt daarbij tot de belangwek-
kende conclusie dat de gereformeerde kerk in Deventer – anders dan de kerken 
in diverse buitenlandse zustersteden – relatief weinig accent legt op de nauw-
gezette religieuze praxis, en relatief veel op het gedrag in de samenleving.65

Dat klopt helemaal met de accenten die Revius in zijn gedichten en ook la-
ter in zijn theologische werk legt.66 In zijn verzenreeks over de tien geboden 
bijvoorbeeld wordt duidelijk wat hij het belangrijkst vindt bij de morele op-
voeding van het volk: niet het opleggen van precies geformuleerde regeltjes, 
maar het stimuleren van een inwendige houding van gehoorzaamheid. Hij 
doet vooral zijn best om de innerlijke ondeugden te ontmaskeren waartegen 
elk mens te strijden heeft: aardsgezindheid, gemakzucht, gulzigheid, drank-
zucht, angst, ijdelheid, leugenachtigheid, gierigheid, afgunst, begeerte.67 Het 
gaat erom dat het kwaad bij de wortel wordt aangepakt: 

Den wterlijcken glans van godsdienst u niet batet
Soo bitter is den gront en ghy u broeder hatet,

Want is het binnenste niet louter en gevaecht
Hoe meyndy dat de Heer het buytenste behaecht?68

Dat daarbij zelfs de predikanten niet buiten schot blijven, blijkt uit de les die 
hij zichzelf en zijn medebroeders voorhoudt: 

Wie metten monde saeyt de goddelijcke reden
Maer lochent in het hert en met zijn boose seden

Doet even als het hoen dat sijne kuyckens biedt
Het coren met den beck en self en proeftet niet.

O leeraers die u volck ten goede wilt bewegen
Leert met de wercken oock, soo leerdy eerst ter degen.69
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Het predikantschap bestaat immers niet uit woorden alleen: leer en leven moe-
ten een eenheid vormen, zéker bij een ambtsdrager.

5. De zaligheid op glad ijs

Omstreden asielzoeker
Toepassing van de kerkelijke tucht op individuele zondaren is slechts één kant 
van de medaille, een van de twee ‘sleutels van het hemelrijk’. De andere kant 
krijgt minstens zoveel aandacht in Deventer: opbouw van de gemeente door 
de zondagse preken, catechisaties voor de jeugd, ‘avondgebeden’ op dinsdag-
avond in de kerk, goed gereformeerd onderwijs op de Nederlandse, Franse en 
Latijnse scholen. Tijdens Revius’ eerste jaren in Deventer slaan de vier predi-
kanten – behalve hijzelf ook Assuerus Matthisius, Jeremias Plancius en Thomas 
Roothusius – eendrachtig de handen ineen om het kerkelijke leven tot bloei te 
brengen en de gereformeerde identiteit van de stad te versterken. Roothusius 
is een oudgediende, de drie anderen kennen elkaar nog van hun studietijd in 
Leiden en zijn inmiddels alle drie rond de dertig.70 Volgens Revius zelf is de sa-
menwerking in die eerste jaren van zijn Deventer predikantschap voorbeeldig: 
‘De Ghemeynte groeyde ende bloeyde, twas een herte ende een ziele, een exem-

8. Gezicht op Deventer vanaf de overkant van de IJssel (anoniem, 17e eeuw). 
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plaer van eendracht voor dese gantsche provintie in dewelcke d’onruste ende 
scheuringhe beghost te breken.’71

Maar de verhoudingen komen al snel op scherp te staan door twee grote 
conflicten, de kwestie-Acronius en de kwestie-Matthisius, die zich allebei af-
spelen tegen de achtergrond van de groeiende kloof tussen remonstranten en 
contraremonstranten. De discussie over de predestinatieleer mag in Deventer 
aanvankelijk als een ‘Hollands’ probleem beleefd zijn, het duurt niet lang of 
de onrust bereikt ook Overijssel en wordt in de roerige jaren voorafgaand aan 
de Dordtse synode (1618-1619) alleen maar erger.72 Daarbij blijft het debat niet 
beperkt tot de cruciale vraag hoe een mens de zaligheid kan bereiken en hoe 
daarbij de verhouding is tussen Gods plan en de menselijke beslissingen. Meer 
en meer gaat het ook over de machtsverhoudingen tussen kerk en staat – heeft 
de overheid het recht om zich met de boodschap van de predikanten en het 
beleid van de kerk te bemoeien, en zodoende een doorslaggevende rol te spelen 
in de kerkpolitiek?

Ook Deventer ontsnapt niet aan de controverse, en als predikant zit Revius 
natuurlijk op de eerste rang. Niet alleen windt hij zich hevig op over de remon-
strantse geschriften die in den lande verschijnen – hij schrijft zijn eerste boekje 
over de predestinatie in 1617 als protest tegen het geschrift van een Goudse pre-
dikant –, hij heeft ook te maken met geschillen binnen de Deventer kerkenraad 
en conflicten met het stadsbestuur.

Allereerst is er de kwestie rond Johannes Acronius, de predikant die na Spi-
nola’s inname van Wezel in 1614 naar Deventer gevlucht is.73 Hij is een contrare-
monstrant van het vurigste slag, met bovendien een moeilijk en heerszuchtig 
karakter en de gave om mensen tegen zich in het harnas te jagen. Maar omdat 
hij kennelijk uiterst boeiend kan preken, krijgt hij toestemming om dat regel-
matig te doen. De hoorders stromen vol enthousiasme toe en de ‘gezworen ge-
meente’ – de volksvertegenwoordiging naast het stadsbestuur – wil niets liever 
dan dat Deventer een beroep op hem uitbrengt. Al gauw gaat echter het gerucht 
dat de vier vaste predikanten hem niet mogen lijden en hem het liefst zouden 
wegwerken.74

Het eventuele beroep op Acronius heeft dan ook heel wat voeten in de aarde. 
Achter de schermen speelt zich een machtsstrijd af, niet alleen tussen de be-
stuurselite op het stadhuis en de lagere volksvertegenwoordiging van de ge-
zworen gemeente, maar ook tussen predikanten en kerkenraad en tussen kerk 
en magistraat. De predikanten zijn vierkant tegen het beroep, want allereerst 
komt het voorstel vanuit de gezworen gemeente en niet vanuit de kerkenraad, 
verder heeft Acronius volgens hen zijn gemeente in Wezel in de steek gelaten, 
en ten slotte heeft hij een ‘heersachtig ende onvreetsaem’ karakter.75 Ze hebben 
al de nodige aanvaringen achter de rug: Acronius heeft het in zijn preken vooral 
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gemunt op Matthisius, die hij beschuldigt van pelagiaanse, ariaanse en soci-
niaanse ketterijen – beschuldigingen die volgens de andere predikanten elke 
grond missen. Daar komt bij dat hij wél graag preekt, maar nooit als kerkgan-
ger de diensten van de anderen meemaakt of aan het avondmaal gaat.76

Ook het stadsbestuur heeft bedenkingen bij Acronius, omdat hij volgens 
hen te vaak de kerkelijke geschillen in Holland ter sprake brengt, maar als hij 
belooft zich daarin te matigen kan hij beroepen worden. Dat weigert Acroni-
us natuurlijk, want hij wenst zijn manier van preken niet aan te passen – wat 
weer veel onrust in de stad veroorzaakt. Intussen vinden de predikanten dat 
het slepende conflict opgelost moet worden. Samen met Acronius verzoeken 
ze het stadsbestuur om een uitspraak te doen. Dat leidt ertoe dat alle partijen 
erkennen dat er sprake is van een wettig beroep, terwijl ze elkaar bovendien 
verzoenend de hand reiken en beloven in de toekomst niet meer over het ge-
schil te spreken. Wellicht is dat de reden waarom het in Revius’ geschiedenis 
van Deventer zo goed als verzwegen wordt.77 Intussen blijft Acronius bezwaar 
maken tegen de voorwaarden van het beroep, reden waarom hij er uiteindelijk 
voor bedankt.

Gekrakeel in de kerkenraad
Daarmee zijn de problemen in Deventer echter niet opgelost, want de kwes-
tie leidt indirect tot een volgend, heviger conflict, deze keer binnen het predi-
kantencollege zelf. Jarenlang hebben de vier predikanten één lijn getrokken en 
zich gezamenlijk verweerd tegen de verdachtmakingen van Acronius tegenover 
een van hen, Matthisius. Maar nu beginnen er ook intern barsten in de samen-
werking te komen. Matthisius heeft duidelijk remonstrantse sympathieën, de 
andere drie zijn vurig contraremonstrants. In de woorden van Revius zelf, ach-
teraf: ‘In Deventer hielden de drie predikanten Thomas Roothusius, Jeremias 
Plancius en Jacobus Revius vast aan de ongeschonden leer, maar was Assuerus 
Matthisius de nieuwe opvattingen toegedaan.’78

Ze hebben elkaar in de eerste jaren van hun predikantschap weten vast te 
houden doordat ze elkaar kennelijk graag mochten. Nog in 1616 schrijven de 
drie contraremonstranten, onder wie Revius: ‘Wat nu onsen collegen ende me-
debroder D. Assuerum belangt, al isset datter tusschen ons verschil is, sijn wij 
van harte geneicht die voerighe liefde, eenicheit ende conversatie t’onderholden, 
malcanderen dragende als tot noch tho geschiet is.’79 Er is dus bereidheid om 
elkaar te tolereren. Maar de kwestie loopt uit de hand als het stadsbestuur van 
de predikanten verlangt dat ze een aangepaste versie van de provinciale resolu-
tie ondertekenen, die erop neerkomt dat ze beloven in hun preken niet te ver-
wijzen naar de politieke en theologische meningsverschillen van het moment.
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Daarmee slaat de vlam in de pan, want de drie contraremonstrantse predi-
kanten komen erachter dat Matthisius zijn invloed op het stadhuis heeft aan-
gewend en zelfs betrokken is geweest bij de formulering van de resolutie. Dat 
ervaren ze als verraad, en ze weigeren dan ook te tekenen. De magistraat laat de 
zaak uiteindelijk aan hun eigen wijsheid over, in de hoop dat ze zich door hun 
eerdere belofte gebonden voelen om zich te matigen op de preekstoel.

Intussen is Matthisius’ positie binnen de kerkenraad volslagen onmoge-
lijk geworden. Hij wordt ervan beschuldigd ergernis gegeven te hebben, zoekt 
steun bij het stadsbestuur, maar de burgemeesters verwijzen hem – wijs ge-
worden door de ervaring – terug naar de kerkenraad. De zaak escaleert, en uit-
eindelijk komt Matthisius op 15 februari 1617 met een bezwaarschrift waarin 
hij meedeelt dat hij voor zijn geweten zijn ambt als predikant niet langer kan 
uitoefenen als zijn drie collega’s zich niet aan dezelfde regels houden als hijzelf: 
‘in de preken ofwel allemaal zwijgen over de controversiële artikelen ofwel al-
lemaal de vrijheid hebben ze aan de orde te stellen.’80

De kwestie loopt steeds hoger op, Matthisius mag het avondmaal niet meer 
bedienen, de gezworen gemeente beschuldigt hem van een ‘valse leer’, hij krijgt 
ruzie met de hele kerkenraad. Uiteindelijk wordt de zaak opnieuw aan de bur-
gemeesters voorgelegd en die scharen zich achter het orthodoxe standpunt. 
Gevolg: Matthisius wordt door de magistraat ontslagen, met stilzwijgende in-
stemming van kerkenraad en classis,81 maar krijgt kort daarop een beroep naar 
het remonstrantse Kampen waar hij het ambt weer kan oppakken. Niet lang 
daarna neemt Revius zijn intrek in het prachtige huis aan de Engestraat dat 
Matthisius met zijn vertrek ontruimt.82

De troost van de verkiezing
Dat Revius in deze periode ook inhoudelijk intensief bezig is met het leer-
stuk van de uitverkiezing, spreekt vanzelf. Het wordt het onderwerp van zijn 
allereerste boekje, in 1617 gepubliceerd: Schriftuerlijck teghen-bericht van de leere der 
gereformeerde kercken aengaende de Godlijcke predestinatie ende andere aen-clevende poincten, 
teghen de dwalinghen der ghener die haer selven Remonstranten noemen (...). Het verschijnt 
in 1617, dus een jaar voor aanvang van de Dordtse synode – die een definitieve 
uitspraak over het leergeschil moet doen. Daarom is het opmerkelijk hoeveel 
overeenkomst Revius’ boekje vertoont met de latere Dordtse Leerregels, zowel 
qua opbouw als inhoud.83

Dat kan niet alleen komen doordat hij direct uit de school van Gomarus 
stamt, want hij toont zich onafhankelijk van zijn leermeester in de accenten 
die hij legt. Terwijl Gomarus een aanhanger is van het supralapsarisme (dat er-
van uitgaat dat Gods soevereine besluit tot verkiezing en verwerping al vast-
stond vóór de schepping) kiest Revius voor het iets mildere infralapsarisme (dat 
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stelt dat de goddelijke predestinatie pas ná de schepping en de zondeval heeft 
plaatsgevonden). Hij benadrukt dus, net als de Dordtse Leerregels, vooral dat 
de verkiezing een daad van goddelijke genade en de verwerping een daad van 
goddelijk recht is – wellicht geeft zijn boekje al voorzichtig aan dat hij een van 
de ‘trendsetters’ in de gereformeerde wereld zal worden.

Net als de Dordtse contraremonstranten begint hij zijn betoog met de on-
begrijpelijke, alwetende en almachtige God, die in ‘zijn ongrondelijcke wijs-
heyt, rechtveerdicheyt, goedicheyt ende barmherticheyt’ alle dingen bestuurt.84 
Daartegenover staat een donkergekleurd mensbeeld: niemand is uit zichzelf in 
staat tot het goede, ieder mens is zondig en geneigd om God en zijn naaste te 
haten. Als het dus van hemzelf, zijn eigen pogingen of zijn eigen geloof af moet 
hangen, zal hij nooit gered worden. De enige die kan redden is God, wiens ge-
nade sterker is dan welke menselijke tegenstand ook. God kiest gevallen men-
sen uit en schenkt hun het geloof.85 Ze hoeven niet bang te zijn dat ze dat ooit 
kwijtraken, want wie door God vastgehouden wordt kan niet vallen; ondanks 
hun nog altijd aanwezige zonden zullen ze het geloof nooit verliezen.86

Die laatste zekerheid is voor Revius heel belangrijk: hij ervaart de remon-
strantse denkbeelden als een aanval daarop. Daarom schrijft hij ook in zijn op-
dracht aan de Deventer magistraat dat hij hoopt dat uit dit boekje blijken zal 
‘de heylicheyt der ghereformeerder lere, die inden handel der salicheyt niets den 
mensche maer alles der genade Gods toeschrijvende ons hoochste goet in sijne 
bewaringhe vast ende seker stelt: de ydelheyt daerentegen vande contrarie, die 
den lange verworpenen vryen wille weder wt den hoeck halende, onse salicheyt 
op een glad ijs stelt.’87 Revius benadrukt dus vooral de troost van de verkiezing: 
de vaste zekerheid die hij eraan ontleent, beschermt zelfs tegen wanhoop.88

Maar er is ook een keerzijde. Hoe zit het met de mensen die níét door God 
uitverkoren zijn, die het geloof niet ontvangen en dus verloren gaan? Is die 
goddelijke verwerping niet erg onrechtvaardig en onbarmhartig? Dat is het 
probleem dat de remonstranten aan de orde stellen. In zijn reactie benadrukt 
Revius dat het niet God is die de mensen slecht gemaakt heeft, dat heeft de 
mens zelf gedaan. Daarom zeggen de gereformeerden zeker niet dat God de 
mens zonder toedoen van de zonde – zonder reden dus – voor eeuwig ellendig 
maakt.89 Als iemand verloren gaat, is dat zijn eigen schuld; als iemand gered 
wordt, is dat Gods genade. ‘Heeft een Crediteur gheen recht te clagen over een 
doorbrengher, die niet betalen en can? ende soude hy gehouden zijn hem selve 
te gheven daer mede hy betaelde? neen maer doet hijt, t’is genade: doet hijt 
niet, hy en verliest sijn clachte over hem niet.’90

Op dit punt past Van Deursens commentaar: deze leer mag indrukwekkend 
zijn, ze mag zich op de Bijbel baseren – maar logisch is ze niet. Wie haar als een 
logische constructie benadert, trekt onvermijdelijk de verkeerde conclusies. 
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‘Zodra het menselijk denken bij deze problemen uitkwam, hielden de calvinis-
ten de pas in, en waarschuwden: niet verder, hier staan wij voor een mysterie. De 
Dordtse Leerregels willen niet ‘de verborgenheden en diepten Gods curieuselijk 
doorzoeken’. Zij willen liever erkennen dat er in de verkiezingsleer dingen zijn 
die ‘de gelovigen in dit leven niet volkomenlijk begrijpen.’91 In de woorden van 
Revius: ‘U raet en u besluyt my so geheel verslinden/ Dat ick daer in noch gront 
noch oever weet te vinden.’92 Wat niet wegneemt dat hij tot het uiterste gaat om 
wél zo veel mogelijk van het grote geheim te verwoorden. 

In zijn boekje wordt zichtbaar waarom het leerstuk van de uitverkiezing 
voor hem weliswaar uitgangspunt is, maar toch niet verlammend werkt in de 
ethiek van het dagelijks leven en in het pastoraat. 93 Een vast geloof in Gods 
voorbeschikking ligt aan de basis van zijn overtuiging, maar omdat een mens 
van tevoren niet kan weten wát God precies beschikt,94 hoeft hij daar in de prak-
tijk van alledag ook niet over te tobben. Voor de predikanten geldt dat ze, ‘Gode 
sijnen verborghen raet bevelende, alle menschen sonder onderscheyt oock met 
tranen tot bekeringh nodigen.’95 En als de twijfelende toehoorders dat vaste ge-
loof en vertrouwen niet zo voelen, hoeven ze niet mismoedig te worden of te 
denken dat ze verworpen zijn. Ze moeten slechts vlijtig voortgaan met bidden, 
bijbellezen en naar de kerk gaan: ‘op datse alle sorchloosheyt besyden stellende, 
nae desen dierbaren troost der gheloovighen hongeren ende dorsten moghen, 
tot harer beteringe, versterckinghe ende salicheyt.’96 

Het geloof in de goddelijke verkiezing schakelt dus in de ogen van Revius de 
menselijke verantwoordelijkheid niet uit, zoals de remonstranten suggereren. 
Een mens moet vechten tegen het kwaad, hopen, bidden, uitzien, worstelen 
met God – om er dan achter te komen dat hij het zelf niet kan, dat God het is die 
hem uiteindelijk redt. Wie op die manier alles van God verwacht, mag inder-
daad rekenen op genade. Daarbij is alleen al het feit dat iemand binnen de kerk, 
dus op het erf van het verbond, geboren is, een stukje collectieve uitverkiezing. 
Zoals Revius het later in een van zijn gedichten formuleert:

O Heer, het is van dy* dat ick ben wtvercoren, * door U

En in u reyne kerck gewonnen en geboren.
Dat van mijn kintsheyt aen u waerheyt ick bely
Van my en heb ickt niet, o Heer het is van dy.97

Revius’ Schriftuerlijck teghen-bericht lijkt geschreven tegen de remonstranten in 
het algemeen, maar het is in het bijzonder gericht tegen het Cort ende claer bewijs 
(1616) van één bepaalde remonstrant, de Goudse predikant Dirck Hermanszoon 
Herberts. Het roept dan ook een heftige tegenreactie op van de aangevallene. 
Hij publiceert een paar maanden later zijn Christelijcke verdedigingh, waarin hij Re-
vius ervan beschuldigt dat hij ‘crijch aenheft en den vrede onder broederen ver-
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werpt.’98 Maar op dat geschrift reageert Revius verder niet meer – zijn aandacht 
wordt tegen die tijd in beslag genomen door een andere en nog persoonlijker 
polemiek: die met zijn voormalige collega Assuerus Matthisius.

Weerwoord aan Matthisius
In Deventer heeft de kwestie-Matthisius een lange nasleep, zelfs nog na diens 
verhuizing naar Kampen. Vanuit zijn nieuwe standplaats zendt hij immers een 
boekje de wereld in waarin hij haarfijn uitlegt wat de Deventer kerkenraad hem 
in de periode voor zijn vertrek misdaan heeft. Het inspireert Revius tot een hef-
tig weerwoord: Antwoort op seker schrift Assueri Matthisi d’welck hy t’ onrechte den Tijtel van 
zijn onschult gegheven heeft.

Het is interessant om te zien hoe groot het verschil is tussen de toon van dit 
polemische geschrift en die van Revius’ latere geschiedenis van Deventer. In dat 
laatstgenoemde boek, Daventria illustrata, valt geen onvertogen woord. De au-
teur zet de verwikkelingen met Matthisius weliswaar neer vanuit zijn contra-
remonstrantse standpunt, maar verder houdt hij het behoorlijk zakelijk. Ook 
wat de latere polemiek betreft, schrijft hij slechts: ‘Op 12 oktober gaf Ass. Mat-
thisius zijn apologie uit, waarop kort nadien in naam van de kerk in Deventer 
geantwoord werd.’ Dat is alles. Bij het genre van de geschiedschrijving past voor 
Revius een duidelijk streven naar objectiviteit – en bovendien, de kwestie met 
Matthisius is lang verjaard op het moment dat hij zijn grote geschiedenisboek 
schrijft.99

Tijdens de strijd der geesten die in 1618 in volle gang is, trekt hij echter to-
taal andere registers open, in een ultieme poging om zowel zijn tegenstander 
als het Nederlandse publiek te overtuigen van de juistheid van de genomen 
beslissingen. Soms probeert hij in de tekst zijn vroegere collega op het gemoed 
te werken: ‘En weest Assuerus niet wijs in u eyghen ooghen, vreest God ende 
wijckt af van het quade.’100 Maar soms is zijn toon ook vlijmscherp, waarbij de 
bittere verontwaardiging ervan afdruipt:

Met dese ghelijckenisse dan hebdy groot onghelijck; ende int gene volgt, is wel groote 
bitterheyt sonder waerheyt, naemelic dat dit is een ongehoorde verwijsinge wiens ghelijcken 
tot noch toe geenen Predicant in dese Nederlanden beyegent is. Assuerus heeft dan meer gheleden 
als oyt Predicant in Nederlant. Dat onder t’ghebiet van Ducdalva etc. de Pr[edic]anten 
zijn ghebrant, ghestropt, ghesackt en is niet by t’ghene de Magistraet van Deventer 
Ass[uero] ghedaen heeft.101

Opvallend detail: anders dan in Daventria illustrata gebruikt Revius hier regelma-
tig de voornamen van alle betrokkenen – ook dat maakt dat de tekst veel direc-
ter overkomt. Hij spreekt Matthisius voortdurend aan als ‘Assuerus’ en hoewel 
hij zichzelf en zijn collega’s meestal aanduidt als ‘de Predicanten’ komt het toch 
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ook voor dat hij citeert hoe ‘Thomas, Jeremias en Jacobus’ verslag uitgebracht 
hebben aan de kerkenraad.102

Aan het begin van zijn weerwoord gaat hij allereerst uitvoerig in op de mis-
vattingen waarvan Matthisius volgens hem blijk geeft bij het lezen van zijn 
boekje tegen de remonstranten uit 1617: Matthisius verwijt Revius dat hij zou 
leren ‘dat God Esau eer hy gheboren was absolutelijck sonder aensien van on-
gheloove ende sonde ghehatet ende ten eeuwighen verderve verworpen hebbe.’ 
Revius is daar heel verontwaardigd over: een ‘Keulse papist’ heeft zijn boekje 
nog beter begrepen dan zijn eigen voormalige collega Matthisius. Hij verdedigt 
zich met een verwijzing naar zijn infralapsarische standpunt: ‘Wy en segghen 
niet dat God absoluyt, dat is sonder insien van sonde den mensche ten verderve 
schept.’103 

Als dat principiële punt eenmaal behandeld is, doet Revius verder zijn ui-
terste best om, namens de kerkenraad van Deventer, een zo uitvoerig mogelijke 
weergave van de gebeurtenissen te geven, met veel citaten uit brieven en versla-
gen van vergaderingen. Daarin komt hij sterker over dan Matthisius, die hij dan 
ook het verwijt maakt dat hij zich vooral baseert op geruchten en vermoedens 
en gevoelens. Onvermijdelijk is intussen dat Revius’ boekje slechts het perspec-
tief van hemzelf en zijn medestanders laat zien.

Volgens de Deventer kerkenraad komt het erop neer dat de grootste schuld 
bij Matthisius zelf ligt, dat hij pas in de loop van de jaren zijn ware gezicht liet 
zien en dat de andere predikanten en uiteindelijk ook het stadsbestuur toen 
niet anders konden dan hem bestrijden. Dat klopt echter niet met de versie 
die Gerard Brandt van de geschiedenis geeft: volgens hem was Matthisius vanaf 
het begin duidelijk over zijn remonstrantse opvattingen, en moesten Revius 
en Plancius bij hun komst naar Deventer juist vanwege de samenwerking met 
Matthisius beloven om tolerant en gematigd te zijn.104 Maar daar moet bij be-
dacht: zoals Revius de gebeurtenissen slechts vanuit zijn contraremonstrantse 
standpunt beschouwt, zo ziet Brandt ze slechts vanuit zijn remonstrantse per-
spectief. 

Interessant in Revius’ boekje tegen Matthisius is vooral dat hij de soms du-
bieuze rol van het stadsbestuur zo veel mogelijk met de mantel der liefde be-
dekt:

Verscheyden Conferentie syn daer na gehouden ende verscheyden dinghen ghepasseert 
om de Predicanten van haer vasticheyt af te brenghen, die wy hier sullen voorby gaen 
om niet te schijnen den A. Raet eenichsins te willen beschuldighen, t’welck Assuerus 
geern saghe, om onder dien deckmantel te moghen schuylen: wy weeten seer wel dat 
d’Autheur vande gantsche Tragedie was Assuerus die den A. Raedt door syne valsche 
informatien mede int spel trock, die wiste wel dat het Raethuys ghene plaetse en was, 
om het Consistorium te vergaderen.105
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Dat maakt zichtbaar hoe Revius in zijn eerste jaren als predikant aan het wor-
stelen is met de vraag waar zijn loyaliteit het meest moet liggen: bij het stads-
bestuur, bij de kerkenraad of bij zijn eigen geweten. Zijn oude idealen over de 
hiërarchische structuur van de samenleving en zijn banden met de Deventer 
regentenfamilies maken dat hij het gezag van het stadsbestuur behoorlijk seri-
eus neemt en zich niet snel zal verzetten tegen pragmatische oplossingen van 
overheidswege.106 Tegelijkertijd benadrukt hij in de hele kwestie met Matthi-
sius regelmatig dat alleen de kerkenraad gezag heeft in geloofskwesties.

Voortdurend blijkt intussen dat kerkenraad en classis de wereldlijke macht-
hebbers nodig hebben om slagvaardig te kunnen opereren. Zo zien de Overijs-
selse predikanten er geen been in om bij prins Maurits steun te zoeken voor de 
contraremonstrantse zaak.107 En uiteindelijk is het ook de Deventer magistraat 
die het besluit neemt Matthisius te ontslaan. Uitdrukkelijk staat dan in de ker-
kenraadsacta, die Revius citeert, dat de predikanten zich bij het besluit hebben 
neergelegd omdat ze geen reden zagen ertegenin te gaan, ‘mitds dat nochtans 
dese maniere van dimissie hier namaels niet tot prejuditie vandt kerckelicke 
recht in consequentie sal ghetrocken worden.’108

Uit dat alles blijkt hoezeer kerkenraad en magistraat in een onderhuidse 
machtsstrijd verwikkeld zijn. Tegelijkertijd echter moeten beide partijen de 
toestand in Deventer uiteindelijk als vrij ideaal ervaren hebben: de kwestie-
Matthisius heeft duidelijk gemaakt dat het stadsbestuur goed luistert naar de 
contraremonstrantse predikanten, terwijl die predikanten omgekeerd de bur-
gemeesters de uiteindelijke beslissingen laten nemen. Inhoudelijk zitten beide 
partijen kennelijk op één lijn, en dat maakt de samenwerking uiterst draaglijk, 
om niet te zeggen hartelijk.109 Overigens kan het bijna niet anders of Revius’ 
familieverwantschap met diverse burgemeesters heeft daarbij een rol gespeeld, 
naast het feit dat leden van de magistraat ook vertegenwoordigd zijn in de ker-
kenraad.

Remonstranten in de gemeente
Ook in deze periode van zijn leven gelooft Revius heilig in krachtige maat-
schappelijke structuren. Dat verklaart wellicht waarom hij niet minder dan 26 
verzen wijdt aan het vijfde gebod, voor hem kennelijk het belangrijkste van 
allemaal: eer uw vader en uw moeder. De kwestie van gezag en tucht in gezin, 
kerk, school en samenleving ligt hem na aan het hart, dus heeft hij veel te zeg-
gen over de plichten van ouders en kinderen, over het gezag van koningen en 
overheden, over de kerkelijke tucht en over de autoriteit van de Bijbel.

Het schriftgezag is het ultieme fundament waarop Revius steunt. Waar im-
mers het gezag van de kerk sinds de reformatie beduidend aan macht heeft 
ingeboet, is het gezag van de Bijbel doorslaggevend bij het aangeven van de 
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grenzen voor het menselijke handelen. Het probleem is echter dat de diverse 
stromingen binnen het christendom regelmatig verschillende bijbelinterpre-
taties voorstaan. En aangezien Revius, zoals in het vorige hoofdstuk al ter spra-
ke kwam, uitgaat van een manier van bijbeluitleg waarin de gereformeerde leer 
en de orthodoxe traditie de ijkpunten vormen, hoeft het niet te verwonderen 
dat hij die uitgangspunten fanatiek verdedigt. Dat is precies de reden waarom 
het conflict met de remonstranten voor hem niet over een onbeduidend inter-
pretatieverschil gaat, maar over een kwestie van levensbelang.

Vrome remonstranten zijn voor Revius bij wijze van spreken gevaarlijker 
dan rebelse zondaars. Zelfs in zijn gedichtenreeks over de tien geboden vindt 
hij gelegenheid om die gedachte ter sprake te brengen met scherpe uithalen 
naar de ‘verkeerde’ of ‘valsche leer’, de ‘leugen-geest’ en de ‘Antichrist’, en oproe-
pen aan de lezer om ‘een onderscheyt te maken in de leer die ons wort voorge-
leyt.’110 Onvolmaaktheid in het houden van Gods geboden vormt geen directe 
aantasting van het goddelijke gezag: die is immers gegeven met het contrare-
monstrantse mensbeeld, waarin zelfs ‘onse beste wercken onvolcomen ende 
met sonden bevleckt sijn.’111 De zuiverheid van de leer is daarentegen cruciaal 
– want direct verbonden met het goddelijke gezag waaruit alle gezag van ou-
ders, overheden en predikanten voortvloeit. Dat gezag is het, waaraan de hele 
samenleving onderworpen is, waaraan mensen op alle terreinen van het leven 
dienen te gehoorzamen.

Tegen die achtergrond wordt het ook begrijpelijk dat de Deventer kerken-
raad met één soort overtreders niet goed raad weet: de arminianen. De beleids-
lijnen zijn duidelijk in geval van dronkenschap, vechtpartijen, ruzies, overspel 
en echtbreuk: zondaren bestraffen, eventueel onder censuur zetten, maar bij 
beloofde beterschap weer in genade aannemen. Maar met de remonstranten 
in de gemeente is het een ander geval. Ze krijgen herhaaldelijk bezoek van de 
predikanten, er wordt hevig geargumenteerd en uiteindelijk besluit de kerken-
raad de classis te raadplegen over de vraag hoe men met ‘hartneckige, laster-
lijcke Arminianen’ – Revius’ eigen handschrift en formulering – moet omgaan. 
Wie ‘afvallig’ is en niet meer in de kerk komt, kan rekenen op voortzetting van 
de tuchtprocedure volgens de kerkorde. Sommige remonstrantsgezinden zeg-
gen ronduit dat ze niet aan het avondmaal willen gaan met andersdenkenden, 
anderen laten zich toch bepraten.112

Een bijzonder geval is Adriaen van Boeckholt die ‘onbehoorlijke dingen’ 
schrijft onder de kranten in de winkel van boekdrukker Wermbouts, loopt te 
schelden op de Dordtse synode en de predikant die hij op bezoek krijgt – Al-
storphius, de opvolger van Plancius – uit zijn huis zet en hem naroept op straat. 
De zaak loopt hoog op, de tuchtprocedure wordt ingezet, het stadsbestuur 
wordt er zelfs bij betrokken.113 Dan verschijnt ineens diezelfde hardnekkige 
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Van Boeckholt boetvaardig voor de kerkenraad, belijdt zijn zwakheid en zonde, 
belooft dat hij zal bidden en opnieuw naar de kerk komen, en vraagt of de broe-
ders ook voor hem willen bidden.

Zijn vroegere tegenstand blijkt allerminst theologisch gefundeerd: hij was 
kwaad om het vertrek van dominee Matthisius, en bovendien vermaakte hij 
zich prima tijdens de tuchtprocedure, tenminste, wanneer zijn geweten hem 
met rust liet. De kerkenraad, argwanend, besluit hem een paar maanden op de 
proef te stellen, maar kennelijk gaat het goed en Van Boeckholt wordt weer in 
genade aangenomen. Een zwakke broeder blijft hij echter: een halfjaar later 
al moet hij opnieuw vermaand worden om vlijtiger onder het gehoor van het 
Woord te komen, zoals hij beloofd had.114 

Maar hoe lankmoedig de kerkenraad ook kan zijn met dit soort halfhartige 
‘arminianen’, personen in officiële functies zijn een ander geval. Na de Dordtse 
synode is de weegschaal definitief doorgeslagen naar de kant van de contrare-
monstranten, en dat betekent dat in 1619 alle gereformeerde predikanten en 
schooldocenten in het hele land de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse 
Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels moeten ondertekenen. Wie dat niet 
wil, kan niet langer zijn ambt uitoefenen. Sommige kerkelijke gemeenten ko-
men daardoor vrijwel zonder beschikbare predikanten te zitten – zodoende is 
Revius bijvoorbeeld een tijdlang een van de vaste invalpredikanten voor de ge-
meente van Kampen.115

In Deventer leidt de maatregel tot het ontslag van verschillende school-
meesters, onder wie niemand minder dan de rector van de Latijnse school, Gu-
altherus Sylvanus. Voor de leden van de kerkenraad en de schoolraad, onder wie 
Revius, zal dat op persoonlijk vlak niet makkelijk geweest zijn. Sylvanus is im-
mers, ondanks zijn remonstrantse neigingen, een geleerde en gerespecteerde 
inwoner van Deventer. Hij fungeerde tot 1618 jarenlang als ouderling in de ker-
kelijke gemeente. Bovendien was hij, een paar jaar eerder nog maar, een van de 
gasten op Revius’ bruiloft, een gast die zich zelfs de inspanning getroostte van 
een lang en geleerd gedicht voor de gelegenheid. Zijn ontslag kan dus niet an-
ders dan pijnlijk geweest zijn voor alle partijen. Eervol is het wel: de scheidende 
rector krijgt de royale toezegging van een extra jaar traktement.116

Intussen is het niet terecht dat Revius met enige regelmaat in de Deven-
ter geschiedschrijving terechtgekomen is als de man die persoonlijk verant-
woordelijk gehouden moet worden voor alle ‘genadeloze’ maatregelen tegen 
remonstrantse predikanten en schoolmeesters.117 Uiteraard staat hij achter de 
besluitvorming van kerkenraad en magistraat en heeft hij als lid van de Deven-
ter schoolraad bijgedragen aan de uitvoering ervan, maar het is duidelijk dat 
het daarbij om gezamenlijk gedragen besluiten gaat. Revius mag dan invloed-
rijk zijn in de diverse bestuurscolleges, de overige predikanten en de burge-
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meesters van Deventer zijn óók figuren van formaat, die zeker niet willoos aan 
zijn leiband lopen. Kennelijk houdt de meerderheid van kerkenraad en stads-
bestuur er in grote lijnen dezelfde opvattingen op na, terwijl de roep om een 
streng-contraremonstrantse prediking tegelijkertijd ook van onderaf komt, 
vanuit de bevolking zelf.118 Zodoende voert Revius zijn polemiek met Matthi-
sius niet namens zichzelf, maar ‘tot noodighe reddinghe vanden goeden name 
des Achtb. Raedts, gheswooren ghemeynte, ende gantscher christelicker kercke 
van Deventer.’119 Hij doet in deze kwestie slechts, zoals Knetsch het formuleert, 
‘wat van elk zijner collega’s in zijn plaats verwacht mocht worden.’120 

6. De man het hoofd, de vrouw het hart

De ware Rachel
Naast predestinatieleer en kerkpolitiek zijn er nog andere onderwerpen die Re-
vius de eerste jaren in Deventer bezighouden. Hij zet zijn eerste schreden op 
het pad van de Nederlandse poëzie, hij denkt intensief na over de liefde tussen 
man en vrouw en hij treedt zelf in het huwelijk.

Voor dat laatste moet een mens niet te oud zijn en niet te jong, vindt hij. 
Adam en Eva trouwden toen ze nog niets van goed en kwaad wisten, en, zegt 
de dichter ironisch, ‘Adams kinderen oock comen meest by een alsse van goet 
en quaet noch niets te veel en weten.’121 Maar te lang wachten is ook niet goed:

Soo wie sijn nodich werck wil op den avont sparen,
en ’t houwelijck vertreckt* tot op de oude jaren, *uitstelt

die heeft den rechten tijt te kiesen niet geleert,
maer doet in dese saeck sijn dingen heel verkeert.122 

Revius trouwt dus zelf als hij bijna 29 is, een uiterst gepaste leeftijd, met een 
vrouw van zijn eigen soort: Christina Augustinus. Dat klopt helemaal met de 
moraal van zijn tijd: bruid en bruidegom moeten liefst zo veel mogelijk over-
eenkomen in stand, geloof, rijkdom, leeftijd, herkomst en karakter. Christina 
voldoet op alle punten. Ze is een jaar ouder dan haar echtgenoot, en bovendien 
de dochter van wijlen burgemeester Coenraad Augustinus – in zijn tijd een 
goede bekende en collega van Revius’ eigen vader. Ook zij ging met haar ouders 
tijdens de Spaanse bezetting van Deventer in ballingschap, ook zij bracht een 
deel van haar jeugd door in Amsterdam en keerde later terug naar haar vader-
stad.123 Revius moet haar dus al sinds zijn kinderjaren goed gekend hebben.

Hij heeft echter allerminst als de bijbelse Jacob tweemaal zeven jaar om zijn 
bruid geworven, zoals collega Plancius tijdens de bruiloft fijntjes aanstipt. Hoe 
lang de aanloop tot het huwelijk dan wél geweest is, blijft in nevelen gehuld. 
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Het enige wat duidelijk is, is dat hij op 13 september 1615 zijn trouwbelofte aan 
Christina doet en dat ze op 8 oktober in het huwelijk treden.124 Bij die bruiloft 
zijn in elk geval drie vrienden en vroegere studiegenoten van de bruidegom 
aanwezig, die alle drie een gelegenheidsgedicht schrijven: Johannes Passius, Je-
remias Plancius en Gualtherus Sylvanus. De dokter, de dominee en de school-
rector van Deventer. 125

Intussen heeft Revius met trouwen gewacht tot hij al drie jaar predikant 
is en zijn bruid de leeftijd van dertig bereikt heeft. Dat lijkt niet direct te wij-
zen op een allesverterende verliefdheid of onweerstaanbare zielsverwantschap. 
Het past eerder bij de nuchtere kijk op de zaak die veel zeventiende-eeuwers 
kenmerkt: niet eerst liefde en dan trouwen, maar eerst een verstandig huwe-
lijk sluiten en daarna de plicht tot wederzijdse genegenheid beoefenen. Wat 
overigens op geen enkele manier het geloof belemmert dat God ‘een ieder zijn 
huisvrouw als met Zijn hand toebrengt’, zoals het gereformeerde huwelijksfor-
mulier zegt. In die geest schrijft Plancius dan ook zijn bruiloftsvers:

Sy is ten rechten die Rachel
voor u ô Jacob al-hoe-wel
ghy voor haer, niet en hebt gedient
twee seven Iaer, doch, Godt u vrient,
Op welckens dienst, ghy vlijtich acht,
die heefts’u gunstich toe gebracht.126

Als we Plancius moeten geloven was Christina ‘befaemt van deucht, en van 
Godt-salicheyt, van cuysheyt, en van minlicheyt’. Maar schoolrector Sylvanus, 
die op de bruiloft van zijn dominee vrijmoedig de klassieke bruiloftsgoden Ve-
nus en Hymenaeus te gast nodigt, heeft een andere kijk op de bruid: bij hem is 
ze een verliefde maagd, reikhalzend naar de vleselijke geneugten van het huwe-
lijk.127 Het een hoeft natuurlijk niet met het ander in strijd te zijn, maar uitein-
delijk zeggen zulke gelegenheidsformuleringen niet zo heel veel over de vrouw 
die Christina werkelijk geweest is. De ene dichter gebruikt eenvoudig het pa-
troon van het christelijk bruiloftsvers, de andere het stramien van het klassieke 
epithalamium.128 Bij de een kan de bruid niet anders dan kuis en godvrezend 
zijn, en bij de ander verliefd en begerig – dat hoort bij het recept.

Het is intussen helaas het enige wat er eeuwen later over Christina’s karak-
ter te ontdekken valt: voor zover bekend heeft niemand verder nog een poging 
gedaan om haar te beschrijven. Dat blijft merkwaardig: ze is getrouwd met een 
van de beste dichters van het land, maar ze krijgt geen enkel regeltje in zijn 
dichtbundel. Hij maakt wél twee verzen voor Anna Maria van Schurman en 
twee voor de dichteres Johanna Coomans. Hij schrijft gedichten over Maria en 
over Eva, over Dido en Lucretia, over de Kananese vrouw en de kuise Susanna, 
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over de koninginnen Vasthi en Esther. Bovendien wijdt hij de nodige bespiege-
lingen aan het huwelijk. Over het wezen van de vrouw, en over de verhoudin-
gen tussen mannen en vrouwen heeft hij absoluut nagedacht. Maar in zijn hele 
dichtbundel geen woord over die ene vrouw die toch de belangrijkste rol in zijn 
leven gespeeld moet hebben. Omdat een geliefde onder handbereik niet inspi-
reert tot verlangende verzen? Omdat de dichter zijn liefdespoëzie niet geschikt 
achtte voor uitgave? Of omdat hij eenvoudig alle persoonlijke omstandigheden 
uit zijn gedichten heeft geweerd?

De man die Revius in de twintigste eeuw roem bezorgde, W.A.P. Smit, heeft 
een andere verklaring voor Christina’s afwezigheid in de poëzie van haar echt-
genoot: ‘De vrouw nam in Revius’ leven niet meer dan een geringe plaats in. Hij 
zag het huwelijk als noodig en nuttig, maar niet als een innerlijke verrijking. 
Zoover als Heinsius gaat hij lang niet, maar zijn betrekkelijke onverschilligheid 
is toch verwant met den angst van zijn vriend, dat de vrouw het leven naar haar 
willekeur zou vervormen.’ Zij bleef voor hem slechts een ‘bedgenoot, zonder te 
kunnen worden echtgenoot’. Sterker nog, volgens Smit is de dichter ‘niet hee-
lemaal vrij van den 17de-eeuwschen angst voor de vrouw’, hij signaleert zelfs 
‘iets van onzekerheid tegenover de vrouw in zijn Puriteinschen afkeer van alle 
uiterlijke schoonheid’. Nooit immers kijkt Revius ‘veel verder dan de gevaren in 
de verhouding tusschen man en vrouw’ en het huwelijk wordt in die gedachte-
gang alleen maar ‘een soort veiligheidsklep’.129

Zoveel vrouwonvriendelijks... het is de vraag of dat nu werkelijk uit Revius’ 
gedichten af te leiden valt. Smit baseert zijn oordeel met name op de Neder-
landstalige bruiloftsverzen en de serie gedichtjes over het zevende gebod, al 
geeft hij toe dat daarbij voorzichtigheid geboden is: logisch dat juist in het ka-
der van het zevende gebod – Gij zult geen overspel plegen – de negatieve kanten 
van de zaak belicht worden. Maar merkwaardig is dan toch wel dat J.C. Arens 
op grond van diezelfde gedichten tot een tegenovergestelde conclusie komt. 
Hij ontdekt in Revius’ verzen over het huwelijk allerlei verwijzingen naar de 
kerkvaders Tertullianus en Hieronymus, maar daarbij blijkt de moraal van Re-
vius soms behoorlijk af te wijken van zijn voorbeelden: ‘Voor Hieronymus is 
het huwelijk niet een absoluut goed. (...) Geslachtelijke omgang is eigenlijk al-
leen geoorloofd, indien direkt op de voortplanting, dat is winnen van maagden 
voor God, gericht. Tegenover deze feitelijke onderwaardering van het huwelijk 
door Hieronymus staat een positieve waardering van het huwelijk bij Revius.’130

Het probleem met Smit en Arens is natuurlijk dat ze met verschillende ma-
ten meten. Het hangt er immers maar van af met wie je Revius vergelijkt. Zet 
je zijn ideeën af tegen die van vroeg-twintigste-eeuwse verlichte protestanten, 
dan schiet hij schromelijk tekort in romantisch idealisme. Leg je hem daaren-
tegen langs de ascetische meetlat van de kerkvaders, dan komt hij er behoorlijk 
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positief vanaf in zijn waardering van lichamelijkheid. Maar wat de zaak in beide 
gevallen ingewikkeld maakt: er moet veel tussen de regels door gelezen en ge-
interpreteerd worden.

Gereformeerde huwelijkstheologie
Gelukkig zijn er van Revius’ hand meer teksten over liefde en huwelijk beschik-
baar dan die paar gedichten waarop Smit en Arens hun standpunten baseren. In 
zijn Deventer periode schrijft hij diverse Latijnse bruiloftsverzen – die nog niet 
eerder bestudeerd zijn – en bovendien wijdt hij in zijn latere jaren een aantal 
theologische disputaties aan huwelijk en echtscheiding. Weliswaar stammen 
die laatstgenoemde teksten uit een latere periode van zijn leven, en zijn ze bo-
vendien voor een heel specifiek doel geschreven: het oefenen van studenten in 
de gereformeerde theologie. Ze nemen in de eerste plaats stelling in de kerkelij-
ke conflicten van hun tijd en ze geven dus geen antwoord op meer voor de hand 
liggende vragen over liefde, over de ideale verhouding tussen man en vrouw of 
over het wezen van het huwelijk. Toch kunnen ze wel degelijk sommige aspec-
ten van Revius’ visie op het huwelijk verhelderen.

Vooral kerkrechtelijke kwesties behandelt Revius in zijn theologische dis-
putaties. Talrijke bladzijden heeft hij nodig om alle mogelijke verboden en ge-
oorloofde graden van bloedverwantschap tussen echtgenoten te behandelen. 
Verder gaat hij in op de ouderlijke toestemming, op polygamie – met uitleg 
van probleemteksten uit het Oude Testament –, op seksuele onthouding, op 
echtscheiding en op de onmogelijkheid van het huwelijk als sacrament.131 Daar-
mee heeft hij precies alle geschilpunten met het rooms-katholicisme te pakken. 
Juist op het punt van huwelijk, echtscheiding en celibaat heeft de gereformeer-
de theologie immers vanaf het begin geheel eigen standpunten moeten formu-
leren. Wie het huwelijk niet langer ziet als sacrament, het celibaat voor kerke-
lijke voorgangers een menselijke uitvinding noemt en de burgerlijke overheid 
het recht geeft om huwelijken te voltrekken, moet zichzelf wel verdedigen ten 
opzichte van de katholieke traditie.

De hoofdlijnen van Revius’ betoog zijn intussen weinig opmerkelijk. Het 
lijkt erop dat hij in deze disputaties eenvoudig het spoor van de gereformeerde 
voortrekkers volgt: zijn teksten geven getrouw weer hoe een gereformeerd the-
oloog in de discussies over huwelijk, echtscheiding en celibaat positie behoort 
te kiezen, zonder dat hij daar verder veel origineels over op te merken heeft.132 
Bijvoorbeeld: echtscheiding is alleen mogelijk als er sprake is van overspel of 
kwaadwillige verlating, al behoort het niet te gebeuren in een christelijk hu-
welijk. Of: polygamie mag in het Oude Testament door God getolereerd zijn, 
dat betekent niet dat Hij het ook goedkeurt als een man meer dan één vrouw 
heeft. Of: de roeping tot het celibaat is op geen enkele bijbeltekst te funderen. 
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Of: kinderen mogen niet zonder toestemming van hun ouders trouwen, een 
punt dat helemaal past binnen Revius’ hiërarchische opvattingen over gezag 
in de samenleving.133 Al die stellingnames, met tal van bijbelse bewijsplaatsen 
geschraagd, zijn rechtstreeks terug te voeren op de uitgangspunten van de re-
formatoren.134

Daarmee staat Revius in een traditie die – vergeleken met de katholieke – 
een positievere kijk heeft op het huwelijk, het lichaam, de hartstochten en de 
erotiek. Het huwelijk is niet slechts bedoeld om kinderen voort te brengen of 
om overspel tegen te gaan, het is in de eerste plaats een liefdevolle relatie tussen 
een man en een vrouw die God heeft samengevoegd. Die twee moeten elkaar 
helpen en bijstaan in alle dingen van het leven, ze moeten elkaar liefhebben 
en trouw zijn. Een sacrament is het huwelijk in gereformeerde ogen niet, maar 
tegelijkertijd krijgt het – paradoxaal genoeg – juist extra waardering. Het is niet 
langer een optie voor zwakkelingen die niet in staat zijn tot onthouding, niet 
langer minderwaardig ten opzichte van het celibaat.135

Tussen zijn vele opsommingen, tegenwerpingen, exegeses en syllogismen 
door citeert Revius dan ook met instemming de bijbelteksten waarin gezegd 
wordt dat God zelf man en vrouw heeft samengevoegd, dat ze elkaar moeten 
liefhebben en niet bitter behandelen, dat ‘het huwelijk eerbaar is en het bed 
onbevlekt’, dat de echtgenoten niet geroepen zijn tot het celibaat, dat ze elkaar 
integendeel lichamelijke gemeenschap verplicht zijn, en dat die gemeenschap 
zelfs het symbool is voor de eenheid van Christus met de kerk.136 Huwelijk en 
voortplanting zijn immers al vóór de zondeval ingesteld, dus kunnen ze per 
definitie niet slecht zijn.137 Geen sprake dus van een verachting van het lichaam.

Maar hoe positief Revius ook mag staan ten opzichte van de mens zoals hij 
geschapen is en het huwelijk zoals dat in het paradijs gestalte kreeg, hij erkent 
ook dat na de zondeval alles anders geworden is. Met de overtreding van Adam 
en Eva heeft de zondige lust zijn intrede gedaan, en dat betekent dat sindsdien 
de aantrekkingskracht tussen man en vrouw ook uiterst negatieve en destruc-
tieve kanten kent. Door de zondeval, schrijft Revius, is de menselijke ziel totaal 
verdorven geraakt – het verstand, de wil en de ‘affecten’ zijn allemaal evenzeer 
aangetast.138 Niemand hoeft nog de illusie te koesteren dat hij met zijn eigen 
zondige denkkracht zichzelf wel in bedwang kan houden:

Het menschelijck gemoet gedurichlijck ontrusten
Beroerten sonder eynd’ en tomelose lusten,

T’vernuft en sietse niet; alleen den claren schijn
Der Goddelijcker wet toocht* dattet sonden zijn.139 *toont
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Daarom kan alleen Gods genade ervoor zorgen dat de hartstochten op de juiste 
manier gereguleerd worden, doordat de Heilige Geest ‘soo crachtelijck werckt 
inde herten der wtvercorene Gods, dat hy haer verstandt verlicht, haren wille 
ende affecten verandert ende vernieut.’140 Wat overigens niet wil zeggen dat de 
gelovige op al deze punten volmaakt zou zijn: ook de vernieuwde mens heeft 
nog altijd te strijden met de zondige begeerten die in hem overgebleven zijn.141

Seksualiteit, liefde en trouw
Tegen deze theologische achtergrond staat dan de serie gedichten over het ze-
vende gebod – de gedichten waaruit Smit zijn theorie van ‘het huwelijk als vei-
ligheidsklep’ afleidde. De strekking van de bewuste verzen lijkt inderdaad in 
die richting te wijzen: wie zich niet schuldig wil maken aan ontucht, overspel 
of zondige lusten, kan zijn driften maar het beste kanaliseren via de enige ge-
oorloofde bedding voor seksualiteit, het huwelijk. Het is immers ‘veel saliger te 
trouwen als te branden’.142

Over de gevaren van een ‘dartel wijf ’, een ‘schaemtelose’ of ‘lichte vrou’ laat 
de dichter geen illusies bestaan: ze is gevaarlijker dan een adder, heter dan het 
vuur zelf, besmettelijker dan een gevaarlijke ontsteking. Daarbij vergeleken 
lijkt de man slechts een onnozel slachtoffer, die maar het beste de blik kan af-
wenden of desnoods hard weglopen – anders is het met hem gedaan. Jozef, die 
de verleidingen van Potifars vrouw weerstond, is daarbij het grote voorbeeld als 
‘verwinner van de schaemtelose minne’. Kennelijk komt het, vanuit een eenzij-
dig-mannelijke kijk op de zaak, niet in Revius’ hoofd op om ook eens een versje 
vanuit het perspectief van de vrouw te schrijven, een versje waarin gewezen 
wordt op de gevaren van onbetrouwbare en lichtzinnige mannen. Maar nee, 
mannen die proberen een vrouw tot zonde te verleiden noemt hij hoogstens 
‘verblint in sotte lust’.143

Is daarmee de vrouw de bron van alle kwaad? Het lijkt er wel op. In Revius’ 
ogen beschikt ze in elk geval over veel meer verleidende macht dan de man. 
Tegelijkertijd moet hij echter ook beseft hebben dat niet alle vrouwen dat ver-
mogen tot verleiding de vrije teugel geven – niet voor niets waakt hij in zijn 
verzen steeds zorgvuldig voor de juiste adjectieven. Zijn pijlen zijn uitsluitend 
gericht op vrouwen die ‘lichtveerdich’, ‘dartel’, ‘schaemteloos’, ‘geyl’ en ‘sot’ ge-
drag vertonen. En daarmee heeft hij uiteraard niets gezegd over alle kuise en 
deugdzame vrouwen van wie hij de lof zingt in zijn bruiloftspoëzie. 

Intussen benadrukt hij wél in allerlei toonaarden dat de man verantwoor-
delijk blijft voor zijn eigen zonde, hoezeer de vrouw hem ook in verleiding mag 
brengen. Op dat punt spreken zijn verzen over Adam en Eva duidelijke taal. Al 
heeft Eva zich ook door de slang laten ompraten, al heeft ze Adam meegetrok-
ken in de zondeval, dat betekent toch niet dat Adam zich achter zijn vrouw 
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mag verschuilen. Allebei even schuldig, dat is de telkens weerkerende grond-
toon van deze gedichten:

Den man verclaeght het wijf, het wijf de slange wroeget*, *beschuldigt

En geen van alle dry den richter vergenoeget
Maer yder vonnis crycht en straffe na sijn sond’:

Gelijck drie swemmers, die, beginnende te sincken
D’een d’ander grijpen aen wt vrese van verdrincken

En trecken alle dry malcander inden gront.144

Gezien die zwarte achtergrond van zonde en gebrokenheid is het geen won-
der dat Revius in zijn gedichten over het zevende gebod in alle toonaarden 
waarschuwt tegen onkuise lust en begeerte. Daarbij moet echter niet vergeten 
worden dat het in dat verband steeds gaat om seksuele verlangens búíten het 
huwelijk om. Binnen de grenzen van liefde en trouw ziet hij geen enkel pro-
bleem. Weliswaar verbleekt iedere menselijke relatie in het licht van de eeuwige 
gelukzaligheid: al is het dan ‘soet en wenschelijck’, het huwelijk blijft toch ook 
‘aertsch en menschelijck’.145 Maar het is tegelijkertijd niet minder dan een voor-
smaak van de hemel: God geeft eerst ‘het Wijntgen’ – fraaie woordspeling op 
de bruiloft te Kana én op de naam van de bezongen bruid –, daarna ‘de beste 
wijn’.146 Dat is een typisch gereformeerde gedachte, die ook in bruiloftsverzen 
van andere dichters voorkomt.147 Seksualiteit is voor Revius vergelijkbaar met 
eten en drinken: zulke dingen zijn als natuurlijke handelingen op zichzelf niet 
slecht,148 dat worden ze pas als ze op de verkeerde manier gebruikt worden. 

Daarom is er binnen het huwelijk plaats voor een positieve beleving van 
liefde en seksualiteit. ‘O couple bienheureux! vivez en jouissance de vos chas-
tes ardeurs & sincere alliance,’ voegt hij Winold van Campen en Geertrud van 
Appeldoren op hun bruiloftsdag toe.149 Een andere bruidegom, Willem van 
Appeldoren, stelt hij ‘genoechsaemheyt en vree’ in het vooruitzicht, zodra hij 
zich laat wikkelen ‘in het snoer van prijselicke min’ en zich ‘in den arm van zijn 
beminde’ begeeft.150 En zijn broer Henrick geeft hij op zijn bruiloft de verze-
kering dat zijn echtgenote hem zal zijn als ‘een crans van vreugde ongetelt, die 
hem in suyr, in soet, en allesins verselt, hem stadich rust en lust onsparich toe 
gaet meten.’151 Dat zijn toch geen woorden van een man die het huwelijk slechts 
uit louter negatieve beweegredenen – om zondige lusten te kanaliseren, dus als 
‘veiligheidsklep’ – geoorloofd acht.

Daarmee wordt het ook de vraag of de stelling van Smit (dat de vrouw bij 
Revius meer bedgenoot dan echtgenoot is) wel opgaat. Niet voor niets heeft 
Revius een echtgenote gekozen die bepaald niet uit ongeletterde kringen af-
komstig is. Een regentendochter als Christina Augustinus kan uiteraard lezen 
en schrijven – de fraaie handtekening die ze bij haar huwelijk in het kerkboek 
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zet, verraadt oefening. Ze komt uit een beschaafd en ontwikkeld milieu: haar 
vader was niet alleen burgemeester, maar ook nauw betrokken bij de Deventer 
stadsbibliotheek – hij kocht onder meer voor 175 Carolusgulden een exemplaar 
van de beroemde Antwerpse polyglotbijbel voor de collectie –, een man met een 
kennelijke voorliefde voor poëzie en wetenschap, die jeugdig talent stimuleer-
de door geldelijke beloningen uit te keren.152 Christina is dus een vrouw die van 
huis uit liefde voor boeken, voor taal en poëzie en geschiedenis meegekregen 
heeft, en die ongetwijfeld van de Nederlandse gedichten van haar echtgenoot 
heeft kunnen genieten.

Wat zijn vele verhandelingen in het Latijn betreft, die zijn waarschijnlijk 
wél buiten haar blikveld gebleven. Op dat punt heeft Smit gelijk als hij stelt 
dat de vrouwen van zeventiende-eeuwse geleerden als Heinsius en Revius op 
intellectueel niveau geen partij voor hun echtgenoten waren: ‘kennis en studie 
waren ook hier de groote slagboomen.’153 Maar waarom zou Revius niet met 
zijn vrouw hebben gepraat over de onderwerpen die hem bezighielden, in het 
Nederlands, op een vergelijkbare manier als hij er met zijn broer – evenmin een 
specialist in theologicis – over zou spreken?

Intussen bedoelt Smit met zijn opmerking waarschijnlijk te wijzen op de 
zeventiende-eeuwse gedachte dat er geen sprake hoeft te zijn van gelijkwaar-
digheid tussen man en vrouw, omdat de echtgenoten in een duidelijke gezags-
verhouding tot elkaar staan. Die visie deelt Revius inderdaad. Voor hem ziet het 
ideale huwelijk er zo uit:

Den man sijn echte wijf alleene moet beminnen,
De vrouwe onder hem moet buygen hare sinnen.

T’en gaet niet qualijck toe daert soo gehouden wert:
Den man is doch het hooft, de vrouwe is het hert*.154 *hart

Dat is geen opmerkelijk standpunt in de zeventiende eeuw, en bovendien zeer 
verklaarbaar vanuit de theologische achtergrond van Revius’ opvattingen. De 
brieven van Petrus en Paulus op het punt van de man-vrouwverhoudingen 
spreken duidelijke taal – de man is het hoofd van de vrouw, zoals Christus van 
de gemeente –, en de in de zeventiende eeuw gangbare gereformeerde uitleg 
relativeert dat standpunt geenszins.155

Geen wonder dus dat Revius als volkomen vanzelfsprekend kan opmerken: 
‘De mannelijke en vrouwelijke sekse, met elkaar vergeleken, tonen dat de ene 
is geboren om leiding te geven, de andere om zich daaraan te onderwerpen. 
Daarom horen de uiterlijke tekenen van macht bij de ene, en niet bij de an-
dere.’156 Dat betekent volgens hem ook dat vrouwen moeten zwijgen tijdens 
kerkdiensten, hoewel ze in andere verbanden wel blijk kunnen geven van ‘pro-
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fetische’ gaven, die te maken hebben met inzicht in de Bijbel en ‘aanblazing 
door de Heilige Geest’.157 

Een en ander is intussen geen excuus voor autoritaire toestanden binnen 
huwelijk en samenleving. De bestaande orde is een goddelijke orde, gegeven 
aan de mensen om ‘een gherust ende stille leven’ te kunnen leiden, zoals de Ne-
derlandse Geloofsbelijdenis zegt, zodat ‘de onghebondenheyt der menschen 
bedwongen werde, ende het alles met goede ordinantie onder den menschen 
toegae.’158 Maar dat betekent niet dat machthebbers zich te buiten kunnen gaan 
aan willekeur of wreedheid. Alles wat er binnen gezagsverhoudingen met ge-
weld en dwang gebeurt, zegt Revius, is een gevolg van de zonde, want vóór de 
zondeval was er slechts sprake van spontaan leiderschap en spontane gehoor-
zaamheid.159 Met dat ideaal in het achterhoofd benadrukt hij eerder de plichten 
dan de rechten van de gezagsdrager. Het feit dat iemand macht heeft, verplicht 
hem tot rechtvaardigheid, liefde, hoffelijkheid en rekening houden met de 
zwakheden van de ander. Dat geldt voor koningen en onderdanen, voor ouders 
en kinderen, maar ook voor man en vrouw: 

Hier heeft een echte man het levendich bescheyt* *de duidelijke uitleg

Hoe hy gebruycken sal de opper-hoofdicheyt:
Soeckt hyse binnens huys met suyre noortsche buyen
Gelooft my, het en sal niet hebben te beduyen,

Het wijf sal hare streng’ te stijver houden vast* *zich te meer schrap zetten

En sien of haer of hem het harnas beter past.
Maer weet hy met haer cloeck* en vriendelijck te leven *bekwaam

Sy sal haer eygen wil vrywillich overgeven,
Geleeret door de daet wat eer het brengen can
Te worden geregeert van een verstandel man*.160 *door een verstandig man

Het interessante van Revius is intussen dat hij soms uitzonderingen maakt op 
de algemene regels voor gezagsdragers en ondergeschikten. Akkoord, de koning 
staat boven de onderdanen, de ouder boven het kind, de man boven de vrouw. 
Maar wie als gezagsdrager zijn plicht verzaakt en niet op een liefde- en respect-
volle manier met de ander omgaat, verspeelt zijn recht. Gezagsverhoudingen 
dienen immers niet op angst, maar op liefde te zijn gebaseerd. Een wijze over-
heid verlangt niet zozeer ‘te wesen van haer volck geduchtet als beminnet’.161 
Een vrouw moet niet als een automaat haar man gehoorzamen, maar ‘doen na 
hares mans rechtmatige bevelen’.162 Ouders hebben heel veel te vertellen over hun 
kinderen, maar het ouderlijk gezag mag nooit ontaarden in tirannie.163 En wat 
koningen en overheden betreft:
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Een Vorst en moet niet zijn moort-dadich
Maer goedertieren en genadich.
Hy moet wt-drucken* Godes hant *weergeven, zijn als

Die sijnen donder selden schietet
Op ons, hoewel het hem verdrietet
Te sien der menschen sond’ en schant.164

De ideale vrouw 
Nog beter dan in zijn theologische verhandelingen en zijn korte gedichtjes 
wordt Revius’ visie op de verhoudingen binnen het huwelijk zichtbaar in zijn 
treurspel Haman. Wie dat stuk vergelijkt met de bron waarop het gebaseerd is, 
het bijbelboek Esther, ontdekt opmerkelijke verschillen.

In het boek Esther bepalen pracht, weelde en overdaad de sfeer aan het Per-
zische hof. De ogen raken verblind van al het albast, parelmoer, goud en zilver, 
de wijn vloeit rijkelijk, eunuchen bedienen koning Ahasveros op zijn wenken 
te midden van veelkleurige draperieën, en aan vrouwen is er geen gebrek: de 
koning heeft een harem vol. Hij is een oosterse despoot die weliswaar niet on-
genegen is om naar raad te luisteren en zich daardoor te laten beïnvloeden, 
maar die ook naar eigen willekeur zijn gouden scepter al dan niet kan toereiken 
– en daarmee kan doden of genade schenken.

Het beeld dat Revius in Haman van deze koning schetst, is echter stukken 
huiselijker. Het weelderige decor is verdwenen en Ahasveros blijkt een vorst 
die enigszins gebukt gaat onder zijn verantwoordelijkheden, terwijl hij een in-
nige genegenheid koestert voor zijn echtgenote – alle andere vrouwen zijn in 
het luchtledige opgelost. De toeschouwer ziet hem als het ware ’s avonds in de 
huiselijke sfeer zijn nood klagen over zijn zware baan:

Hoe salich is de man, ô Esther, die verborgen
Sijn dagen eynden mach! hoe salich die de sorgen
Van scepter ende croon mach setten aen een sy
Niet vresende voor moort noch voor verradery!
O crone! somen* wist te wegen uwe swaerde* *als men, zwaarte

Men raepte u niet op al laegdy op de aerde.165

Een ander opmerkelijk verschil met de bijbeltekst is Revius’ mildheid tegen-
over het gedrag van ’s konings eerste vrouw, de ongehoorzame ex-koningin 
Vasthi. Op het hoogtepunt van haar invloed, tijdens een met wijn overgoten 
feest aan het Perzische hof, doet Vasthi het ergste wat denkbaar is: ze weigert 
te komen als koning Ahasveros haar ontbiedt. Hij, ‘vrolijk van de wijn’, wil met 
haar schoonheid pronken tegenover zijn gasten, maar zij heeft daar geen zin 
in en roept dus zijn woede over zich af. Op advies van zijn raadsheren besluit 
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de koning haar te verstoten, anders zouden alle vrouwen in het hele rijk hun 
mannen gaan minachten. Daarmee verdwijnt Vasthi uit het verhaal, om plaats 
te maken voor koningin Esther.166

Het commentaar van de Deux-Aesbijbel (1561-’62) toont weinig begrip 
voor Vasthi’s houding: ‘Van eener zijde is daer voor ooghen gestelt, de Conin-
ginne Vasthi, hooueerdich ende wederspannich, van dander zijde Hester, oot-
moedich, goedich, onderdanich ende zedich.’167 De moraal is duidelijk. Jacob 
Cats is – ruim een halve eeuw later – nog altijd diezelfde mening toegedaan. 
In zijn Tooneel van de mannelicke achtbaerheyt (1622) doet hij weliswaar zijn best om 
ook Vasthi’s kant van de zaak te laten zien en moet hij wel concluderen dat een 
‘nuchteren rechter’ haar niet bovenmatig zou straffen. Maar toch eindigt hij 
ermee dat zij terecht weggestuurd wordt, omdat hij anders niet kan begrijpen 
waarom God haar op deze manier zou behandelen.168 Vasthi’s eigen schuld dus: 
had ze zich maar onderdaniger moeten gedragen.

Revius evenwel legt de schuld niet bij Vasthi, maar exclusief bij haar echt-
genoot. In zijn ogen is Ahasveros in veel opzichten een prima koning: machtig, 
beroemd en zijn onderdanen zeer toegenegen. Hij heeft slechts één bedenke-
lijke kant: hij laat zich door slechte raadgevingen verleiden ‘tot saken die voor-
heen wel dienden bet bedacht.’169 Daaronder valt ook het verstoten van konin-
gin Vasthi ‘om een geresen twist soo veel (dunckt my) niet weerdich./ Dit riet 
hem oock een Vorst van oordeel wat te veerdich.’170 Geen hoogmoed van Vasthi 
dus, maar onbezonnen gedrag van Ahasveros. Sterker nog, Vasthi wordt door 
Revius’ rei van jodinnen zelfs bezongen als toonbeeld van onkreukbare kuis-
heid:

U, ô Vasthi, salmen romen* *roemen

Die verloort den gouden crans
Dat ghy weygerdet te comen
Aende tafel byde mans.171

 Daarmee gaat Revius een stapje verder dan de kanttekeningen op de Statenver-
taling. Die beperken zich tot een veroordeling van Ahasveros’ dronken optre-
den en al te lichtvaardig oordeel, maar ze zeggen niets over Vasthi’s goed recht 
om het gebod van haar man te negeren.172 Maar Revius vestigt via zijn rei van 
jodinnen de aandacht op Vasthi’s kuisheid, die haar het recht geeft om te han-
delen zoals ze handelde. Als dronken, wellustige echtgenoot verdient Ahasveros 
eenvoudig geen gehoorzaamheid.173

Dat Revius meer dan de gemiddelde gereformeerde tijdgenoot begrip toont 
voor onafhankelijke vrouwen als koningin Vasthi, vindt steun in het onderzoek 
van M.G. Spiertz naar de Deventer tuchtpraktijk. De kerkenraad van Deventer 
blijkt in het eerste kwart van de zeventiende eeuw bij echtelijke twisten een 
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opvallend andere koers te varen dan elders (in Duitsland en Frankrijk) het ge-
val is. Anders dan hun buitenlandse collega’s zijn de predikanten er niet zicht-
baar op uit om de mannelijke autoriteit in het gezin te versterken. Misschien, 
schrijft Spiertz, waren de vrouwen in Deventer wel geëmancipeerder en wisten 
ze zich beter te gedragen dan de vrouwen in de Palts of in de Languedoc.174 Die 
gedachte past helemaal bij contemporaine waarnemingen van buitenlanders 
over de opmerkelijke onafhankelijkheid van vrouwen in de Republiek175 – een 
omstandigheid die ongetwijfeld ook Revius’ kijk op de zaak beïnvloed heeft.

Intussen is hij daarmee nog geen voorstander van ongehoorzame vrou-
wen. Als hij al één eigenschap van de ideale vrouw – getekend in de figuur 
van Esther – benadrukt, dan is het wel gepaste onderdanigheid aan de man. 
De persoon van Esther moet hem in dat opzicht hebben aangesproken. Zij is 
volgens het bijbelverhaal buitengewoon mooi, innemend en bescheiden. Ze is 
een beetje voorzichtig en aarzelend, ze vindt het moeilijk om tot actie over te 
gaan en alle gevaren het hoofd te bieden. Maar uiteindelijk stelt ze toch dapper 
haar leven in de waagschaal als de omhooggevallen hoveling Haman probeert 
koning Ahasveros tot vernietiging van het joodse volk te verleiden. Esther, zelf 
een jodin, weet zich geroepen om in de bres te springen en uiteindelijk lukt het 
haar om de koning met haar schoonheid, eerbied en kwetsbaarheid tot genade 
te bewegen.176

Dat alles komt ook in Revius’ bewerking terug, zij het dat de accenten an-
ders liggen. Innerlijke kwaliteiten vindt hij – geheel in overeenstemming met 
de nieuwtestamentische leer – veel belangrijker dan uiterlijke. Vrouwen moe-
ten hun kracht niet zoeken in mooie kapsels, kleding en juwelen, schrijft Pe-
trus immers als hij de vrouwelijke onderdanigheid aan de orde stelt. Het echte 
sieraad van een vrouw is ‘een zachtmoedige en stille geest, die kostelijk is voor 
God.’177 Esthers eigenschappen staan in de laatste rei van Haman dan ook in de 
juiste volgorde opgesomd: eerst verstandig, dan deugdzaam, daarna pas mooi.178

Zodoende bezit Esther wat de andere personages in het stuk wellicht aan 
prudentia missen. In ieder geval is ze een intelligenter karakter dan haar konink-
lijke echtgenoot, doordat ze – anders dan Ahasveros – na moet denken over haar 
tactiek. Ze mag dan voorbeeldig haar plaats als vrouw kennen, haar onderda-
nigheid is geen teken van zwakte. Juist met die onderdanigheid weet ze de ko-
ning te bespelen, en daardoor precies van hem gedaan te krijgen wat ze wil. Ze 
begint met hem welwillend te stemmen, zelfs een beetje te vleien met com-
plimenten, en daarna kondigt ze haar verzoek aan: ‘Ick soude wel deemoedich 
wat begeren.’ Ahasveros wordt meteen zo week als was: hij wil haar alles geven 
wat ze wil, al was het zijn halve koninkrijk. Van die welwillendheid weet Esther 
gepast gebruik te maken:
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Ick sincke voor u neer, en met betraende ogen
Heer Coninck, roep ick aen u liefd’ u mededogen.
Om uwe rechter hant, om onse echte trou,
Indien ick u oyt was een onderdane vrou,
Indien u mijne min oyt blijtschap heeft gegeven,
Schenkt my en mijn geslacht genadichlijck het leven.179

Na dit onweerstaanbare beroep op Ahasveros’ beschermingsdrang – Revius 
geeft de bijbeltekst hier extra psychologische lading en laat de hartstochten 
ruim baan – kan Esther concreter worden. Zij en haar hele volk lopen groot 
gevaar, hun leven staat zelfs op het spel. Maar het lot van de joden is het ergste 
niet: ‘cond’ u onse doot, ô Coninck, voordeel geven/ Wy souden alte-bly op-of-
feren het leven.’ Nee, het belangrijkste is – hoe tactisch – de eer van de koning. 
Daarop heeft de verrader Haman het volgens haar ten diepste gemunt.180

Verstandig is Esther dus, en deugdzaam. Maar als Revius vast wil houden 
aan zijn bijbelse bron kan hij niet onder haar schoonheid uit: die is nu net de 
reden waarom ze koningin geworden is. Zoals de uitleg van de Statenvertaling 
zegt bij de passage over de mooie meisjes die na Vasthi’s verstoting verzameld 
moeten worden: de raadsheren ‘slaen den Coninck een middel voor, om sijne 
lusten genoech te doen, ende Vasthi met der tijt geheelick te vergeten.’181 Maar 
zo volkomen beheerst door lusten stelt Revius zich het huwelijk van Esther en 
Ahasveros niet voor. Esther is juist uit al die duizenden meisjes gekozen omdat 
ze méér bezit dan schoonheid alleen: de bijbeltekst vestigt de aandacht op haar 
bescheidenheid en innemendheid, wat Revius vertaalt met verstandigheid, 
deugdzaamheid en vriendelijkheid.182

Hij laat Ahasveros ten opzichte van Esther een emotioneel register open-
trekken:

   (...) Ghy wetet, Esther, dat
Ick uwe vrientschap acht voor mijnen besten schat.
U schoonheyt is het minst dat my tot liefde trecket,
U deuchdelijck gemoet my meest daer toe verwecket.
Hoe soud’ ick dan voor al niet gaeren* met u sijn?183 *graag bij u zijn

Zielsverwantschap boven lichamelijke liefde – en dat terwijl de koning toch van 
plan was om Esther de hele maand niet bij zich te roepen. Voor dat laatste heeft 
Revius echter een andere verklaring: een machtig vorst als Ahasveros moet zich 
niet te vaak vergeten bij wijn en ‘soete praet’, maar zich ernstig bekommeren 
om de zaken van het rijk.184

Het is duidelijk dat de Perzische koning en koningin als voorbeeld moeten 
fungeren voor de lezer, niet alleen als het gaat om plichtsbesef en verantwoor-
delijkheidsgevoel, maar ook om christelijke huwelijksmoraal. Dat betekent dat 
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Revius de bijbelse gegevens enigszins bijkleurt. Hij maakt van Esther en Ahas-
veros twee deugdzame echtgenoten, die elkaar – binnen het kader van de vast-
staande gezagsverhoudingen – uitermate voorkomend behandelen. Zij noemt 
hem ‘mijns levens Heer’, hij haar ‘t’beste mijner sielen’, zinnetjes die de hele 
verhouding samenvatten. Esther mag van Ahasveros eisen wat ze maar wil, zelfs 
zijn halve koninkrijk, en als dat tegen de Perzische wet in blijkt te gaan, put 
hij zich uit in verontschuldigingen: ‘Het jammert my gants seere als ick u yet 
ontseg.’ Hij bewaakt haar eer, en zijn bevel haar belager te doden gaat vergezeld 
van de woorden: ‘So gae het yder een die u, mijn bedgenoot/ Met een quaet oog’ 
aensiet.’ En elke keer als ze voor hem op de knieën valt, zegt hij meteen: ‘Staet op 
mijn waerde Coningin’, ‘Staet op, en aen mijn sy gaet sitten.’185

Hoofse liefde, daar lijkt het nog het meest op.

7. Venusjankerij en huwelijkspoëzie

Dichterlijk zwak voor liefdesverhalen
Uit Revius’ bewerking van het bijbelboek Esther blijkt al enigszins hoezeer li-
teraire invloeden – klassieke liefdesgeschiedenissen, hoofse ridderromans en 
renaissancistische lyriek – zijn gereformeerde idealen bijkleuren. Hij moet veel 
hebben gehouden van romantische verhalen en liefdespoëzie. Uit zijn grote 
boekenverzameling zijn maar weinig concrete titels bekend,186 maar hij heeft 
in elk geval één bijzonder middeleeuws handschrift in eigendom gehad: de Ro-
man van Jason. Dat boek ligt nu in de British Library, in één band gebonden met 
een van de vele versies van het populaire Scaec-spel, een allegorische tekst over 
de middeleeuwse standenmaatschappij.187 Voorin staat geschreven hoe Revius 
eraan gekomen is: ‘Neem deze dichterlijke beuzelarijen voor u, eerwaarde Re-
vius, van uw toegenegen vriend, met de beste wensen. Heydendal.’188

Het is niet moeilijk om een beeld op te roepen van de dichter die zich – al 
bladerend, genietend van het fraaie handschrift, de ingekleurde tekeningen en 
het gevoel van perkament onder zijn vingers – verliest in de liefdesavonturen 
van de ontrouwe held, neergeschreven in de beste ridderlijke traditie: ‘Ic en 
ontsie mi niet in een battaelije daer hondertdusent mannen ziin. Maer als ic 
meen miin vrou te spreken ic beve van vaer ende ic en weet wat segghen.’189 
Eerst is Jason verliefd op de ene koningsdochter, dan op de andere, dan weer op 
een derde, dan gaat hij weer terug naar de eerste, allemaal met behulp van de 
nodige betoveringen en onttoveringen en erotische taferelen.

Geen wonder dat Revius’ vriend Heydendal het wat verontschuldigend over 
‘beuzelarijen’ heeft, als hij in 1630 het Jason-handschrift aan zijn predikant ca-
deau doet. Maar Revius heeft het kennelijk graag aanvaard en zuinig bewaard. 
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Alleen vanwege de ouderdom en kostbaarheid, of toch ook vanwege de inhoud? 
Denkbeeldig is dat laatste niet, gezien alle andere signalen die bij hem wijzen 
op een hevige belangstelling voor de grote liefdesverhalen en -gedichten uit de 
geschiedenis. In zijn eigen dichtbundel wemelt het van de toespelingen. De tra-
gische historie van koningin Dido, de smachtende sonnetten van Petrarca, de 
erotische verzen van Catullus, middeleeuwse minneliedjes en eigentijdse lief-
despoëzie – hij heeft het allemaal zó goed gelezen dat snippers ervan letterlijk 
terug te vinden zijn in zijn werk.190 

Toch heeft hij geen enkele amoureuze klacht of minnezang nagelaten, alleen 
een berijming van het Hooglied en hier en daar een christelijk bruiloftsvers. 
Zegge en schrijve één gedicht is er van hem bewaard gebleven waarin hij zich 
aan licht-erotische toespelingen waagt – maar dat is in het Latijn geschreven 
en nooit gepubliceerd. Dat is ook wel begrijpelijk: dominees horen zich vol-
gens de zeventiende-eeuwse gereformeerde moraal niet bezig te houden met 
‘geile en dwaaze venusjanckeryen’, want al die ijdele liefdesliedjes verleiden de 
dartele jeugd alleen maar tot ‘wulpsheyt ende onkuysch bedrijf ’.191 Wanneer op 
zondag de behandeling van het zevende gebod aan de beurt is, daalt er menige 
waarschuwing tegen losse lectuur en lichtzinnige liedjes van de kansel. Volgens 
de Heidelbergse Catechismus heeft het gebod immers niet alleen betrekking 
op daadwerkelijk overspel, maar ook op ‘alle oncuysche daden, gebeerden [ge-
baren], woorden, gedachten, lusten, ende wat den mensche daer toe trecken 
can.’192 Wereldse liefdesversjes gelden in dat kader onvermijdelijk als een prik-
kel tot zonde.193

Nu is het uiteraard de vraag of dat ook van toepassing is op het klassieke 
bruiloftsdicht, geheel volgens de regels van de kunst vervaardigd. Veel pre-
dikanten, zelf in de beste humanistische traditie geschoold, zijn geneigd om 
milder te oordelen over klassiek getoonzette gedichten dan over vrijmoedige 
volksliedjes. De liefde is zeker geen verboden thema – maar alles hangt wél af 
van de toon en de gebruikte beelden. Ook op het terrein van de hoge cultuur 
geldt immers: een mens dient afstand te houden van ‘alle taal die eerbare oren 
quetst’, van iedere toespeling op erotiek en mythologie.194 Zelfs van gewone 
dichters is het niet goed te praten als ze zich aan dergelijke zaken te buiten 
gaan. Hoeveel te meer geldt dat dan voor Revius als dominee – als er íémand pal 
moet staan voor de christelijke zeden, dan toch wel de predikant.

Gewaagde toespelingen in Harderwijk
Tegen die achtergrond is het vers dat Revius in 1623 schrijft voor de bruiloft 
van de Harderwijkse burgemeester Ernst Brinck met Gellia van Keppel des te 
opmerkelijker. De bruidegom is een goede vriend van Revius, een belezen en 
ontwikkeld man die indrukwekkend kan vertellen van zijn grote reizen, on-
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der meer als secretaris van een gezantschap van de Staten naar Constantinopel. 
Maar in 1623, de veertig ruim gepasseerd, heeft hij de haven van het huwelijk 
bereikt en zal hij voortaan zijn zucht naar het onbekende nog slechts botvieren 
via de bonte verzamelingen in zijn rariteitenkabinet.195 Op zijn bruiloft met 
de rijke ‘joffer van Keppel’ is een geletterd gezelschap uitgenodigd, en Revius 
moet er hoge ogen hebben gegooid met een klassiek getoonzet vers van meer 
dan honderd regels:

Waarom, mijn allerdierbaarste Brinck,
verlang je van mij een paar schrale verzen,
die wankel van ijdele inspanning zijn?
Waarom verwacht je dat ik voor jou
tijdens je huwelijksfeest kom zingen
als een zo grote, zo uiterst welsprekende
schare van dichters zich om je verdringt?
Snatert er soms, waar de golf van de Caystros* *rivier bij Efeze

bruist van welluidend water, ineens
een krijsende gans tussen de zwanen?
Past het een ekster om krassend te kletsen,
waar de geoefende nachtegaal zingt?196

Met die gepast-bescheiden beginregels zet de dichter zich in postuur voor een 
kunststukje waaraan ieder ontwikkeld mens onmiddellijk de kwaliteit van zijn 
dichterschap kan aflezen. Niet alleen wemelt het in zijn gedicht van de my-
thologische verwijzingen – de verleidelijke Sirenen, de tovenares Circe en de 
schone Helena –, het laat ook iets zien van zijn vermogen om voelbaar te maken 
wat hij niet met zoveel woorden benoemen wil. Er valt nauwelijks een vinger te 
leggen bij al te vrijmoedige passages, en toch weet hij met welgekozen beelden 
en dubbelzinnige woorden voortdurend een zekere erotische spanning tussen 
de regels door te laten sijpelen: 

Welke drank heeft jou, bruigom, betoverd,
welk brouwseltje dronk je van Circe* de heks, *tovenares uit Griekse mythologie

of ben je, als Pelias*, in een ketel gestoofd? *gedood door ‘verjongingsdrank’ 
Ooit viel maar één liefde bij jou te ontdekken:
je wilde de wijde wereld bereizen.
Maar nu ben je – van liefde gewisseld
alsof je bedwelmd bent door lotusbloemen
of door het maatgezang van de Sirenen*  *halfgodinnen, verleiden met zang

of door een dronk uit de Lethe-rivier –
ten slotte gehecht, alsof je blijft kleven
aan het gezicht van dat ene meisje.
De Hellespontbocht* houdt je niet meer gevangen *de Dardanellen



 eerst de waarheid, dan de vrede – jacob revius 1586-1658168 |

maar wél de boezem van de heldin,
geen bergpas in de besneeuwde Pyreneeën
maar wél de bruid met haar sneeuwwitte armen,
niet de puinhopen van het oude Troje,
of wat verder herinnert aan Helena*, *mooiste vrouw van Griekenland,

maar een heel andere Helena,       
oorzaak van Trojaanse oorlog 
om wie je de grootste strijd hebt gevoerd.197 

In feite gaat het hele gedicht over de verlokkingen van de bruid en over de ver-
liefdheid van de bruidegom, die totaal van haar ondersteboven is en aan niets 
anders meer kan denken – het grote thema van een klassiek bruiloftsdicht. Vol-
gens Revius is de bruid een vrouw ‘in wie deugd en afkomst gelukkig versmel-
ten, schoonheid en zedigheid, charme en ernst’, maar ook een vrouw die het 
vuur van haar echtgenoot met evenveel vuur beantwoordt, die haar bruidegom 
verwond en gepijnigd heeft, maar hem ook zal ‘troosten met medicijn dat ze 
steeds bij zich draagt.’ En hopelijk levert dat in de toekomst vele nieuwe verte-
genwoordigers van het geslacht Brinck op.198 

Het is allemaal precies volgens de regels van het klassieke epithalamium,199 
maar wél een totaal ander geluid dan de predikant Revius bij vergelijkbare ge-
legenheden meestal laat horen. In zijn andere bruiloftsverzen neemt hij regel-
matig uitdrukkelijk afstand van Hymen en Amor en de hele klassieke santen-
kraam, en benadrukt hij dat er hogere vreugden zijn dan het huwelijk:

Dit sal u waerde bruyt en bruygom doen geloven,
of dit u houwelijck is* soet en wenschelijck, *ook al is uw huwelijk

dat het al evenwel* is aertsch en menschelijck, *ook

en moet u herten* tot het eeuwige bereyden, *harten

daer ghy vergaren sult om nimmermeer te scheyden.200

Zijn enige Franse bruiloftsgedicht is illustratief. Hij begint met te zeggen dat 
hij natuurlijk heel goed weet hoe dichters gewoonlijk over de liefde schrijven: 
ze stellen zich Amor voor als een naakt, gevleugeld kind, een blinddoek voor 
de ogen, mensenharten doorborend met pijl en boog. Maar dat zijn allemaal 
fabeltjes, slecht in elkaar gezette verhaaltjes. Hij mag dan zelf eerst een regel of 
vijfentwintig nemen om een en ander met smaak te beschrijven – daar toont 
zich opnieuw zijn zwak voor klassieke dichtkunst en zijn neiging tot pronken 
met eigen geleerdheid –, daarna wordt het ernst. Als de liefde ‘en termes veri-
tables’ aan de orde is, komen er geen klassieke liefdesideeën meer aan te pas.201

In het algemeen ligt in zijn bruiloftspoëzie alle nadruk op een bijbelse 
waardering van het huwelijk en op de verplichtingen van beide echtgenoten. 
De bruidegom moet met vriendelijkheid en wijs beleid de leiding nemen, de 
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bruid moet hem niet proberen te behagen met dartele versierselen en ijdele 
pronkzucht, maar met eerbaarheid en onderdanigheid. ‘Cuysheyt, getrou-
wicheyt, eenmoedicheyt en vree’ maken voor de echtgenoten ‘het bedde ree’.202 
En slechts de bezegeling van de huwelijksband kan een einde maken aan de 
strijd met Amor – geen seks buiten het huwelijk om:

Sluw op jacht met zijn boog wilde Amor* hen treffen, *liefdesgod

Matthaeus en Anna, door de situatie gescheiden:
zij bedekte zichzelf met het schild van de kuisheid,
hij gordde zijn hart met de kracht van de wijsheid.
Maar Amor hield vol en gebruikte zijn krachten,
hij had het gevecht al haast vruchteloos gevoerd,
toen de jongeling zei: Geef je rechterhand, meisje,
en laten we trouwen – samen kunnen we hem aan.203

De lijnen die Revius in zulke verzen trekt, passen volledig bij zijn opvattingen 
over het christelijk dichterschap: niet alleen afstand houden van de ‘domme af-
gody, en spitse schamperheyt’ van de klassieken, maar ook van hun ‘weytsche 
dertelheyt’.204 

Hij is zich als dichter zeer bewust geweest van de waterscheiding tussen 
klassieke en christelijke bruiloftspoëzie. Waar heidense goden de toon aange-
ven gaat het vrolijk en losbandig toe en ligt alle nadruk op wereldse deugden 
als schoonheid, rijkdom en succes. Maar waar een christelijke boodschap van 
matigheid, kuisheid, ernst en vroomheid klinkt passen geen uitvoerige my-
thologische verhalen en erotische toespelingen.205 Hoogstens kan Amor eens 
genoemd worden als symbool van de erotische liefde, maar dan altijd met de 
nodige ironie en ondergeschikt aan de hogere, christelijke huwelijksliefde. 
Beide soorten bruiloftsdichten vertegenwoordigen twee gescheiden werelden. 
Daarom is het in Revius’ geval zo opmerkelijk dat hij, als uitgesproken hoeder 
van christelijke waarden, ten minste één keer de waterscheiding passeert. Op 
de bruiloft van Ernst Brinck en Gellia van Keppel waagt hij zich in het klassieke 
dichtersrijk, waar mythologie en erotiek de toon zetten.

Hoe dat komt? Het ligt voor de hand dat hij indruk wil maken op de an-
dere bruiloftsgasten, want het gaat hier over een trouwpartij waar tal van Be-
kende Nederlanders in fraaie bruiloftsdichten met elkaar wedijveren: Anna 
Roemersdochter Visscher, Daniel Heinsius, Petrus Scriverius, Johannes Isacius 
Pontanus.206 Ongetwijfeld een gezelschap waarin Revius zich liever als geleerde 
dichter dan als vermanende dominee heeft willen profileren. Bovendien, het 
erotische gehalte van zijn bijdrage is zeker niet zo hoog dat het de lichtzinnige 
jeugd meteen tot onkuisheid verleid zal hebben. Zijn vers richt zich op het wet-
tig gehuwde echtpaar Brinck – alle toespelingen blijven binnen de perken van 
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het huwelijk – en daarbij formuleert hij ook nog eens uiterst literair en subtiel. 
In feite schept hij alleen al door Latijn te gebruiken afstand. Zodoende kan het 
gedicht slechts aan de gestudeerde mannen uit het gezelschap een ondeugende 
glimlach ontlokken – tot geen maagdelijke oren dringt het rechtstreeks door. 
Dat maakt alle verschil, en dat zal in Revius’ ogen doorslaggevend zijn geweest. 
Wat op het niveau van de volkscultuur verderfelijk is, hoeft bij hem niet onge-
past te zijn op het niveau van de hoge cultuur, zoals in het volgende hoofdstuk 
uitvoeriger zal blijken. 

De context verklaart dus wel waarom Revius in zijn vers voor Ernst Brinck 
en Gellia van Keppel op de klassieke toer gaat. Voor één keer leeft hij zich uit in 
het literaire spel, in alles wat een renaissancedichter maar bedenken kan, niet 
gehinderd door de beperkingen van zijn ambt en de dichterlijke opvattingen 
die hij elders verwoordt. Maar het zegt iets dat hijzelf het gedicht nooit gepubli-
ceerd heeft, dat het alleen maar bewaard is gebleven doordat een van de andere 
bruiloftsgasten, de geschiedschrijver Pontanus, niet alleen zijn eigen gedicht 
maar ook alle andere verzen voor het echtpaar Brinck in zijn verzamelde wer-
ken heeft opgenomen. Anders hadden we nooit van het bestaan ervan geweten.

Christelijke bruiloftsverzen
Intussen gaat de rest van Revius’ bruiloftspoëzie, zoals gezegd, een andere kant 
op. Daaruit spreekt een zoektocht naar bijbelse beelden en bijbelse noties over 
het huwelijk, in overeenstemming met zijn theologische opvattingen. De toon 
is weliswaar wisselend naargelang de stemming van de dichter – de ene keer een 
kort, somber versje, de andere keer pagina’s vol vrolijke burenpraat, de derde 
keer een klassiek kunststukje – maar inhoudelijk is er sprake van een duide-
lijke lijn: de dichter draagt de christelijke huwelijksmoraal met toewijding en 
betrokkenheid uit.

In zijn grote liefde voor universele waarheden en sententiae slaat hij niet altijd 
een even persoonlijke toon aan. Maar hier en daar heeft hij toch wel degelijk 
een specifiek woordje voor het bruidspaar, vaderlijk-vermanend. In zulke ge-
vallen valt vooral zijn hartelijkheid tegenover de bruid op. Neem de manier 
waarop hij Geertrud van Appeldoren ‘Veel Gelux’ wenst:

Ick sie wel, met het Frans en can ickt niet ontleggen*, *me er niet van afmaken

De Bruyt wil datmen haer oock Veel Gelux sal seggen.
Wel aen dan: Veel Gelux, ô Appeldorens kint,
God geef u Veel Gelux int geen dat ghy begint.

So veel als sandekens sijn inde Haegsche duynen,
Als bladen op ’t geboomt, als bloemen inde tuynen (...),

Als traentjes die ghy hebt (al heymelijck) geschreyt
Dat met u lieve echt so lange is gebeydt.207
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Hoe minder hij op de literaire toer gaat, hoe persoonlijker hij overkomt. Waar 
hij zich niet verliest in dichterlijke kunststukjes, niet zijn grote geleerdheid 
hoeft te tonen met een vloed van klassieke citaten, waar hij gewoon een woord 
voor bruid en bruidegom heeft, daar lijkt de kern van zijn overtuiging zichtbaar 
te worden. Dat zou betekenen dat de meest christelijke bruiloftsgedichten het 
rechtst uit zijn hart komen, dat de christelijke huwelijksmoraal voor hem meer 
is dan een vaststaande set van normen en waarden waaraan je je nu eenmaal 

9. Bruiloftsdicht van Revius voor Jodocus Ekelius en Hilleken van Deth.
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moet houden, dat hij put uit de diepe overtuiging dat het goed is voor mensen 
om op deze manier, binnen vaste kaders, met liefde en seksualiteit om te gaan.

Wat hem als moralist echter aantrekkelijker maakt dan veel andere moralis-
ten, is het feit dat hij zélf een zwak heeft voor wat eigenlijk niet kan en mag, voor 
al die onmogelijke verliefdheden en onmatige verlangens waar de literatuur in 
grossiert. Die menselijkheid, die warmbloedigheid kruipt hier en daar tussen 
de regels van zijn gedichten en komt ongewild met de woorden mee – ook waar 
hij louter christelijke deugden verkondigt. De stichtelijke vermaningen die hij 
bruidegom Jan van Wou wil meegeven, worden bijvoorbeeld ingeleid met een 
verwijzing naar de hevigste passie aller tijden, die van Paris en Helena. Liever 
een koninkrijk verloren dan de liefste te moeten opgeven:

Dat Troyen ware mijn, en my Achilles quelde
Dat ick hem een van bey in sijne handen stelde

Of mijn geminde paer*, of mijnen heelen schat *mijn geliefde

Ick gave hem mijn croon, en ruymde hem de stat.
Want sonder Coninckrijck can eener* vrolijck leven, *iemand

Maar niemant can sijn lief met wille overgeven.
Dit voeldy wel, van Wou, en seker ick ben blijd’
Dat ghy in dese saeck van onse meyning’ sijt. (...)

U Bruygom aan het oor moet ick een woortgen seggen
Hoe een voorsichtich man sijn sake sal beleggen*.208 *moet aanpakken

En dan volgt er een stukje onversneden christelijke huwelijksmoraal.
Al even beminnelijk verpakt hij zijn aanbevelingen tot ingetogenheid en 

eerbaarheid voor de bruid, Henrica Verwer:

Wat suchty, Verwers kint? wat beurdy nade wolcken
U ogen die genoech u meyninge vertocken?

Ghy wenschet (miss’ ick niet)* dat uwen Bruydegom *vergis ik me niet

In vele jaren niet van uwer sijde com
Maer dat ghy met malcaer moocht sonder leet of clagen
In eerlijcke geneucht* voleynden uwe dagen. *geoorloofde vreugde

God gunn’ u desen wensch. of sorgdy*, soete maecht *maak je je bezorgd

Hoe ghy u cieren sult* dat ghy u man behaecht? *versieren moet, [opdat]

So luystert eens na my (...).209

Op die manier wil de moraal er waarschijnlijk wel in. 
Toch zijn de meeste bruiloftsdichten van Revius niet zo persoonlijk. Een an-

dere lijn is eigenlijk veel sterker aanwezig: objectiviteit, nuchterheid, realisme. 
Wederzijdse hulp en bevrediging en liefde, daar gaat het om. Hoezeer het li-
teraire spel van smachten en verlangen, hartstocht en wanhoop en liefdespijn 
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hem ook aantrekt, voor de dagelijkse praktijk zijn al die hevige passies ken-
nelijk minder bruikbaar. Daarmee wordt dan weer een andere kant zichtbaar: 
zijn pragmatische inslag, wellicht versterkt door zijn pastorale ervaringen in 
Deventer. De kerkeraadsnotulen staan immers vol verslagen van echtelijke pro-
blemen, wat hem ongetwijfeld een realistische kijk op de zaak bezorgd heeft. 
Bovendien heeft hij als predikant voortdurend de neiging om alle dingen van 
het aardse leven in eeuwigheidsperspectief te plaatsen. En in dat licht verbleken 
uiteraard zelfs de hevigste liefdesaandoeningen.

Heel mooi wordt dat zichtbaar in zijn versje op Dido, die de dood in het 
vuur verkoos boven een tweede huwelijk. Zo’n combinatie van ‘vuur’ en ‘hu-
welijk’ associeert de dichter meteen – want zo werkt zijn brein – met Paulus’ 
advies aan alle mensen die de gave van onthouding niet hebben: ‘het is beter 
om te trouwen dan te branden.’210 Dat levert een gedichtje op waarin bijbelse 
nuchterheid en praktisch realisme hand in hand gaan. Maar toch, in de manier 
waarop de dichter zich tot Dido richt klinkt nog altijd, onmiskenbaar, iets door 
van zijn menselijke zwak voor romantische verhalen en droevige liefdesklach-
ten:

O vast gemoet, doch onbesonnen! want
Wanneer de doot ontknopet heeft de banden
Vant houwelijck, so isset naderhant
Veel saliger te trouwen als te branden.211

8. Berijming van het Hooglied

Traditie van vergeestelijking 
Tegen de achtergrond van zijn ideeën over man, vrouw, liefde en huwelijk is 
het interessant dat Revius’ eerste belangrijke dichterlijke publicatie – in 1621 – 
een berijming van het Hooglied is, het bijbelboek dat de liefde tussen bruid en 
bruidegom bezingt maar dat in de kerkelijke traditie altijd een hogere, allego-
rische betekenis gekregen heeft. Net als de talrijke andere zeventiende-eeuwse 
dichters die zich aan een Hoogliedbewerking wagen212 schaart ook Revius zich 
nadrukkelijk in die traditie van de kerk. Gezien zijn hierboven geschetste op-
vattingen doet hij dat overigens niet vanuit minachting van de aardse liefde 
– zoals sommige theologen uit oudheid en middeleeuwen – maar vanuit de ge-
dachte die ook in zijn bruiloftspoëzie steeds naar voren komt: er zijn hogere, 
eeuwige dingen die het aardse en tijdelijke te boven gaan.

Wie de tekst letterlijk neemt, ziet in het Hooglied niets anders dan één grote 
verheerlijking van de lichamelijke liefde. Maar op die manier denkt geen en-
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kele zeventiende-eeuwse gereformeerde theoloog. Als het Hooglied niet meer 
te bieden zou hebben dan aardse liefdespoëzie zou het immers helemaal niet 
in de heilige Schrift staan. Voor theologen als Revius is het daarom de kunst 
om bewust dieper te graven dan de letterlijke, realistische lezing van de tekst, 
om de Bijbel zó te begrijpen dat ook de onderliggende betekenissen zichtbaar 
worden: allegorisch of typologisch of heilshistorisch of mystiek. De menselijke 
liefde tussen man en vrouw wordt dan een beeld voor de liefde van God tot zijn 
uitverkoren volk, Israël, of voor de liefde van Christus tot de kerk, of voor de 
liefde tussen God en de ziel van de gelovige.

Het is een motief dat al bij de profeten in het Oude Testament voorkomt 
als ze het tot afgodendienst geneigde joodse volk vergelijken met een overspe-
lige vrouw. En in het Nieuwe Testament varieert Paulus op hetzelfde motief, 
als hij de relatie tussen man en vrouw vergelijkt met die tussen Christus en de 
kerk. De allegorische uitleg van het Hooglied is dan ook geen uitvinding van 
christelijke theologen: de wortels ervan liggen al in de joodse traditie – en daar-
vandaan loopt één ononderbroken lijn van de kerkvaders via de middeleeuwse 
mystici naar de reformatorische theologen.

In zijn grondige en overtuigende inleiding op Revius’ ‘Hoghe Liedt’ schetst 
L. Strengholt de grote lijnen van deze stroming in de Hoogliedexegese: Ori-
genes, Bernard van Clairvaux, Calvijn, Beza. Verschillen zijn er wel, zo laat hij 
zien. De een vergeestelijkt ieder woord, elke letter (Bernardus), de ander houdt 
vooral de grote lijnen in het oog zonder dat elk detail ook op zichzelf een gees-
telijke betekenis krijgt (Calvijn). De een legt de nadruk op de eenwording tus-
sen Christus en de individuele ziel, de ander ziet vooral de gemeenschap tussen 
Christus en de totaliteit van de kerk. Niettemin: die verschillende duidingen 
werden, zegt Strengholt, niet als tegenstrijdig opgevat, maar als elkaar aanvul-
lend.213 

Emotionele en dichterlijke bewerking
In Revius’ hoofd, vol met kennis van rabbijnen en kerkvaders, mystici en refor-
matoren, resoneren al die diepere en hogere betekenislagen mee – en in het ge-
val van het Hooglied voeren ze zelfs de boventoon. Over geen menselijke liefde 
kan hij zó schrijven als hij hier doet. Alle registers van hartstocht en verlangen 
mogen open. Geen matigheid en voorzichtigheid en verstandigheid – waarmee 
de aardse liefde gepast omkaderd dient te worden – maar radicale overgave, 
mateloze hunkering, dodelijke liefdespijn. Wanneer het over de liefde tussen 
Christus en zijn kerk gaat, zijn voor Revius de heftigste gemoedsbewegingen 
op hun plaats. Neem zijn versie van de passage waarin de bruid weigert op te 
staan en de bruidegom binnen te laten:
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Mijn Liefste trac sijn hant flux* vander deuren.  *onmiddellijk

Mijn herte smolt, mijn inghewant wou scheuren,
Ic vlooch vant bed’ om dien die ic bemin

Te laten in.

(...)

Laes! ick deed’ op* mijn deur en oock mijn herte; *deed open

Maer hy was wech: mijn siel besweeck van smerte.
K’dacht aen sijn stem, ick riep, ick socht met vliet*, *haastig

Maer t’was om niet.

(...)

Ghy dochters van Jerusalem hier binnen
Vint ghy mijn Lief, segt dat ic cranc van minnen* *ziek van liefde

Soo hy my niet in liefde weer aensiet
Can leven niet.214

De pijn van het godsgemis, de onmogelijkheid om zonder God te leven, het 
verlangen om zijn stem te horen, om Hem te ontmoeten – al die hartstochten 
van het geloof worden hier uiterst intens verwoord. Aansluitend bij het Hoog-
lied, maar toch bij Revius nog dramatischer getoonzet dan in de bijbeltekst zelf. 
Het smeltende hart, de scheurende ingewanden, het naar de deur ‘vliegen’, het 
bezwijken van smart, het niet kunnen leven zonder de liefste – allemaal emo-
tionele versterkingen van de tekst. 215 In grote lijnen houdt de dichter zich aan 
zijn bron, maar tegelijkertijd veroorlooft hij zich tal van vrijheden, ongetwij-
feld ook met het oog op de literaire kracht van de verzen. ‘Ick deed’ op mijn 
deur en oock mijn herte’ is een prachtige vondst, maar het opengaande hart 
voegt de dichter wél uit eigen inspiratie toe. 

Die neiging tot dichterlijke vrijheden schept ook ruimte voor interpretatie. 
Daarbij leunt Revius sterk op de Hoogliedverklaring van Godefridus Udemans, 
al is hij geleerd en origineel genoeg om de exegese van zijn collega niet slaafs te 
volgen.216 Hij laat het niet bij de wat prozaïsche samenvattingen die aan elk lied 
voorafgaan, en waarin de allegorische betekenis van de tekst telkens ondub-
belzinnig wordt uitgelegd. Ook in de tekst van de liederen zelf strooit hij met 
regels die alleen maar vanuit de geestelijke uitleg van het Hooglied verklaard 
kunnen worden. Al moet gezegd dat hij dat subtiel doet. Nergens heeft hij het 
letterlijk over Christus of over de kerk, hij houdt het beeld van bruid en bruide-
gom consequent vol en hij blijft helemaal binnen de taal- en beeldenwereld van 
het Hooglied. Maar toch lukt het hem om geregeld op een dogmatisch of spiri-
tueel register over te schakelen. De tekst uit Hooglied 1:16 – ‘Zie, gij zijt schoon, 
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mijn liefste, ja lieflijk’ – vult hij bijvoorbeeld aan met een duidelijke verwijzing 
naar de zondigheid en gebreken van de kerk, als hij de bruid laat zeggen:

Hoe schoon sijt ghy, mijn Bruydegom!
Ick ben vol smetten om end’ om,
Maer u hert* is geduldich.217 *hart

En Hooglied 7:10 – ‘Ick ben mijnes Liefsten, ende sijne genegentheyt is tot my’ – 
krijgt helemaal een diepzinnig-theologische lading. Daar dringt het voor Re-
vius uiterst fundamentele thema van de uitverkiezing door in de tekst, daar 
weven nieuwtestamentische gedachten zichzelf door het oude liefdeslied heen:

Myn Liefsten is gants mijn,
Ick wil sijn eygen* sijn: *eigendom

Want hy my heeft vercoren
En hartelijck besint* *liefgehad

Eer ick hem heb bemint

Ja eer ick was geboren.218

Zulke strofen doorbreken de letterlijke lezing van het Hooglied, wijzen uit-
drukkelijk van de aarde omhoog naar de hemel. 

Christus en de kerk
Ten overvloede voegt Revius dan ook nog aan elk lied een korte samenvatting 
en duiding toe. ‘In dit Hoge liet,’ zo schrijft hij als toelichting op de eerste zang, 
‘spreken te samen, de Bruydegom dat is Christus: de Bruyt dat is de Gemeen-
te. De Maechden dat sijn de Gelovighe.’219 Wie weten wil hoe de bovenstaande 
strofe, ‘Myn Liefsten is gants mijn’, gelezen moet worden, krijgt de volgende 
uitleg aangereikt: ‘De kercke versekert van Christi liefde, bidt om zijn bijstant 
int oeffenen van haer ampt.’ Geen al te mystieke lezing van het Hooglied dus, 
ondanks de innigheid van de dichtregels. Het gaat niet om de individuele ge-
loofservaring van de zielsvereniging met God, het gaat in de eerste plaats om de 
band tussen Christus en de kerk. 

Dat laatste is veelzeggend. Het wijst op Revius’ neiging om altijd naar het 
bovenpersoonlijke, het universele te zoeken, zelfs in een tekst die zich zo bij 
uitstek leent tot verinnerlijking. Niet dat de persoonlijke toon van deze verzen 
niet authentiek en doorleefd is, maar de inhoud stijgt uit boven de eigen erva-
ring. De dichter spreekt niet voor zichzelf alleen, hij spreekt namens de hele 
gemeenschap van gelovigen waarvan hij deel uitmaakt, namens de éne kerk van 
alle tijden en plaatsen. Die kerk, de eeuwen omspannend, is niet aan zichtbare 
verschijningsvormen en grenzen gebonden, zoals de Nederlandse Geloofsbe-
lijdenis zegt, maar ‘verspreyt ende verstroyt door de geheele werelt, nochtans 
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t’samen-ghevoecht ende vereenicht zijnde met hert ende wille in eenen selven 
Gheest, door de cracht des geloofs.’220 Geen vage abstractie, maar de som van alle 
ware gelovigen uit heden en verleden. De kerk, niet in de schijngestalte waarin 
mensen haar zien, verduisterd door zonde en hypocrisie, maar zoals God haar 
ziet, ‘schoone gelijck de Mane, suyver als de Sonne, schrickelick als slach-ordens 
met banieren’.221 

Soms wekt Revius echter de indruk dat die onzichtbare kerk vrijwel samen-
valt met de vaderlandse gereformeerde kerk van zijn tijd. Natuurlijk onder-
schrijft hij van harte de Nederlandse Geloofsbelijdenis en heeft hij oog voor het 
internationale karakter van de kerk – met zijn Griekse vertaling van diezelfde 
geloofsbelijdenis, met zijn gedichten over vervolgingen in het buitenland, met 
zijn betrokkenheid bij het lot van de hugenoten. Het is ook duidelijk dat een 
louter uitwendig lidmaatschap van de kerk bij hem niet genoeg is om deel te 
hebben aan de gemeenschap van gelovigen: het geloof moet heel persoonlijk 
door God in de ziel van iedere uitverkorene gewerkt worden. Niettemin lijkt 
Gods gunst wat hem betreft toch wel heel speciaal op de kerk in de Republiek 
te rusten: daar is immers de plaats waar ze in de eerste helft van de zeventiende 
eeuw het meest tot bloei komt.222 Zodoende kan hij een sonnet aan zijn Hoog-
liedberijming vooraf laten gaan, waarin de kanonnen van Maurits dwars door 
de bespiegelingen over het hemelse huwelijk heenbulderen:

Ghy die noch uwe Bruyt verlost wt alle swaerheyt,
Voortredet* in ghevaer, beschuttet inder noot,  *voorgaat

Versadicht in gebreck met t’levend’ Hemelsch broot,
Behoedet voor den val en droeve wanckelbaerheyt:
(...)
Terwijl ghy door de hant van Maurits uwen helt
Doet bulderen de Zee en daveren het velt
Om t’huys van uwe Bruyt voor inval te bewaren.223

Het is een mooi beeld, een dichterlijk beeld, maar zo nuchter-concreet van in-
houd dat de bruidsmystiek van Bernard van Clairvaux ineens mijlenver weg 
lijkt. De gereformeerde kerk in plaats van de gelovige ziel – die gedachte werkt 
op het eerste gezicht wat verkillend op de innig-persoonlijke verzen van het 
Hooglied. Maar bij nader inzien zijn beide benaderingen toch ook weer niet 
tegenstrijdig: ook bij Revius gaat het ten diepste om de kerk in de ware beteke-
nis van het woord, een kerk die niet in organisatiestructuren en institutionele 
verbanden bestaat, maar in personen. De ervaring van de ziel ís de ervaring van 
de kerk. Revius’ inleidende teksten mogen dan een uitdrukkelijke poging doen 
om de subjectieve gemoedsbeweging boven het persoonlijke uit te tillen en 
dogmatisch te omlijnen, in zijn verzen zélf klinkt die persoonlijke geloofser-
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varing onmiskenbaar mee. Al voegt zijn stem zich dan ook voorbeeldig in het 
koor van de hele kerk.

9. Vincat Amor Christi

Wie de teksten uit Revius’ eerste jaren als predikant vergelijkt met de teksten 
uit zijn studententijd, ziet een verschuiving van de vorm naar de inhoud, een 
toenemende innerlijke betrokkenheid van de dichter. De fraai in elkaar gezette 
gedichten en toespraken voor feestelijke gelegenheden uit zijn jeugdjaren ma-
ken plaats voor poëzie en polemiek over thema’s die hem na aan het hart lig-
gen: de verkiezing, het geloof en de eeuwige bestemming van de mens. Uit de 
kwaliteit van zijn teksten spreekt nog altijd de uiterste zorg en aandacht, maar 
geleerdheid en literaire vaardigheid zijn niet langer een doel op zichzelf. De 
dichterlijke en wetenschappelijke vermogens worden ten volle ingezet, maar 
tegelijkertijd zijn ze meer en meer dienstbaar aan een hoger doel. Geen kunst 
om de kunst, geen geleerdheid om de geleerdheid, maar schrijven omdat er een 
vurige overtuiging uitgedragen moet worden.

Als dichter weert Revius zijn persoonlijke omstandigheden uit zijn werk, 
zo grondig dat het ontbreken ervan de aandacht trekt. Hij schrijft geen enkel 
gedichtje over zijn vrouw, zijn kinderen, zijn familie, zijn werk, zijn collega’s of 
gemeenteleden – hoogstens een enkel gelegenheidsvers voor de bruiloft van een 
broer of een vriend. In zijn Hoogliedberijming trekt hij voortdurend de lijn van 
de individuele zielservaring naar de universele geloofswaarheden van de kerk. 
In zijn polemische geschriften over de predestinatiekwestie kiest hij overtuigd 
voor een geloof dat alle nadruk legt op Gods almacht en genade, en alle zeker-
heid buiten de mens en zijn inspanningen zoekt. En in kerkelijke kwesties kan 
hij begrip opbrengen voor individuele misstappen, maar voor aanvallen op de 
vaste hoofdlijnen van de leer kent hij geen pardon. Als er één ding duidelijk 
wordt in deze periode, dan is het Revius’ voortdurende streven naar het bo-
ventijdelijke, het bovenpersoonlijke, zijn zoeken naar een universele waarheid.

Maar hij mag dan verlangen en streven naar overzichtelijke en objectieve 
blauwdrukken van het leven en de wereld, dat streven komt toch ook weer 
onder spanning te staan doordat het individuele, persoonlijke, subjectieve 
element zich daarbij niet negeren laat. Steeds wanneer Revius over geloof en 
geloofsbeleving schrijft, is die paradox aanwezig: de waarheid staat vast, bui-
ten de mens, maar tegelijkertijd moet het geloof aan ieder mens persoonlijk 
gegeven worden – anders heeft hij er nog niets aan. Met het protestantisme is 
immers gegeven dat innerlijke geloofszekerheid belangrijker is geworden dan 
uitwendige kerkstructuren. Niet voor niets zijn het vooral de theologen in het 
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voetspoor van Calvijn die over de predestinatie discussiëren: het leerstuk van de 
uitverkiezing benadrukt uiteindelijk óók dat het geloof een individuele zaak is.

Revius lijkt overigens voor zichzelf een besef van de noodzaak van persoon-
lijk geloof simpel te combineren met een onuitroeibare hang naar bovenper-
soonlijke tradities, structuren en ordeningen. Wellicht verklaart dat waarom hij 
ook in zijn gedichten het persoonlijke gevoel voortdurend wil omzetten in iets 
groters en algemeners, waarom hij heen en weer blijft bewegen tussen de polen 
van individuele emoties en universele waarheden. Hij heeft het eenvoudig al-
lebei: én de neiging tot totale overgave in hartstochtelijke verzen, én de onmid-
dellijke behoefte om die subjectieve gemoedsbeweging boven het persoonlijke 
uit te tillen, in regels te vangen en binnen een passend kader te omsluiten.

Daarvan is zijn Hoogliedberijming een fraaie illustratie. Hij weet zijn lezers 
mee te slepen in de vervoering van zijn liefdeslyriek:

Hy roepet met verlangen:
Staet op, mijn schone Bruyt,
De winter is vergangen,
De bloemen spruyten wt.

Het nachtegaelken spelet
Der bosschen organist:
Het Tortelduyfken quelet
Dat het zijn gaeyken mist.224

Waarna hij evenwel moeiteloos overschakelt op een hoofdstuksamenvatting 
waarin alles tot de juiste proporties teruggebracht wordt: ‘De Kercke in vrede 
sijnde verslapt in yver ende genade.’225

Strengholt noemt dat het evenwicht van de dichter, want hij gelooft niet 
in spanningen en conflicten waar het Revius betreft.226 Als het gaat om de te-
genstelling tussen dichterschap en domineeschap, tussen kerk en cultuur is 
het leven voor Revius inderdaad één: hij huldigt als predikant geen andere op-
vattingen dan als literator. Maar dat betekent niet dat zijn leven niet door een 
voortdurende spanning getekend zou zijn, een spanning tussen objectiviteit en 
subjectiviteit, tussen gevoel en verstand, tussen beleden waarheid en beleefde 
ervaring. Vooral in zijn poëzie botsen die twee neigingen op elkaar, ze sturen 
elkaar bij, werken tegen elkaar in, houden elkaar soms in een worstelgreep. Dat 
kan beperkend zijn, fnuikend. Maar het kan ook zijn dat het conflict tussen 
literaire bevlogenheid en theologische belijndheid, tussen hartstocht en rede-
lijkheid bij Revius precies die spanning genereert waaruit grote literatuur ge-
boren kan worden.
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Revius’ levensovertuiging wordt gedragen door hoge idealen: liefde voor 
God, liefde voor de medemens, liefde voor de waarheid, liefde voor de kerk, lief-
de voor dwalende schapen. Hij wil, zoals een van zijn gedichtjes over het predi-
kantschap zegt, ‘het volck ten goede bewegen’,227 en daarbij lijkt alles doortrok-
ken van liefde. Zoals Strengholt schrijft: ‘In alles wat Revius deed, ontwaren we 
één bewegende oorzaak: zijn hartstocht – want hij was een gedrevene – voor het 
heil van land en kerk, zijn diepe liefde voor het door de reformatie herontdekte 
evangelie, zijn gerichtheid uiteindelijk op de eer van God.’228 Daarbij blijft hij 
intussen wél een pragmaticus. Hij kan leven met een onvolmaakte werkelijk-
heid, terwijl hij toch nooit loslaat dat het eigenlijk anders en beter zou moeten 
zijn in huwelijk, gezin, maatschappij en kerk.

Niettemin springt, achteraf gezien, vooral zijn enorme strijdbaarheid in het 
oog, zijn leven vol conflicten. Het kan niet anders of dat komt doordat de ene 
liefde met de andere botst. In zulke gevallen gelden echter duidelijke regels: 
de liefde tot God en (dus) tot Gods waarheid gaat boven alles, en uiteindelijk 
is dat ook het enige kader van waaruit een mens zijn naaste kan liefhebben: 
niet vanuit vrijblijvende tolerantie, oppervlakkige vriendelijkheid of angst om 
de ander te mishagen, maar vanuit een diepe betrokkenheid op diens eeuwige 
heil.229 De zinspreuk waarmee de dichter wordt afgebeeld en waarmee hij zijn 
bijdragen in vriendenalbums ondertekent, spreekt boekdelen: Vincat Amor Christi 
– dat de liefde van Christus mag winnen.

Wat hij daar precies mee bedoelt, wordt helder in zijn uitleg van Lucas 14:26: 
‘Indien iemand tot Mij komt en niet haat zijn vader, en moeder, en vrouw, en 
kinderen, en broeders, en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn 
discipel niet zijn.’ Die tekst betekent niet, zegt Revius, je vrouw verlaten of je 
ouders in de steek laten of je eigen leven vernietigen. Op veel plaatsen leert de 
Bijbel immers het tegendeel: Christus zelf omringde zijn moeder met zorg, 
zelfs nog toen Hij aan het kruis hing, Paulus schrijft herhaaldelijk dat echtge-
noten elkaar moeten liefhebben en elkaar niet mogen verlaten, en de goddelijke 
wet leert duidelijk dat we onszelf moeten liefhebben en niet mogen doden. De 
menselijke, natuurlijke liefdes zijn goed en hoeven niet onderdrukt te worden 
– alleen moet een christen de verlangens van zichzelf en zijn geliefden altijd 
onderwerpen aan de voorschriften van Christus, en waar die twee belangen met 
elkaar strijden, moet Christus het winnen.230

Dat hij voor zichzelf daarin soms pijnlijke keuzes maakt, blijkt uit de ma-
nier waarop hij noodgedwongen afstand neemt van remonstrantse vrienden. 
De botsing met zijn collega Assuerus Matthisius, de verwijten die beide pre-
dikanten elkaar in de jaren rond de Dordtse synode schriftelijk maken, het 
vertrek van Matthisius naar Kampen – dat alles kan niet wegnemen dat Revius 
zelfs nog achteraf erkent: ‘De persoon Assueri ende syne gaven syn ons altijt lief 
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geweest.’231 Het moet hem pijn gedaan hebben zijn oud-studiegenoot omwille 
van een principieel theologisch geschil kwijt te raken. Zoals ook het vertrek van 
de remonstrantse schoolrector Sylvanus – die in 1615 nog tot zijn vrienden be-
hoorde – hem niet onberoerd gelaten zal hebben. 

Het betekent dat hij tijdens de eerste vijf jaren van zijn predikantschap 
in Deventer bijna al zijn oude vrienden aan de dood of aan het leven verloren 
heeft. Niet alleen zorgt het conflict tussen remonstranten en contraremon-
stranten voor verwijdering tussen Revius enerzijds en Matthisius en Sylvanus 
anderzijds, ook geestverwante vrienden raakt hij kwijt. Jeremias Plancius sterft 
in 1617 aan de pest, en Johannes Passius verhuist in datzelfde jaar als stadsge-
neesheer van Deventer naar Arnhem.232 Zodoende is er in 1619 in de stad nie-
mand meer overgebleven van de dichtende vrienden die in 1615 Revius’ bruiloft 
bijwonen. Voor hen in de plaats komen echter nieuwe connecties – daarover 
meer in het volgende hoofdstuk.

In diezelfde eerste jaren van zijn predikantschap heeft hij zich intussen 
wél een grote plaats in de samenleving van Deventer en Overijssel verworven, 
waarbij zijn leidinggevende capaciteiten oplichten. Hij wordt gekozen als 
woordvoerder om het conflict met Matthisius uit te vechten, hij wordt in 1617 
benoemd tot beheerder van de stadsbibliotheek en in 1619 tot lid van de school-
raad,233 hij mag tijdens tientallen vergaderingen van classis en provinciale sy-
node als scriba en vooral als preses fungeren, zelfs al in het eerste jaar van zijn 
Deventer predikantschap.234 Typerend detail daarbij is overigens dat hij in 1615, 
als hij voor het eerst preses is, de kans grijpt om de aantekeningen van de scriba 
te verbeteren. Waar die laatste hem hardnekkig ‘Reefsenius’ noemt, zet Revius 
daar achteraf een streep door en schrijft er in de kantlijn ‘Revius’ bij. Kennelijk 
was zijn nieuwe naam onder collega’s nog altijd niet ingeburgerd – opnieuw 
een signaal dat de predikanten elkaar onderling waarschijnlijk bij de voornaam 
aanspraken.235 In elk geval, uit zijn vele ordenende en sturende activiteiten mag 
afgeleid worden dat hij een man geweest is die de structuren van de gerefor-
meerde kerk in deze periode nadrukkelijk heeft helpen vormgeven.



IV Dichterschap in Deventer 

1. ‘Selden sietmen daer een dichter met een boeck’

Kan uit Overijssel iets goeds komen? Dat is een vraag die in de literatuurge-
schiedenis vaak gesteld is. Steeds weer vormt Revius’ woonplaats een van de 
verklaringen voor zijn geringe populariteit. Hij heeft niet kunnen doorbreken 
als dichter, omdat hij nu eenmaal onopgemerkt achter de IJssel zit, ver van de 
brandpunten van het culturele leven in de Republiek. De naam van zijn bundel 
heeft een te regionale klank, en in het verre Overijssel houdt hij de nieuwste 
ontwikkelingen op taalkundig gebied in Holland niet meer bij.1 

Revius zelf is de eerste om te erkennen dat ‘standplaats Deventer’ niet direct 
een aanbeveling is in culturele kringen.

De Yssel, ick bekent*, draecht menich blancke snoeck, *ik erken het

Maer selden sietmen daer een dichter met een boeck.
De Yssel wedersijts queeckt hoge populieren,
Maer noijt vergroenden hem de schoone lauwerieren.

Hij plach den Dele-wijn* tot ons te brengen neer, *soort rijnwijn

Maer Delos* (weetty wel) dat leijt hem al te veer.2 *geboorteplaats van Apollo

Tussen haakjes: het is de vraag of de dichter dat als geringschatting van zichzelf 
bedoelt. Eerder valt er iets in te proeven van het verholen zelfbewustzijn dat 
bij hem achter al dergelijke uitingen schuilgaat, en dat straks nog uitvoeriger 
aandacht zal krijgen. ‘Natuurlijk, ik zit achter de IJssel, en iedereen zou dat als 
belemmering ervaren, maar het verhindert mij niet om iets goeds te maken.’ In 
elk geval heeft zijn woonplaats zeker een stempel gezet op Revius’ ontwikke-
ling als dichter, wetenschapper en predikant. Het is helder dat hij het literaire 
leven in de Republiek slechts van de zijlijn heeft meegemaakt, ook door de fy-
sieke afstand tussen Deventer en het hart van Holland.

Toch mag daar niet meteen uit afgeleid worden dat hij dús geen belangrijke 
plaats in het bredere culturele leven van zijn tijd ingenomen heeft. Hij verkeert 
niet in het netwerk van de toonaangevende dichters, maar daar staat tegenover 
dat hij volop contact heeft met geleerden uit binnen- en buitenland. Tijdens 
zijn hele Overijsselse periode onderhoudt hij relaties met de Leidse universi-
teit en reist hij regelmatig naar Amsterdam en andere Hollandse plaatsen. Hij 
krijgt een aantal keren een eervol beroep uit grote steden als Leiden en Rotter-
dam,3 wisselt brieven met wetenschappers aan allerlei universiteiten en toont 
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zich actief betrokken bij geloofsgenoten in Duitsland, Zwitserland, Frankrijk 
en Griekenland.

Een groot deel van zijn werk bestaat uit vergaderen, onderhandelen, brieven 
schrijven, organiseren en netwerken. Hij wordt nogal eens namens kerkenraad 
of classis afgevaardigd naar vergaderingen, naar de Staten-Generaal, naar de 
prins. Af en toe voert hij zelfs een heus pr-offensief – is het niet ter wille van de 
Deventer kerk, de hogeschool of de calvinisten in het buitenland, dan wel ter 
wille van de promotie van zijn eigen boeken. Rond de grote projecten in zijn le-
ven wordt steeds een ander deel van zijn netwerk zichtbaar. Er zijn de geleerde 
taalwetenschappers die hij raadpleegt over zijn Griekse geloofsbelijdenis, de 
collegapredikanten met wie hij samenwerkt aan de Statenvertaling, de dichters 
die hij benadert met zijn bundel, de hoogleraren die hij aan het Athenaeum 
benoemen wil, de kooplieden en regenten die hij nodig heeft om zijn plannen 
ook daadwerkelijk te realiseren. 

In de literatuurgeschiedenis is Revius’ poëzie – uit de aard der zaak – altijd 
geplaatst in de context van het literaire leven in de Republiek: welke contacten 
had de auteur met andere Nederlandse dichters, en welke teksten hebben iets 
met de zijne gemeen?4 Dat betekent dat Revius meestal als vrij onbelangrijk in 
het culturele leven wordt neergezet (hij had vooral contact met schrijvers van 
het tweede plan) en dat zijn werk vergeleken wordt met dat van andere domi-
needichters. De vraag is echter of dat een plaatsbepaling oplevert die recht doet 
aan de historische realiteit. Daarom krijgt de dichter Revius in dit hoofdstuk 
een andere context: die van het Deventer cultuurleven en de gereformeerd-ge-
leerde netwerken waarbinnen hij zich beweegt.

2. Opbouw van kerk en school

Gouden tijdperk
Op het Grote Kerkhof in Deventer ligt het verleden dicht onder de oppervlakte. 
Aan de ene kant van het plein de Latijnse school, met boven de deur de beelte-
nis van Erasmus die de woorden van Seneca citeert: ‘Non scholae sed vitae dis-
cimus’ – niet voor de school, maar voor het leven leren wij. Aan de andere kant 
de Lebuïnuskerk, met op de toren het rijm van de remonstrantse schoolrector 
Sylvanus: Fide Deo, Vigila, Consule, Fortis Age – Vertrouw op God, wees waakzaam, 
denk goed na en handel dapper. Achter de drukte van auto’s, fietsers en voet-
gangers fluistert nog altijd de geest van de zeventiende eeuw. Onder het stof 
van dit plein, waar zich sinds eeuwen de macht van kerk, school en raadhuis 
concentreert, liggen de voetstappen van Revius. Hier heeft hij ruziegemaakt 
met de schoolrector, overlegd met de burgemeesters, vergaderd met de school-
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raad, zich geërgerd aan de zondagsactiviteiten op het marktplein. In deze kerk 
heeft hij gepreekt, hij heeft er geluisterd naar het orgelspel en gekeken naar de 
nieuwe muurschildering van de tien geboden.

Nog scherper worden de contouren van het verleden echter zichtbaar dank-
zij een exemplaar van Moonens stadsgeschiedenis dat in de Athenaeumbibli-
otheek wordt bewaard en waarin een anonieme inwoner van Deventer uit de 
tweede helft van de zeventiende eeuw persoonlijke aantekeningen gemaakt 
heeft.5 Hij probeert de herinnering aan het stadsleven van zijn jonge jaren vast 
te leggen voor het nageslacht, maar zijn blik is gekleurd door het heimwee van 
iemand die vindt dat de tijden er niet beter op worden. In het verleden was al-
les mooier. Toen was er sprake van een geordende samenleving, terwijl toch de 
rangen en standen geen hermetisch kastenstelsel vormden. Wie zijn best deed, 
kon hogerop komen – maar helaas is dat in latere jaren ten kwade veranderd: 
de regenten gingen een kliek vormen, aan vriendjespolitiek doen, en meer naar 
iemands relaties dan naar zijn kwaliteiten kijken.

Het is duidelijk dat de auteur van deze bespiegelingen teleurgesteld is in het 
leven, en het verleden door een al te roze bril bekijkt. Maar al is zijn beschrij-
ving van vroeger dan aan de idealistische kant, hij geeft toch een concreet beeld 
van het reilen en zeilen in Deventer rond 1640. Zo begeven de ‘brave burgers’ 
van de stad zich op doordeweekse dagen tussen vijf en zes uur ’s avonds naar de 
Lebuïnuskerk om naar het orgelspel te luisteren. Na het eten gaan ze vervolgens 
met hun vrouwen ‘op ’t wijnhuis om een glaasjen te drinken en om ’t lieflijk 
gespeel der klokken van de groote kerk’ aan te horen. Op zondag ziet het er 
allemaal nog fraaier uit. Onder klokgelui spoedt het volk zich in groten getale 
naar de kerk, waar ieder zijn vaste plaats heeft. Er zijn maar weinig stoelen en 
banken, de meeste mensen moeten staan. Maar in de grote kerkbanken vooraan 
zetelen de burgemeesters, de gemeenslieden, de stadssecretaris en de doktoren. 
De rest van het volk schaart zich daaromheen, met in een apart blok de jongens 
van de Latijnse school, in rijen van twee, achter elke klas de ‘meester’. 

Met oog voor detail beschrijft de anonieme auteur de kleding van alle aan-
wezigen. Ieders rang en stand is onmiddellijk herkenbaar. De hoge heren van 
het stadsbestuur dragen een grote hoed, een korte mantel en een halsbef, ter-
wijl hun vrouwen pronken met gouden sieraden en een wit satijnen onder-
kleed onder een met kleine steekjes ‘gepikeerd’ gewaad. De ‘brave burgers’ van 
de middenklasse doen het iets rustiger aan met mantels voor de mannen en 
kapmantels (huiken) voor de vrouwen, over kleding van lakense stof. En dan 
is er nog de mindere man, gekleed in een bombazijnen broek en wambuis on-
der een goedkope pij. De edelman draagt ‘steveltjes’ aan de voeten, de kinderen 
‘lobben’ om de hals, en de predikant is herkenbaar aan zijn rok en zijn kalotje.6
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Het geheel moet Revius, vanaf de kansel het publiek overziend, voldoening 
verschaft hebben. Al sinds zijn studententijd spreekt immers uit zijn teksten 
een voorkeur voor orde en structuur in de samenleving, voor gezag volgens 
een duidelijke hiërarchie, voor heldere regels en krachtige handhaving van het 
recht. Daarin is hij overigens de enige niet: hij toont zich slechts een voorbeel-
dig vertegenwoordiger van de algemeen-gangbare, gereformeerde idealen van 
zijn tijd. Organiseren, disciplineren, ordenen, reguleren – daarin ligt de kracht 
van het calvinistische program.7 Niet omdat het geloof van buitenaf opgelegd 
kan worden, wel omdat uiterlijke structuur de gelovigen kan helpen en steu-
nen in het leven naar Gods geboden.

Reformatieoffensief
De hang naar orde en regel wordt niet alleen zichtbaar in de kleding en posi-
tionering van de kerkgangers, maar ook in de aandacht die kerkelijke gezags-
dragers besteden aan stiptheid en punctualiteit. De classis Deventer maakt zich 
bijvoorbeeld sterk voor het aanbrengen van klokken en uurwerken in alle ker-
ken van de streek. Voor alles is een vaste tijd, en het is de bedoeling dat mensen 
zich daarnaar leren richten.8

Ook de weekindeling wordt steviger aangezet, met de zondag meer en meer 
als bijzondere rustdag. Twee kerkdiensten per zondag, dat is sinds 1591 de vaste 
regel, en de kerkenraad doet er alles aan om die diensten ook werkelijk van de 

10. Zestiende-eeuwse preekstoel in de Bergkerk, Deventer.
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rest van de week apart te zetten. Op de tijdstippen dat de mensen in de kerk 
behoren te zitten, mag er dus geen linnengoed op de bleek liggen, moeten de 
luiken van de winkels dicht zijn en de herbergen gesloten. Dat is althans het 
streven – de kerkenraad dringt er voortdurend op aan bij het stadsbestuur om 
rumoerig feestvierende gildebroeders en onverbeterlijke tappers, bierbrou-
wers, vleeshouwers en marktkooplieden te verbieden hun activiteiten op zon-
dag te ontplooien.9

Tegelijkertijd zijn de predikanten zich ervan bewust dat zondagsheiliging 
verder gaat dan een reeks geboden en verboden, geheel in de lijn van de Hei-
delbergse Catechismus waaruit ze elke zondag preken. Wat betekent namelijk 
het vierde gebod volgens de uitleg van deze catechismus? Dat de diensten in de 
kerk en de lessen op school voortgang hebben, dat iedereen op zondag naar de 
kerk gaat ‘om Gods woort te hooren, de Sacramenten te gebruycken, God den 
Heere opentlijck aen te roepen, ende den armen Christelijcke hantreyckinge te 
doen’ én dat we ons niet alleen op zondag maar op alle dagen van de week verre 
houden van ‘boose wercken’.10 

Het laatste gedeelte van de uitleg staat Revius kennelijk voor ogen in zijn 
gedicht ‘Rustdach’:

De Vader gaf de wet en gincker self in voren,
De Soone die vol-dee voor al sijn wtvercoren;

Den Geest die hy ons sant van boven maeckt ons vroet* *leert ons

Hoe beyde siel en lijf van sonden vieren moet* *vrij moet blijven

Niet eenen dach alleen maer ons geheele leven
Tot dat den hemel ons de volle rust sal geven.11

Het is zijn enige gedicht over het vierde gebod, vrij algemeen, zonder aandacht 
voor de precieze regelgeving op het gebied van zondagsrust die – onder pu-
riteinse invloed – bij diverse theologen in de zeventiende eeuw steeds sterker 
nadruk krijgt. Kennelijk houdt hij zich daar in deze jaren minder mee bezig; 
zijn contacten met collegapredikanten die deze stroming vertegenwoordigen, 
dateren overigens ook van later tijd. Zijn uitwendige manier van ‘disciplineren’ 
heeft vooralsnog meer te maken met een ordelijke indeling van de maatschap-
pij volgens ieders persoonlijke verantwoordelijkheid en roeping dan met ge-
detailleerde lijstjes van geboden en verboden. Anderen mogen schrijven zoveel 
ze willen over haardracht, kleding, zondagsrust, toneelspel, mythologie, Revius 
houdt zich opvallend afzijdig in dergelijke discussies. Als hij al een gedicht aan 
een van deze onderwerpen wijdt, is het om de christelijke vrijheid op het punt 
van de dichtkunst of de haardracht te benadrukken.12

Veel zwaarder accent krijgt bij hem en zijn medepredikanten de algemene 
opbouw van het kerkelijke en intellectuele leven volgens gereformeerde prin-
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cipes. In de jaren twintig en dertig van de zeventiende eeuw werkt hij langdu-
rig samen met drie collega’s: Caspar Sibelius, Winandus Alstorphius en Jodocus 
Ekelius, allemaal mannen van zijn eigen generatie en in de bloei van hun le-
ven.13 Samen zetten ze, gesteund door kerkenraad en magistraat, in deze jaren 
een enorm reformatieoffensief in, en niet zonder resultaat. De stad zelf heeft 
alle moeite om zijn inwonertal te handhaven: de hele eerste helft van de zeven-
tiende eeuw blijft het schommelen tegen de zevenduizend inwoners.14 Maar 
de groei van de kerkelijke gemeente tijdens Revius’ periode in Deventer is ex-
plosief: van ongeveer zevenhonderd leden in zijn begintijd (een tiende van de 
totale bevolking) tot ongeveer vierduizend bij zijn vertrek, ongerekend de ‘toe-
hoorders’ die geen officieel lid zijn.15

De kerken van Deventer moeten op zondagen vol gezeten hebben: de grote 
Lebuïnuskerk met – voor en na de dienst – Claude Bernard achter het orgel, de 
Broederenkerk waar Revius als kandidaat zijn proefpreek hield en waar hij later 
Franstalige avondmaalsdiensten verzorgt voor de soldaten van het garnizoen, 
de Bergkerk met zijn laat-zestiende-eeuwse kansel. Onder aan die preekstoel, 
nog altijd aanwezig, heeft Revius zijn hoed opgehangen aan een speciaal op zijn 
verzoek aangebrachte knop,16 hij heeft de leuning vastgepakt, is het trapje op-
geklommen – maar hoe hard heeft hij moeten roepen om verstaanbaar te zijn, 
met dat uiterst kleine klankbord boven zijn hoofd?

Wát hij precies gezegd heeft, valt moeilijk te achterhalen: geen van zijn pre-
ken is bewaard gebleven. Uit het feit dat hij in Deventer behoorlijk populair 
en invloedrijk is, mag wellicht afgeleid worden dat hij op de kansel – de plek 
waar het functioneren van een predikant het scherpst zichtbaar is – gewaar-
deerd wordt. Het blijft een open vraag op welke manier hij precies aansluit bij 
wat het publiek van een goede preek verlangt: niet alleen geboeid worden door 
de (morele) instructie, maar ook geraakt en getroost worden in alle noden van 
het leven.17 Naar de kern van zijn boodschap is het evenwel niet moeilijk raden 
– daarover zeggen zijn gedichten en andere geschriften genoeg. 

Latijnse school en Athenaeum
Wie het volk wil reformeren en opvoeden, bereikt dat intussen niet tijdens de 
zondagse kerkdiensten alleen. Hij moet zich bezighouden met de scholen en 
de gezinnen, met kunst en wetenschap, met cultuur en maatschappij.18 Willen 
de gereformeerde idealen in de toekomst hun uitwerking hebben, dan is het 
van belang dat de kerk zich met de geloofsopvoeding van kinderen en jongeren 
bezighoudt. Niet voor niets is het binnen de Republiek een van de speerpunten 
in het kerkelijke beleid: het onderwijs reformeren, zorgen voor goede lesboe-
ken, ouders vermanen om hun kinderen naar school te sturen, erop toezien dat 
docenten de onversneden contraremonstrantse leer uitdragen.
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Revius heeft zich met animo op die opdracht gestort. Hij is daadwerkelijk 
betrokken bij alle kwesties die het onderwijs in de stad aangaan. Niet alleen zit 
hij tussen 1619 en 1638 (met slechts een onderbreking van enkele jaren) voort-
durend in de schoolraad19 en speelt hij een belangrijke rol bij de oprichting van 
het Athenaeum, hij bemoeit zich ook in praktische zin met lesprogramma’s en 
benoemingen van docenten, terwijl hij tussen de bedrijven door voor geschikt 
lesmateriaal zorgt.

Bij zijn aantreden in 1619 in de net opgerichte schoolraad rust op hem en zijn 
collega Caspar Sibelius de plicht om de docenten van de Deventer scholen door 
te lichten op rechtzinnigheid, en zo nodig maatregelen te nemen om het gere-
formeerde karakter van de scholen te waarborgen. Dat betekent het ontslag van 
rector Gualtherus Sylvanus en de benoeming van Henricus Guthberleth, een 
zeergeleerde Duitser die het een jaar of wat later tot hoogleraar aan het Deven-
ter Athenaeum schopt.20 De schoolraad gaat niet over één nacht ijs, informeert 
grondig bij de predikant van de stad Hamm naar de christelijke levenswandel 
van de nieuwe rector, correspondeert uitvoerig met de betrokkene zelf, en ad-
viseert vervolgens de magistraat om hem te benoemen.21 Het blijkt een goede 
keus: Guthberleth onderwijst de jeugd van Deventer tot aan zijn dood in 1635.

Maar de stad heeft hogere ambities dan alleen een goed functionerende 
Latijnse school. Al jaren is er sprake van de stichting van een Illustere School 
die misschien zelfs kan uitgroeien tot een universiteit, en in 1630 komt het er 
eindelijk van: de oprichting van het Athenaeum. Het geld is al een tijd lang be-
schikbaar: sinds de dood van de weduwe Bodeker en haar enige zoon Balthasar 
ligt er een erfenis klaar om voor het grote doel gebruikt te worden. Toch duurt 
het na de dood van Balthasar Bodeker nog ruim tien jaar voordat de stad er echt 
werk van maakt. Daarna gaat het snel: in 1629 wordt besloten een hoogleraar in 
de filosofie aan te stellen, een professor in de rechten dient zichzelf aan en in 
het oude Lammenklooster worden twee lokalen ingericht. Intussen worden de 
taken van de rector van de Latijnse school uitgebreid met colleges in de logica. 
Zodra er ook nog een hoogleraar in de theologie benoemd is, kan het Deventer 
Athenaeum van start gaan.22

Revius is nauw betrokken bij de benoemingen. In eigen persoon reist hij 
af naar Holland om te informeren naar geschikte docenten – kennelijk on-
derhoudt hij nog steeds goede contacten met het geleerde milieu in Leiden. 
Maar terwijl hij daar is, vallen de Spanjaarden plunderend en brandstichtend 
de Veluwe binnen en bezetten Amersfoort. Dat leidt tot paniek in Deventer. 
Niet alleen is het oorlogsgeweld ineens weer heel dichtbij, ook het gevaar van 
hongersnood dreigt. Praktisch ingesteld als Revius is, reist hij bij het horen 
van het nieuws meteen van Leiden naar Amsterdam om met ‘iemand van de 
vroedschap’ over de problemen te spreken, vooral over het dreigende tekort aan 
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voedsel. Hij krijgt de toezegging los dat er een paar schepen met graan vanuit 
Amsterdam over de Zuiderzee naar de benarde steden aan de IJssel zullen varen.

Met fijn gevoel voor eigen dapperheid beschrijft hij in Daventria illustrata de 
terugtocht: ‘Terwijl de vijand zijn troepen nog steeds in het veld hield en vrij 
verkeer niet toestond, haastte Revius zich dwars over de Veluwe naar Deven-
ter. Daar trof hij een compleet veranderde situatie aan, en nam hij alom oor-
logstoebereidselen en krijgsgeschreeuw waar. Desondanks verzuimde hij niet 
de schoolraad verslag te doen van het succes van zijn reis en hun de namen te 
noemen van enkele filosofen met wie hij over een professoraat onderhandeld 
had. Korte tijd later werd er uit Amsterdam stroomopwaarts over de IJssel graan 
aangevoerd en juist op tijd naar genoemde steden gebracht.’23

De dreiging duurt niet lang: met de val van Wezel is het gevaar geweken. 
‘Toen dat bericht Deventer bereikte,’ schrijft Revius, ‘was de vreugde daar groter 
dan ze volgens ieders herinnering sinds vele jaren geweest was.’24 De Spaanse 
troepen beginnen zich meteen terug te trekken uit Amersfoort en van de Ve-
luwe, en Deventer kan verder gaan met de opbouw van het culturele leven. Dat 
is nodig, want de gloriedagen van de handel zijn voorbij. Tijdens de eerste de-
cennia van de zeventiende eeuw is Deventer vooral een vestingstad geworden, 
met een groot garnizoen dat zijn stempel zet op het leven.25 Het is dankzij de 
stichting van het Athenaeum, de zorg voor de bibliotheek en de andere intel-
lectuele en culturele inspanningen van predikanten en burgemeesters dat de 
stad zijn naam als cultuurstad kan beginnen te vestigen.

Wetenschap en vroomheid
Op 16 februari 1630 wordt het Athenaeum feestelijk ingewijd. Revius zelf leest 
vanaf het sprekersgestoelte in het auditorium plechtig het schoolreglement 
voor. Daarin is, het hoeft niet te verwonderen, nadrukkelijk sprake van het ge-
zag van de magistraat, de schoolraad, de predikanten en de hoogleraren, en van 
de gehoorzaamheid van de studenten. Ook de zuiverheid in de leer heeft een 
ereplaats in de schoolregels, en verder ligt er het gebod om de filosofie uitslui-
tend vanuit het aristotelische gezichtspunt te behandelen. Ten slotte worden de 
studenten vermaand om zich verre te houden van vechtpartijen, wapenbezit en 
samenscholing. In zaken waarin het reglement niet voorziet, beslist de school-
raad.26 Wanneer vervolgens ook een neef van de weduwe Bodeker het woord 
gevoerd heeft, en de hoogleraren Scanderus en Guthberleth hun openingscol-
leges hebben voorgedragen, is de stichting van het Athenaeum een feit.27

In de jaren die volgen blijft Revius actief betrokken bij het wel en wee van 
de hogeschool. Regelmatig is hij bezig om nog meer hoogleraren naar Deventer 
te lokken via in bloemrijk Latijn gestelde brieven. De naam van de school staat 
of valt immers met de mannen die er lesgeven. Met inzicht kiest de schoolraad 



 eerst de waarheid, dan de vrede – jacob revius 1586-1658190 |

de namen: bij echt grote beroemdheden maakt het relatief kleine Athenaeum 
misschien geen kans, maar het streven is wél om zo veel mogelijk kwaliteit aan 
te trekken. Daarom zijn vooral Duitse hoogleraren interessant: hun positie 
is dikwijls – als gevolg van de Dertigjarige Oorlog – onzeker genoeg om een 
benoeming in Deventer aantrekkelijk te maken. Zo doet Revius bijvoorbeeld 
pogingen om hoogleraren uit Herborn en Marburg aan te trekken, twee brand-
punten van calvinisme, waar de lessen vanwege de oorlogsomstandigheden 
zijn gestaakt. Het zit hem echter niet mee: twee van hen hebben net een post 
elders aanvaard. Maar een derde biedt zichzelf spontaan aan en wordt meteen 
benoemd.28

Bij het begin van het nieuwe schooljaar zijn er vier hoogleraren. Allereerst 
de relatief onbekende, jeugdige David Scanderus, die natuurfilosofie geeft, en 
van wie Revius zeer gecharmeerd blijkt. Verder Henricus Guthberleth, de be-
daagde rector van de Latijnse school die naast zijn bestaande taken nu ook een 
docentschap in de logica en ethica krijgt. Voor de rechtsgeleerdheid is Martinus 
Schickardus uit Herborn overgekomen, en ten slotte bekleedt Nicolaus Vede-
lius, afkomstig uit Genève en pronkstuk van het Athenaeum, de leerstoel in de 
theologie. Het zal nog acht jaar duren voor er ook een medicus benoemd wordt: 
Engelbert Tesschenmacher, zoon van de stadsgeneesheer.29 

Ook wat studenten betreft moet er actie gevoerd worden. Bij de oprichting 
van het Athenaeum vertrekken de koeriers naar alle windstreken om plakka-
ten op te hangen in Zutphen, Doesburg, Arnhem, Nijmegen, Zaltbommel, Tiel 
en verschillende plaatsen in Holland, Friesland en Utrecht. Daarop valt een 
wervende tekst te lezen, ontworpen door Revius zelf: ‘De doorluchtige magis-
traat van Deventer heeft, uit medelijden met de muzen die in dit tijdsgewricht 
rouwen en vrijwel overal verjaagd zijn, besloten voor haar een onderkomen in 
deze stad te openen, zo God wil, dat wil zeggen, een Illustere School waarin 
niet alleen de wetenschap maar ook de vroomheid beoefend wordt en waar-
uit met Gods gunst toekomstige steunpilaren voor de staat en de kerk zullen 
voortkomen.’30 Dat geeft in een notendop Revius’ idealen weer: aandacht voor 
kunst en wetenschap, maar dan in combinatie met vroomheid, en gericht op 
het praktisch nut in de maatschappij. De tekst eindigt met een oproep: ‘Als er 
heldere geesten zijn, jongeren die deugdzaamheid en geleerdheid gelijkelijk 
liefhebben (voor anderen hebben wij geen interesse), dan nodigen wij hen via 
deze bekendmaking vriendelijk uit om onze hogeschool met hun zeer gewaar-
deerde aanwezigheid te vereren.’31

In het eerste jaar van zijn bestaan trekt het Athenaeum 28 studenten, het 
daaropvolgende jaar 26, daarna zakt de instroom iets terug met aantallen tussen 
de 10 en 20 studenten per jaar. Niet slecht, vergeleken met andere hogescholen 
in de provincie – maar een enorm bolwerk van wetenschap is Deventer ook niet. 
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De school vervult vooral een regiofunctie, en is voor studenten vaak een tus-
senstap onderweg naar verdere studie in bijvoorbeeld Utrecht, Leiden of Gro-
ningen.32 Van het oude ideaal om in Deventer een échte universiteit te stichten, 
inclusief promotierecht, is niets gekomen door de tegenwerking van de andere 
Overijsselse steden, Kampen en Zwolle.33 Zodoende blijft de school achter de 
IJssel bescheiden in omvang, hoewel hoogwaardig in kwaliteit.

3. Internationale horizon

Buitenlandse geloofsgenoten
Revius’ werk als predikant brengt ook op andere terreinen de noodzaak tot 
veelvuldig netwerken met zich mee, zelfs tot over de grenzen van de Republiek. 
Zo krijgen de kerken in het hele land bijvoorbeeld in 1621 een verzoekschrift 
van de kerkenraad van Genève. De situatie in Europa is gevaarlijk: als Genève, 
de bakermat van het calvinisme, belegerd wordt is dat een ramp voor de gere-
formeerden in het hele werelddeel. Vandaar een nederig verzoek om hulp bij 
de Nederlandse kerken, want ‘God heeft gewild dat u een toevluchtsoord en 
voorraadkamer bent voor heel Zijn lijdende kerk.’34 Een van de ondertekenaars 
van het verzoekschrift is de dichter-predikant Simon Goulart – de man van wie 
Revius als dichter een paar sonnetten heeft nagevolgd.35

De kerken in Overijssel doen hun best, maar hebben op het moment dat 
de brief arriveert andere dingen aan hun hoofd: oorlogsschermutselingen in 
de eigen omgeving. Als ze eindelijk tijd vinden om te reageren is voor Genève 
het grootste gevaar alweer geweken. Niettemin wordt er alsnog een financiële 
bijdrage bij de Staten losgepeuterd en een hartelijke brief geschreven: ‘Naar 
zijn vast en heilig raadsbesluit heeft de Bewaarder Israëls de hulptroepen van 
de verbonden [legers] teruggetrokken, opdat de vromen leren hun toevlucht te 
nemen tot zijn bescherming, als tot een heilig anker.’36

Op een vergelijkbare manier richt het stadsbestuur van La Rochelle in 1625 
een noodkreet aan de gereformeerde predikanten van de Republiek. De toe-
stand in de Franse stad is onhoudbaar geworden, het land is geplunderd, Riche-
lieu rukt op met leger en vloot. De hugenoten vragen daarom hun Nederlandse 
broeders om steun, zowel geestelijk als materieel. ‘Deze brief,’ schrijft Revius, 
‘maakte grote indruk op de predikanten van Overijssel.’37 Er wordt meteen ac-
tie ondernomen: Revius reist met een collega uit Kampen af naar de Staten-
Generaal om de zaak van de hugenoten te bepleiten: het kán immers niet dat 
Richelieu de Franse protestanten aanvalt met schepen die door de Nederlandse 
overheid ter beschikking worden gesteld.38 Behalve aan de Staten brengen ze 
een bezoek aan de prins om hetzelfde pleidooi te houden – niet zonder succes, 
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want kort daarna wordt de Nederlandse steun aan Frankrijk ingetrokken. Ver-
volgens organiseren de gezamenlijke Overijsselse kerken ook nog een hulpactie 
om op korte termijn zo veel mogelijk geld naar La Rochelle te kunnen sturen.39

Het zegt iets over de internationale oriëntatie van de gereformeerde predi-
kanten in de Republiek, en zeker ook van Revius. Altijd zal hij oog hebben voor 
het geheel van de kerk, altijd zal hij ernaar streven om in andere landen de groei 
en bloei van het gereformeerde geloof te bevorderen. Dat is ook het verlangen 
dat spreekt uit het eerste grote intellectuele project dat hij in zijn Deventer pe-
riode onderneemt: een Griekse vertaling van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. 
Het werk begint misschien klein, als vertaaloefening, maar uiteindelijk wil hij 
er zelfs Grieks-orthodoxe geloofsgenoten aan de andere kant van Europa mee 
bereiken.

Calvinisme in Constantinopel
Revius’ idee om de Nederlandse Geloofsbelijdenis in het Grieks te vertalen, 
staat aanvankelijk vooral in het kader van zijn grote opvoedingsideaal. Hij wil 
extra lesmateriaal voor studenten bieden, lesmateriaal dat niet alleen bedoeld 
is om de kennis van het Grieks te stimuleren en te oefenen, maar de leerlin-
gen ook kan opwekken tot stichtelijke overpeinzingen. Zijn inspiratie ontleent 
hij aan de Griekse vertaling van de Heidelbergse Catechismus van de hand van 
Fridericus Sylburgius, die vele drukken beleefde dankzij het gebruik ervan als 
leerboek op Latijnse en Illustere Scholen, ook in de Republiek. Op dezelfde 
manier wil Revius met zijn vertaling van de geloofsbelijdenis voor aanvullend 
lesmateriaal zorgen. Zijn werk verschijnt niet voor niets in één band met dat 
van Sylburgius, voorzien van een inleiding waarin hij de geschiedenis van beide 
belijdenisgeschriften kort samenvat.40 

In 1623 komt er een voorlopige eerste druk van het werkje op de markt: 
Ekklēsiōn tēs Belgikēs exomologēsis kai katēchesis, maar er moet nog veel aan verbeterd 
worden. Revius is daar volop mee bezig, als hem het bericht bereikt dat nie-
mand minder dan de calvinistisch gezinde patriarch van Constantinopel zijn 
werk met instemming gelezen heeft. De Nederlandse gezant, Cornelis Haga, 
bericht verheugd aan het vaderland hoezeer de vertalingen van geloofsbelijde-
nis en catechismus in Constantinopel in de smaak gevallen zijn: ‘De zeergeleer-
de bisschop stemt ermee in omdat ze in overeenstemming zijn met het zuivere 
woord van God.’41

Dat past helemaal in de ontwikkeling die deze Griekse patriarch, Cyrillus 
Lukaris, op dat moment doormaakt en die met argusogen door de hele Euro-
pese diplomatie wordt gevolgd.42 De patriarch, de invloedrijkste figuur van de 
orthodoxe kerken, beweegt ondubbelzinnig richting de reformatie, en dat is 
een doorn in het oog van de paus en alle rooms-katholieke mogendheden van 
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Europa. Hij correspondeert al jaren met het Westen, eerst met lutherse theolo-
gen, later vooral met calvinisten uit Genève, Engeland en de Republiek, onder 
wie de predikant Johannes Wtenbogaert. Met hen deelt hij de belangstelling 
voor onderwijs, ontwikkeling, reformatie en bijbelvertaling, terwijl hij – vanuit 
een gemeenschappelijk antipapisme – ook geïntrigeerd is door hun theologie. 
Kisten vol theologische werken sleept de Nederlandse gezant aan, hij weet zelfs 
een gereformeerde predikant naar Constantinopel te halen. Er wordt namens 
de bisschop een reformatieprogram opgesteld met drie actiepunten: goed on-
derwijs, een goede bijbelvertaling en een goede confessie.

Lukaris wendt niet alleen al zijn invloed aan om dat program uit te voe-
ren, hij werkt bovendien in eigen persoon aan de bijbelvertaling en de confessie 
– die bij uitgave in 1629 van onverdacht calvinistische snit blijkt te zijn. Maar 
omdat hij óók het middelpunt van allerlei politieke machtsspelletjes vormt, is 
zijn streven tot mislukken gedoemd. Hij wordt dankzij de rooms-katholieke 
invloed verbannen en dankzij de protestantse invloed weer teruggehaald, hij is 
het mikpunt van samenzweringen, maar wordt aanvankelijk beschermd door 
de Turkse overheid. Pas als zijn eigen orthodoxe medebroeders hem gaan wan-
trouwen vanwege zijn onorthodoxe standpunten is het met hem gedaan. Men 
weet de Turkse machthebbers op de mouw te spelden dat hij samenzweert met 
de kozakken. Als gevolg daarvan wordt hij in 1638 op een schip gezet, halver-
wege de reis vermoord en overboord gegooid.

Voor de protestantse mogendheden van Noordwest-Europa eindigt daar-
mee de hoop op een bondgenoot in de Levant. Voor de protestantse kerken is 
het verlies niet minder groot: met Lukaris was de samenwerking met de ortho-
doxe kerken immers heel dichtbij gekomen, en daarmee zouden ze een sterk 
argument hebben tegen het verwijt van Rome dat ze van de leer van de oude 
kerk en het oorspronkelijke christendom waren afgeweken.43 

Tegen die achtergrond is het begrijpelijk dat de patriarch in 1627 ingeno-
men is met de vertaalde catechismus en geloofsbelijdenis die hij vanuit de Re-
publiek krijgt toegestuurd, temeer omdat hij op dat moment zelf ook denkt 
aan het schrijven van een geloofsbelijdenis. Revius zelf is zo mogelijk echter 
nog enthousiaster. Als hij over Lukaris’ positieve reactie hoort, verschijnt net 
de tweede, verbeterde druk van zijn boekje, opgedragen aan de Staten-Generaal 
en de prins. Die combinatie van feiten ziet hij als een van God gegeven kans.44 
Met de hem kenmerkende dadendrang legt hij via zijn jeugdvriend Sweder van 
Haersolte (die inmiddels naam gemaakt heeft als gereformeerd staatsman en 
vriend van de Oranjes45) contact met de hoogste kringen in Den Haag, met het 
verzoek om de verzending van een stapel extra exemplaren te organiseren en 
te financieren. Hij krijgt het voor elkaar ook: begin 1628 besluiten de Staten-
Generaal dat Revius op hun kosten tweehonderd ongebonden exemplaren aan 
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de admiraliteit in Amsterdam mag sturen, aangezien ‘er goede hoop gloort om 
het gereformeerde geloof in de Griekse gewesten te verbreiden.’46

In Deventer tijgt Revius meteen aan het werk om het pakket verzendklaar te 
maken. Eén exemplaar is voor de patriarch zelf, en dat voorziet hij van een fraaie 
opdracht in het Grieks: ‘Aan de in Christus zeer heilige vader, de voortreffelijke 
Cyrillus, door de wil van God aartsbisschop en patriarch van Constantinopel, zij 
dit boekje geschonken door de geringste van de dienaren van Christus, Jacobus 
Revius.’47 Ook de predikant Antonius Piscator, verbonden aan de Nederlandse 
gemeente in Constantinopel, krijgt een exemplaar dat vergezeld gaat van een 
innemende brief. Hetzelfde geldt voor ambassadeur Haga. De rest van de boe-
ken wordt in een grote baal verpakt en afgeleverd in Amsterdam, waarvandaan 
het pakket bij de eerste gelegenheid naar Constantinopel verscheept zal wor-
den. ‘Het zou mooi zijn als Uwe Hoogheid de resterende exemplaren op een of 
andere manier zou laten distribueren,’ schrijft Revius aan Haga.48 

Intussen is hij nog niet helemaal tevreden met zijn ‘tweede sterk verbeterde 
en vermeerderde editie’ van 1627. Hij had al eerder een beroep gedaan op de 
Franeker hoogleraar Georg Pasor, en dat doet hij nu weer: er zijn nog een paar 
punten in de vertaling die hem niet voldoen.49 Ook de Zutphense predikant 
Sebastiaan Damman, die later zal meewerken aan de Statenvertaling, verzoekt 
hij om advies: ‘Ik vraag je om er enkele uren – als het niet te zwaar is – aan te 
besteden, en laat me vrijmoedig weten welke fouten je erin aantreft (je zult er 
wel vele ontdekken), want ik wens slechts dat het zo onberispelijk mogelijk ver-
schijnt, mocht het toevallig aan een derde druk prijsgegeven worden. Je kunt 
me geen groter genoegen doen dan deze taak op je te nemen.’50 

Die derde druk komt er, in 1635.51 Het boekje is dan opnieuw op schoolge-
bruik toegesneden: het heeft niet alleen een handzamer formaat, de kerkelijke 
formulieren die in de vorige uitgave achterin stonden, zijn bovendien weer 
vervangen door de gebeden uit de eerste editie. Daarbij gaat het om ‘een mor-
gengebed, een gebed voordat een jongen naar school gaat, een ander schoolge-
bed, een gebed voordat men aan het werk gaat, een gebed voordat de maaltijd 
genuttigd wordt, een dankzegging na het nuttigen van de maaltijd, een gebed 
voor het slapengaan.’52 Na de gebeden komen er de nodige bijbelteksten die de 
lezer – ‘ieder in het soort leven dat hij leidt’, of hij nu hoort bij de ‘overheden, 
ondergeschikten, echtgenoten, echtgenotes, ouders, kinderen, jongeren, heren, 
dienaren of predikanten’ – herinneren aan zijn plichten, om te eindigen met 
richtlijnen voor de kerk en de kerkelijke tucht.53 Ook hier wordt zichtbaar: orde 
in de maatschappij moet er zijn. 

Na de derde editie van de geloofsbelijdenis volgen nog diverse herdrukken, 
tot in de jaren zestig van de zeventiende eeuw toe. Dat betekent dat het hier 
toch wel om het meest succesvolle boekje van Revius gaat. Voor Griekenland, 
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schrijft Pontanus in zijn lofdicht, is de auteur van deze uitgave een leidsman tot 
Christus, maar ook de eigen scholen heeft hij met zijn werk gediend. Niet al-
leen de Nederlandse jeugd, maar alle jongeren ter wereld zullen zich verheugen 
in de verbinding van Latijn en Grieks met de eerste beginselen van de vroom-
heid.54 Kennelijk is dus ook het onderwijsdoel bereikt.

Franse brieven aan Scaliger
In dezelfde periode waarin Revius blijft schaven aan de diverse drukken van 
zijn Griekse geloofsbelijdenis, werkt hij ook aan een ander groot project: de uit-
gave van de Franse brieven aan Josephus Justus Scaliger. Het zegt iets over zijn 
talenkennis, over het netwerk waarin hij zich op dat moment beweegt, maar 
vooral over zijn grote behoefte aan studie – in een situatie waarin hij als predi-
kant toch bepaald niet naar werk hoeft te zoeken. In 1624 verschijnt het boek 
in Harderwijk als Epistres françoises des personnages illustres et doctes à M. Joseph Juste de la 
Scala. Op de titelpagina vermeldt Revius zelfbewust zijn eigen naam als samen-
steller van deze editie: Jaques de Reves – voor de gelegenheid een Franse variant.

In zijn inleiding komt hij woorden tekort om de lof van de bewonderde 
Scaliger te zingen, maar hij vertelt maar weinig over de manier waarop zijn uit-
gave tot stand gekomen is. De Franse brieven aan Scaliger zijn hem ‘bij geval 
in handen gekomen’ en uit de veelheid aan materiaal die hij onder zijn hoede 
heeft, heeft hij voor zijn uitgave driehonderd brieven geselecteerd.55 Hoe die 
brieven in de loop van vijftien jaar hun weg vonden van Scaligers sterfhuis in 
Leiden naar Revius’ pastorie in Deventer blijft duister. Maar het ligt voor de 
hand dat Daniel Heinsius, executeur van Scaligers nalatenschap, uit prakti-
sche overwegingen een deel van de grote editieklus aan zijn Deventer vriend 
heeft afgestaan. Zelf bekommert Heinsius zich om de Latijnse correspondentie 
van Scaliger, Revius – die dankzij zijn grote reis uitstekend Frans spreekt en 
schrijft – krijgt het Franse materiaal.

De uitgave die Revius laat verschijnen is intussen geen schoolvoorbeeld van 
editietechniek. Het boek is op slecht papier gedrukt, het wemelt van de druk-
fouten, de indeling van de brieven is weinig logisch en het blijft in nevelen ge-
huld waar het materiaal vandaan komt, welke selecties er gemaakt zijn en op 
welke manier de teksten zijn bewerkt. Het is bijvoorbeeld onduidelijk wat het 
betekent als er puntjes of sterretjes in de tekst geplaatst zijn: laat Revius mis-
schien fragmenten weg, of konden de typografen bepaalde woorden in de door 
hem aangeleverde teksten niet ontcijferen? Maar aangezien de oorspronkelijke 
handschriften verloren gegaan zijn, kan niemand het werk nog controleren.56

Het lijkt erop dat Revius niet zelf voortdurend toezicht gehouden heeft op 
het drukken van het boek: zelfs de datum van zijn opdracht aan de Staten van 
Overijssel is niet precies ingevuld. Is het daarom dat hij, later, het belang van 
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goede typografen en zorgvuldige correcties regelmatig benadrukt?57 Wellicht 
heeft hij in dit geval te veel vertrouwd op zijn Harderwijkse vrienden Ernst 
Brinck en Johannes Isacius Pontanus – die een lofdicht op de uitgave maakte – 
bij het nazien van de drukproeven. Misschien ook is hij zelf pas in de loop van 
de jaren zorgvuldiger gaan werken. Daarop wijst in elk geval het feit dat hij 
pas ná de eerste druk van zijn Griekse geloofsbelijdenis geleerde vrienden om 
advies vraagt en verder gaat schaven aan de tekst. 

De brieven die Revius voor zijn Scaligeruitgave selecteert, zijn geschreven 
door beroemdheden als koning Hendrik IV van Frankrijk, de latere koning 
James I van Engeland, Louise de Coligny, Theodorus Beza, Simon Goulart, Phi-
lippe Duplessis-Mornay – figuren die in zijn persoonlijke heldengalerij thuis-
horen – maar ook door onbekendere geleerden, dichters en staatslieden.58 Hij 
heeft vermoedelijk een protestants intellectueel lezerspubliek in gedachten, 
maar zijn editie bevat zeker niet alleen brieven van afzenders die in zijn ogen 
onverdacht-gereformeerd zijn: er zijn ook arminiaansgezinde en rooms-katho-
lieke theologen bij.59 Voor hem is dat zelfs een bewijs van Scaligers grootheid: 
dat mensen van allerlei soort en geloof zich tot hem konden wenden om ad-
vies.60

Ook de kerkelijke vergadering die de uitgave approbeert, heeft kennelijk 
geen moeite met die stellingname. Scaliger zelf is immers een boegbeeld van 
het calvinisme, ondanks zijn soms dubieuze denkbeelden over bepaalde theo-
logische kwesties.61 Weliswaar heeft de approbatie de nodige voeten in de aarde, 
maar dat komt door iets anders: in de classis Deventer is niemand beschikbaar 
die voldoende kennis van het Frans heeft om iets zinnigs over de inhoud van 
Revius’ product te kunnen zeggen. De kwestie wordt dus een paar maanden 
later doorgeschoven naar de meerdere vergadering van de provinciale synode, 
waar wél twee theologen in staat zijn om het werk te beoordelen. De goedkeu-
ring zelf volgt een maand of wat later zonder verdere problemen. De hele pro-
cedure zorgt er echter voor dat het drukken van het boek minstens een halfjaar 
vertraging oploopt. 62

Een en ander zegt iets over het belang dat deze Overijsselse predikanten aan 
de schone letteren hechten: ze mogen ondergeschikt zijn aan de theologie, ze 
vervullen zeker een ondersteunende functie bij de opbouw van kerk en maat-
schappij. Revius zelf verwoordt het kernachtig in zijn opdracht aan de Staten 
van Overijssel: het gaat hier om de bevordering van de liefde tot ‘les lettres divi-
nes et humaines’, opdat ‘het wapengekletter aan de grens overstemd mag wor-
den door het gezang van de muzen, en boven alles uit de hemelse stem van het 
evangelie van onze Heere Jezus Christus mag klinken.’63
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4. Huiselijke perikelen

Monument in hout en steen
Het huidige pand Stromarkt 8 in Deventer draagt sinds 4 augustus 2011 een 
bordje met de tekst ‘Hier woonde de dichter-predikant Jacob Revius (1586-
1658)’.64 De statige gevel van het huis lijkt niet oud genoeg: die is dan ook aan 
het begin van de twintigste eeuw voor twee samengevoegde zeventiende-eeuw-
se woningen gezet. Maar achter die gevel begint het verleden, met krakende 
trappen, rijkbeschilderde plafonds en voorname schouwen.

Op de eerste verdieping is een kamer die wat bescheidener oogt dan de an-
dere zalen in het pand, compleet met indrukwekkende schouw. Het lijkt de 
perfecte ruimte voor een studeerkamer: goed warm te stoken, met plaats voor 
een boekenkast en uitzicht op de straat aan de voorkant. Waarschijnlijk is deze 
kamer dus de exacte plek waar Revius studeerde, zijn preken voorbereidde en 
zijn boeken en gedichten schreef.65 Zeker is in elk geval dat hij tussen 1618 en 
1641 in dit huis aan de Stromarkt – vroeger de Engestraat – gewoond heeft. Hij 
was echter niet de eigenaar: het pand maakte deel uit van de ‘geestelijke goe-
deren’ van de stad en het werd in de zeventiende eeuw achtereenvolgens aan 
verschillende predikanten ter beschikking gesteld.66

Het huis is tegenwoordig beroemd om zijn inrichting, maar helaas dateren 
alle schilderingen en ornamenten van net ná Revius’ tijd. Alleen de eeuwenoude 
kelders zijn niet veranderd: die moet hij zo gezien hebben, toen hij er in eigen 
persoon rondliep. Vanuit de literatuur valt er overigens nog wel het nodige over 
het toenmalige interieur van de woning te vertellen. Dit huis, het Badenhuis, 
was immers een van de aanzienlijkste huizen van de stad, oorspronkelijk deel 
uitmakend van het kapittel van Lebuïnus. Het moet in Revius’ tijd balkenpla-
fonds gehad hebben, kruisvensters met aan de bovenkant glas-in-loodramen 
en aan de onderkant luiken, plavuizen op de vloer. Een van de schoorsteenboe-
zems was versierd met een groot schilderij van Roelant Savery, Adam en Eva in 
het paradijs. Het krioelt er van de dieren, groot en klein, in de meest exotische 
kleuren, rondom het vrij minuscuul afgebeelde eerste mensenpaar. De vraag is 
of het er ook in Revius’ tijd al zat, nagelvast op de schoorsteen, maar mogelijk is 
dat wel: het dateert van 1625.67 

De (latere) beschrijving van Revius’ nalatenschap toont iets van de bezittin-
gen die hij in de loop van zijn leven vergaard heeft. In de eerste plaats gaat het 
daarbij om een prachtige en belangrijke verzameling ‘bestaende in veele ende 
menichvuldige boucken, zoo latijnsche, fransche, engelsche, hebreusche, duijt-
sche ende meer andre talen’. Daarnaast bezit hij onder meer een collectie van 
historische gedenkpenningen, en een schilderij dat ‘een gesicht op de stat De-
venter’ voorstelt,68 al is de vraag of dat laatste al in zijn huis hangt als hij zelf nog 
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in Deventer woont. In elk geval verraadt het geheel iets van zijn uitgesproken 
belangstelling voor taal en geschiedenis, van de liefde voor bewaren en herden-
ken die óók in de inrichting van zijn huis tot uitdrukking komt.

Wat dat betreft moet ook de locatie van zijn woning hem veel voldoening 
verschaft hebben. Hij hoeft de straat maar schuin over te steken om in het heer 
Florenshuis te komen, waar de stadsbibliotheek gehuisvest is en waarvan hij als 
beheerder uiteraard een sleutel heeft. Daar liggen de wortels van de Deventer 
vroomheid, verankerd in de geschiedenis van de moderne devotie. Naast het 
Florenshuis is de Proosdij, daartegenover het Bisschopshof, iets verderop de 
Lebuïnuskerk. In de vorm van al die gebouwen staat de middeleeuwse geschie-
denis geluidloos maar tastbaar om hem heen. Is het deze sfeer, deze omgeving, 
die zijn historische belangstelling gewekt en levend gehouden heeft?

Begraven onder het puin
Intussen maakt Revius in 1631 juist in zijn mooie huis aan de voormalige En-
gestraat een drama mee. Bij de instorting van een deel van de woning, drie ver-
diepingen hoog, raken hijzelf, zijn vrouw en hun dochtertje bedolven onder 
het puin. Het kindje, schrijft Hoornbeeck later, is daarbij bekneld geraakt en 
gestikt, en iedereen dacht dat de beide ouders ook omgekomen waren. Nadat 
ze lang op hulp gewacht hadden werden ze gevonden, ‘gewond, halfdood’, en 
gered.69 De Deventer hoogleraar Henricus Reneri beschrijft de gang van zaken 
nog iets preciezer: de oorzaak van het drama in Revius’ huis was een instorten-
de schoorsteen; ‘daardoor vond het kleine meisje de dood, de moeder had een 
grote hoofdwond en hijzelf had intussen, te hulp snellend, zijn ruggengraat 
bijna gebroken.’70

Onduidelijk blijft wanneer het drama zich precies voltrekt en zelfs om welk 
dochtertje het gaat. Het moet een van de jongste twee kinderen geweest zijn, 
Maria (geboren in 1628) of Wyntgen (geboren in 1631) – de beide oudste doch-
ters zijn immers nog in leven als het gezin later naar Leiden verhuist. Het moet 
bovendien een klein kindje geweest zijn, een baby of peuter, want Hoornbeeck 
gebruikt consequent het woordje ‘infans’. En aangezien Reneri in een brief van 
eind 1631 naar de bewuste gebeurtenissen verwijst, zal de instorting van het 
huis vermoedelijk ook in dat jaar plaatsgehad hebben.71 

Uit de reactie van zijn vriend Johannes Isacius Pontanus blijkt dat Revius 
hem kort na de ramp een brief gestuurd heeft, waarin hij het hele verhaal ver-
telt en om voorbede voor zijn vrouw vraagt, die er blijkbaar ernstiger aan toe is 
dan hijzelf. Pontanus geeft dat zo weer:

Een brief van Revius, altijd aangenaam, maar nu droevig,
vertelt me over zijn ongelukkige lotgevallen, 
hoe hij gered is, maar hoe het wrede, vallende dak
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neergestort is op zijn vrouw en zijn dochtertje,
vooral op zijn dochtertje, dat, door stenen bedolven,
met haar lichaam de grond tekent, maar met haar geest
tussen de sterren woont, dit vertelt [je brief ], vriend Revius,
erbij voegend of ik je vrouw alle goeds wil toebidden.72

Dat laatste doet Pontanus dan, en bovendien schrijft hij voor zijn dichterlijke 
vriend nog een ander versje, waarin hij het gebeurde vergelijkt met een verhaal 
uit de oudheid, toen ‘het allergrootste sieraad der dichters’, Simonides, uit een 
instorting gered werd. Waar zo’n grote gelijkenis aan de dag treedt, mag de pa-
rallel doorgetrokken worden: zoals Simonides schitterde voor Griekenland, zo 
schittert Revius nu voor de Nederlanden.73 Typisch de troost van de humanisti-
sche geleerde, die Revius overigens op waarde heeft weten te schatten.

Intussen biedt de theoloog Johannes Coccejus ruim een jaar later andere 
troost. Hij onderhoudt geen intensieve contacten met Revius, maar af en toe 
wisselen ze een brief en sturen ze elkaar een boekje. Nadat hij zich verontschul-
digd heeft voor zijn late reactie, schrijft hij:

Tegelijk met uw brief heb ik ook het droevige bericht over de ramp in uw gezin ont-
vangen, wat me zodanig trof dat ik niet zou kunnen bedenken met welke woorden ter 
verlichting en verzachting ik het verlies van uw ziel zou kunnen benaderen. (...) Ik kan 
niets passenders vinden, bij deze verwonding, dan het voorbeeld van de heilige Job. (...) 
Daaruit blijkt dat degenen die door zo’n ongeval uit onze ogen worden weggerukt, niet 
verloren zijn, ja zelfs dat de almachtige God ieder verlies van deze soort zeker op een 
andere manier kan en wil vergoeden en compenseren, niet alleen in dit leven, maar ook 
in de zaligheid. Ik weet dat u veel beter in staat bent om deze dingen te begrijpen en te 
overdenken dan ze door mij gezegd kunnen worden. Geve de God van alle vertroosting 
dat wij in alle tijden, hetzij van voorspoed, hetzij van tegenspoed, zijn algoede wil op-
merken, en daarin alleen rust vinden.74

Verloren kinderen
Het in 1631 omgekomen dochtertje is intussen niet het enige kind dat Revius en 
zijn vrouw in hun Deventer periode aan de dood verloren hebben. Negen kin-
deren hebben ze tussen 1616 en 1631 gekregen, slechts drie daarvan zijn nog in 
leven als ze eind 1641 afscheid nemen van Deventer: Richard, Theodora en Cor-
nelia. Wanneer de anderen precies gestorven zijn, is niet duidelijk, maar geen 
van hen is volwassen geworden.

Er moet een zoontje Coenraad geweest zijn, de oudste van het gezin, en een 
zoontje Augustinus. De laatste is kennelijk erg jong overleden, want als er vijf 
jaar later opnieuw een zoontje geboren wordt, krijgt hij dezelfde naam – maar 
hij sterft vermoedelijk al even jong. Dan zijn er nog de dochtertjes Maria en 
Wyntgen, van wie de een om het leven komt bij de instorting van het huis, ter-
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wijl de ander evenmin de volwassenheid bereikt.75 En ten slotte moet er, om 
het getal van negen vol te maken, een kindje zijn geweest dat niet eens in de 
doopboeken vermeld staat en dus voor of tijdens de geboorte al overleden zal 
zijn. Misschien is dat het enige kind dat wél een gedicht in gepubliceerde vorm 
van zijn vader heeft gekregen, juist omdat het naamloos is gebleven: 

Mijn naem en vraecht my niet: ontijdelijck geboren
Eer ick het leven kend’ had icket al verloren.

Den segel des verbonts* onwetend’ ick gemis, *de doop

Dies my oock geenen naem alhier gegeven is.
God, die van eeuwicheyt tot een veel beter leven
My in des levens boeck had nameloos geschreven

Heeft my om Christi naem ten hemel in geleydt,
Waerin alleen bestaet der menschen salicheyt.76

Daar troost Revius zichzelf met de theologie van het verbond. Dat het hier om 
een voor hem wezenlijk punt gaat, blijkt uit het feit dat hij in zijn latere dispu-
taties herhaaldelijk uitvoerig aandacht besteedt aan het lot van jonggestorven 
kinderen. Hij haalt er de belofte aan Abraham bij, de geschiedenissen van Da-
vid, van Jeremia, van Johannes de Doper, en alle teksten waarin God niet alleen 
aan de gelovigen zelf, maar ook aan hun kinderen zaligheid belooft. Cruciaal 
voor hem is de uitspraak van Jezus: ‘Laat de kinderkens tot Mij komen’, want 
daar wordt, zegt hij, het hemelse koninkrijk beloofd aan kinderen die op dat 
moment nog niet gedoopt zijn.77 Vandaar dat hij niet gelooft in het rooms-
katholieke ‘voorgeborchte’ voor de zielen van ongedoopte kinderen. Wat hem 
betreft geldt: ‘De kinderen van de gelovigen hebben recht op het koninkrijk der 
hemelen. Ze kunnen gezaligd worden, en ze worden gezaligd zelfs voordat ze 
met water gedoopt zijn.’78

5. Netwerken van geleerden

De muzen van de I Jssel
Bij de diverse projecten waarmee Revius zich de eerste vijftien, twintig jaar van 
zijn predikantschap bezighoudt, wordt telkens iets zichtbaar van de verschil-
lende vriendenkringen waarbinnen hij zich beweegt: in Deventer en Zutphen, 
in Harderwijk en in Leiden. Van huis uit beschikt hij allereerst over een uitge-
breid netwerk dat zich uitstrekt over Overijssel, de Graafschap en de Veluwe: 
Harderwijk, Elburg, Kampen, Amersfoort, Deventer, Zutphen en Bredevoort. 
Dankzij zijn afkomst en de ontmoetingen in zijn jeugd kan hij eenvoudig een 
beroep doen op invloedrijke figuren uit de adellijke, bestuurlijke en culturele 
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elite van Gelderland en Overijssel: Frederik van de Sande, Sweder van Haersol-
te, Otto Roeck, Bernhard Stedemeijer, Barthold Wentholt en vele anderen met 
wie hij door verre of nabije familierelaties verbonden is.79 Door zijn connecties 
in de vroedschap van Deventer en Zutphen, in de Ridderschap en Staten van 
Overijssel, zelfs in de Staten-Generaal en aan het stadhouderlijke hof, bevindt 
hij zich in een comfortabele positie en lukt het hem wellicht meer dan andere 
predikanten om invloed uit te oefenen. 

Toch bepalen de diverse conflicten uit zijn beginjaren als predikant hem 
óók bij het feit dat stads- en landsbestuurders niet altijd even makkelijk in een 
bepaalde richting te sturen zijn als het om kerkelijke en theologische kwesties 
gaat. Is dat de reden waarom hij in deze periode veel kritischer dan in zijn jeugd 
begint te denken over stand, afkomst en vanzelfsprekende voortreffelijkheid 
van hooggeplaatste personen? In de gedichten die hij in deze periode schrijft, 
schuift het belang van een goede afkomst naar de achtergrond en worden ka-
rakter, verantwoordelijkheidsbesef en persoonlijke levenswandel belangrijker. 
Een deugdzaam man is een eer van zijn geslacht, ‘maer een onaerdich soon 
maeckt met sijn quade seden dat den gehelen stam te minder is geleden.’80 Nie-
mand hoeft zich dus op zijn afkomst te beroemen als hij daar zelf niet naar leeft:

K’en weet niet hoemen can met redenen verbloemen
Dat luyden sonder deucht op haer geslachte roemen.

Want isser yemant lam of sleypet hy het been
Wat helpt hem dat sijn vaer was rustich op zijn leen*? *flink van lijf en leden

Stinckt yemant als een groep*, wat salt hem connen baten *mestgoot

Dat zijn grootvader roock na soete muscheliaten*? *parfums

Staet u het heele lijf tot gavel* ende ploech *hooivork

Wat passet u den helm die yemant voor u droech?
T’en is geen edelman die leeft gelijck een verken*, *varken

dewijl den adel rijst wt deuchdelijcke wercken.81

In de loop van de tijd bouwt Revius vooral aan een intellectueel en cultureel 
netwerk. In Deventer concentreren zijn contacten zich rond instellingen als de 
kerk, de stadsbibliotheek, het Athenaeum en het muziekcollege. 

Om te beginnen onderhoudt hij intensieve relaties met talrijke collega’s. 
In Deventer zijn dat vooral Jodocus Ekelius en Caspar Sibelius, die hij behalve 
in de vergaderingen van kerkenraad en classis ook in de schoolraad en bij de 
bijeenkomsten van het muziekcollege ontmoet. Voor de eerste schrijft hij een 
bruiloftsvers, voor de laatste niet minder dan zes lofdichten.82 Dat Sibelius in 
Deventer wel als zijn beste vriend mag gelden, blijkt bovendien uit de briefwis-
seling die beide predikanten onderhouden als ze om de beurt een jaar naar Lei-
den vertrekken om aan de Statenvertaling te werken.83 In brieven en gelegen-
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heidsgedichten wordt verder zichtbaar dat Revius in de iets wijdere omgeving 
contact heeft met Hugo Gallus uit Wilp, Willem Baudartius en Sebastiaan Dam-
man uit Zutphen, Godschalk Altius uit Arnhem en Joannes van Alckemade uit 
Enschede. De laatste is een geval apart: een noodlijdende dominee op een een-
zame buitenpost, die voortdurend een beroep doet op Revius en zijn collega’s 
om hem bij te staan en raad te geven.84

Van deze predikanten is Baudartius waarschijnlijk Revius’ grootste vriend, 
hoewel ze twintig jaar in leeftijd verschillen. Als ervaren stadspredikant heeft 
Baudartius in Zutphen de eerste schreden van Revius op de ambtelijke weg ge-
volgd. Acht jaar later beschrijft hij in zijn grote geschiedwerk Memoryen (1620) 
zijn jongere collega als ‘een iongh man, maer een seer geleert ende verstandich 
man’.85 Hun gedeelde historische belangstelling zorgt ervoor dat ze in corres-
pondentie raken over Baudartius’ boek, wat ertoe leidt dat zes van Revius’ va-
derlandse verzen in de tweede druk (uit 1624) worden opgenomen. Daaronder 
is zelfs één gedicht dat nergens elders terug te vinden is, een scherpe hekeling 
van de interne twisten in de Republiek.86 Ter gelegenheid van de nieuwe edi-
tie wijdt Revius bovendien een uitvoerig lofdicht aan de werkzaamheden van 
Baudartius:

Dees wonderen voorwaer syn weert* te zijn beschreven, *zijn het waard

En hoogh te zweven op de vleughels van de faem,
Op datse over al in aller monden leven,
Soo langh’ als leven zal des Heeren grooten Naem.

Wie zal doch zijn hier van den konst-voorsienen* Schrijver? *kundige, bekwame

Ghy Baudaert zijt daer toe de nutste* die nu leeft (...).87 *geschiktste

Intussen heeft Baudartius het bij bijna elk Reviuscitaat dat hij gebruikt over 
‘deese aerdige veersen’, vervaardigd door een ‘konstighe Rijm-penne’.88 Ook la-
ter is hij een van de eersten met zijn lof voor Revius’ gedichten, als eindelijk 
diens verzamelbundel verschijnt. In de jaren daarna werken ze overigens inten-
sief samen aan een ander project, de Statenvertaling.89

Behalve bij de predikanten uit Deventer en omgeving kan Revius voor 
intellectueel gezelschap ook terecht bij de rector van de Latijnse school. Het 
vriendschappelijke contact met Gualtherus Sylvanus neemt evenwel door theo-
logische geschillen een dramatisch einde, terwijl de relatie met diens opvolger, 
Henricus Guthberleth, waarschijnlijk wat zakelijker blijft.90 Wél heeft hij we-
kelijks contact met de leden van het Deventer muziekcollege onder leiding van 
organist Claude Bernard, en onderhoudt hij connecties met ‘rijmlievers’ als de 
jurist Hendrick van Heijdendal die niet alleen twee lofdichten op Revius’ werk 
schrijft, maar hem ook een middeleeuws handschrift cadeau doet.91 



IV dIchterschap In deVenter | 203

Met de stichting van het Athenaeum in 1630 komt er op dichterlijk en in-
tellectueel gebied meer leven in de brouwerij. Vooral naar de hoogleraren in 
de filosofie – zijn eigen oude liefde – lijkt Revius’ hart uit te gaan. Enthousiast 
verwelkomt hij de jonge David Scanderus, een veelbelovend talent uit Duitse 
regionen: ‘Door betovering ben ik bevangen, Scanderus, als ik uw stem hoor, 
omdat gij vriendelijk zijt, scherpzinnig en verstandig, en verkwikt ga ik heen, 
verrijkt met kennis.’92 De bewondering blijkt al snel wederzijds. In een lofdicht 
op Revius’ werk noemt Scanderus hem een ‘Overijsselse parel van Deventer bo-
dem’ en voorspelt hem eeuwige roem:

Groot sieraad van het vaderland, heldere fakkel van de Griekse muze,
Eer van de stad en vaardig verkondiger van het goddelijke Woord, (...)
Onsterfelijk zul je zijn, ieder mensengeslacht zal je kennen,
Waar de Griekse, Latijnse of Nederlande muze in aanzien staat.93

Ondanks het leeftijdsverschil weet Revius zich door ‘de band van de letteren en 
de oprechte vriendschap’ met Scanderus verbonden.94 Maar de vreugde duurt 
niet lang. In 1631 sterft Scanderus onverwacht aan een hevige koortsaanval, pas 
29 jaar oud. Revius schrijft, nogal aangeslagen, een uitvoerig treurdicht met als 
hoogtepunt vier klagende regels:

Ach, in één geest zoveel goeds weggelegd!
Ach, door één dood zoveel goeds afgelegd!
Ach, broeder, ach! het betaamt alle muzen 
van de IJssel met jou ter begrafenis te gaan.95

De leegte die met de dood van Scanderus ontstaan is, wordt – althans aan het 
Athenaeum – weer gevuld met de komst van Henricus Reneri. Ook hem ver-
welkomt Revius met een lofdicht, terwijl hij iets later een sonnettencyclus aan 
hem opdraagt.96 Maar Reneri houdt het niet lang uit in Deventer: na een paar 
jaar vertrekt hij alweer naar Utrecht. Pas met zijn opvolger Gisbert van Isen-
doorn, met wie de dichter opnieuw een hartelijke relatie onderhoudt, komt er 
wat meer bestendigheid.97 Ook de latere hoogleraar in de geschiedenis en wel-
sprekendheid Martinus Schoock hoort bij Revius’ vriendenkring.98

Een Gelders rariteitenkabinet
Behalve in Deventer is Revius in deze periode met regelmaat in twee andere 
plaatsen te vinden: Harderwijk en Leiden. Niet toevallig twee steden waar spra-
ke is van een geleerde kring rond universiteit of hogeschool. 

De Harderwijkse hoogleraar Johannes Isacius Pontanus is een van zijn beste 
vrienden. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Pontanus iedere gelegenheid 
lijkt aan te grijpen om een lofdicht op vriend Revius te maken of zijn werk aan 



 eerst de waarheid, dan de vrede – jacob revius 1586-1658204 |

te halen, terwijl hij hem ook als gast uitnodigt op de bruiloft van zijn dochter.99 
Omgekeerd draagt Revius diverse gedichten aan Pontanus op en citeert hem 
regelmatig in zijn eigen werk.100 Bovendien is Pontanus de man bij wie hij zijn 
hart uitstort als hem een treurig ongeluk overkomen is.101

Hoe ze elkaar hebben leren kennen is niet helemaal duidelijk. Pontanus is 
vijftien jaar ouder dan Revius, een bereisd en belezen man, hoogleraar in de 
natuurfilosofie aan de Gelderse hogeschool. Hij heeft naam gemaakt met zijn 
geschiedschrijving van Amsterdam, en in de periode dat hij met Revius omgaat, 
werkt hij aan zowel een geschiedenis van Denemarken als een geschiedenis van 
Gelderland. Daarnaast bezorgt hij diverse edities van klassieke auteurs.102 Dat 
alles schept uiteraard een basis voor vriendschap met Revius, die al evenzeer 
een diepgaande fascinatie koestert voor de wonderen der natuur, voor de klas-
sieke letteren en voor de eigen, nationale geschiedschrijving. Mogelijk kenden 
ze elkaar al eerder, maar de sporen van hun vriendschap worden zichtbaar vanaf 
1623, als Revius in Harderwijk het drukproces van zijn Scaliger-editie moet be-
geleiden en Pontanus voor in het boek een lofdicht schrijft. De band blijft be-
staan tot Pontanus’ dood in 1639.

Ongetwijfeld zijn ze samen geregeld op bezoek geweest in het plaatselijke 
rariteitenkabinet van burgemeester Ernst Brinck. Ook hem moet Revius al in 
1623 goed gekend hebben, getuige een inscriptie in een van de beroemde alba 
amicorum van Brinck, en een bruiloftsdicht in hetzelfde jaar.103 Het is zelfs mo-
gelijk dat ze elkaar tijdens hun studietijd in Leiden al tegen het lijf gelopen zijn. 
Brinck is weliswaar een paar jaar ouder, maar bevindt zich toch óók in 1605 en 
1606 in Leiden, net als Revius. Hij is dan al zeer bedreven in de oosterse talen 
– de reden waarom hij later naar Constantinopel wordt gestuurd – en dat is een 
vakgebied dat ook Revius’ grote interesse heeft. Voeg daarbij de gezamenlijke 
belangstelling voor naturalia en antiquiteiten, en het is duidelijk dat beide ge-
leerden samen niet gauw uitgepraat zijn.

Het museum van Brinck moet een trekpleister geweest zijn tijdens Revi-
us’ bezoeken aan Harderwijk. Er is een prachtige collectie te bezichtigen van 
stenen, schelpen, geprepareerde dieren – met veel aandacht voor de curieuze 
afwijkingen in de natuur –, munten en penningen, dankzij het avontuurlijke 
leven dat de eigenaar achter de rug heeft. In Revius’ bruiloftsdicht voor Ernst 
Brinck en Gellia van Keppel verwijst hij ernaar: de besneeuwde passen van de 
Pyreneeën, de Hellespont, de puinhopen van het oude Troje, de schelpen uit de 
Rode Zee, de antieke marmeren standbeelden, de exotische sieraden.104 Kenne-
lijk hebben de verhalen over deze dingen de dichter bij ieder bezoek aan Har-
derwijk gefascineerd.

Brinck heeft lang door Europa getrokken en gestudeerd bij beroemde ge-
leerden, hij is secretaris geweest van het Nederlandse gezantschap in Con-
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stantinopel en heeft van al die reizen de nodige voorwerpen en herinneringen 
meegebracht. Zo bezit hij beenderen van exotische dieren, snavels van vogels, 
indiaanse verentooien, de tanden van een krokodil, zeesterren, schelpen, een 
siamese eendentweeling, een Egyptisch beeldje, Maleise geschriften op boom-
schors, de hoorn van een eenhoorn en nog veel meer.

Nog altijd bewaart het Harderwijkse archief een ander deel van de verza-
meling: een stapel aantekeningenboekjes met herinneringen, citaten en anek-
dotes over de meest uiteenlopende onderwerpen, waarin de auteur zich vooral 
in zijn kwaliteiten als talenkenner en geschiedkundige laat zien.105 Behalve 
burgemeester van Harderwijk is hij immers ook wetenschapper, bibliothecaris 
en assistent van Pontanus. In een van zijn albums staan afschriften van zo’n 
tweehonderd talen opgetekend – ook dat moet tot Revius’ verbeelding hebben 
gesproken.106

De gesprekken tussen Pontanus, Brinck en Revius zullen vaak zijn bepaald 
door alle wonderbaarlijke wetenswaardigheden die in natuur en lectuur te vin-
den zijn. In de spannende combinatie van bijbelstudie, oude talen, historische 
documenten en naturalia ontdekken ze elkaar als geestverwanten. Bij hen alle 
drie is sprake van liefde en respect voor oude teksten, maar ook van zelfstandige 
waarneming en kritische zin. Samen studeren ze op de wonderen van de we-
reld, in een poging om de gehele schepping te omvatten – en vervolgens God 
als de ‘wijsen Werckmeister’ van alle dingen te loven.107 Revius’ grote waarde-
ring voor Brincks verzameling en persoon blijkt uit een Latijns gedichtje dat in 
handschrift in het Harderwijkse archief bewaard wordt:

Wat zoek je, zwervend, naar wonderen, ver van het vaderland?
Je kunt beter gaan naar het huis van burgemeester Brinck.
In Harderwijk, in zijn museum, bezit hij [schatten van oost en west],
al wat de zon van zijn opgang beschijnt, tot aan zijn ondergang.
(...)
Maar als je haast hebt, reiziger, geen tijd om veel te zien,
neem er dan één in plaats van die alle, dat houdt niet lang op.
Kijk naar die ene Brinck, luister naar hem als hij spreekt:
hij weegt in z’n eentje op tegen zijn hele schathuis.108

Ten huize van zijn Harderwijkse vrienden zal Revius ook andere Gelderse 
intellectuelen hebben ontmoet. De rechtsgeleerde Antonius Matthaeus bij-
voorbeeld, schoonzoon van Pontanus, op wiens bruiloft hij een tweetal verzen 
schrijft in het Latijn en Italiaans. Of de Harderwijkse dichter en hoogleraar 
Jacobus Zevecotius, familie van Heinsius en een goede bekende van Brinck.109 
Of diens collega uit de rechtenfaculteit, Everardus Balck, over wiens sterfbed 
Revius de nodige persoonlijke details weet te vertellen.110 Of zijn oude bekende 
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Sweder van Haersolte, geboren als Harderwijkse burgemeesterszoon en even-
eens bevriend met Ernst Brinck.111 Of Charles Hoornaert, eerst Franse school-
meester in Harderwijk, later in Deventer – waar hij samen met Revius lid is van 
het muziekcollege en een mooi lofdicht van hem krijgt op zijn boek over de 
rekenkunst.112 Rond de Harderwijkse hogeschool en het rariteitenkabinet van 
Brinck worden de contouren van een geleerd Gelders netwerk zichtbaar, dat 
nader onderzoek verdient.

Leiden: onder professoren
Brincks collectie heeft, net als de eigenaar ervan, landelijke uitstraling. Dat 
blijkt uit alle verzen die er over zijn huwelijk en zijn verzameling geschre-
ven zijn. Onder de auteurs zijn beroemde dichters en wetenschappers: Daniel 
Heinsius, Petrus Scriverius, Anna Roemersdochter Visscher, Antonius Thysius, 
Nicolaas Heinsius, mensen die Revius bij zijn bezoeken aan Harderwijk af en 
toe tegengekomen moet zijn.113 Maar onafhankelijk daarvan heeft hij ook zélf 
zijn connecties in Leiden.

Daniel Heinsius is zijn leven lang een van zijn beste vrienden, en in deze pe-
riode blijkt dat uit verschillende brieven en gedichten. De twee corresponderen 
over Heinsius’ Aristarchus sacer, over zijn commentaar op het Nieuwe Testament 
en over andere boeken op het terrein van de bijbelvertaling en -exegese die ze al-
lebei gelezen hebben.114 Revius draagt in 1630 zijn dichtbundel aan  Heinsius op, 
en later ook zijn sonnettencyclus op de dood van de Zweedse koning  Gustaaf 
Adolf.115 Maar hij slaat tegenover deze vriend ook persoonlijker noten aan. Zo 
schrijft hij in 1633 een versje op het overlijden van Heinsius’ echtgenote:

Hart is de sware steen, daer onder leyt besloten
O Heinsi, uwen troost, u lieve wederpaer*. *echtgenote

Hart is de coude doot, die hare borst doorschoten
En haer heeft voor den tijt gestrecket op de baer.

Maer harder als den steen, en als de doot, moet wesen
Die uwe clachten can met drooge oogen lesen.116

En begin 1641, als Heinsius een periode van depressiviteit doormaakt, schrijft 
hij een hartelijke brief met praktische troost en raad:

Wat je met je laatste brief over je ziekte of uitputting te kennen gaf, heeft mij zeer be-
zorgd gemaakt, vooral nadat ik van anderen begrepen heb dat ze aanhoudt en erger 
wordt. (...) Ik hoop dat de barmhartige God je binnenkort, door de gebeden van alle 
goede mensen, weer herstel zal schenken. Als je maar goed voor je gezondheid zorgt, 
en niet duldt dat enig wolkje van verdriet de heldere lucht van je voortreffelijke ziel 
verduistert. Ik zou je niet waarschuwen als dat niet zelfs de allerwijste mannen pleegt 
te overkomen, vooral degenen die schandelijke beledigingen hebben ondergaan. Maar 
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mijn zorg is overbodig, als ik je goed ken. Daarom zal ik er verder maar geen woord aan 
besteden.117 

Heinsius laat zich evenmin onbetuigd. Hij maakt een lofdicht op Revius’ dicht-
bundel, en later ook op zijn geschiedenis van Deventer. Bovendien schrijft hij 
het versje dat onder Revius’ portret is afgebeeld en waarin hij de wetenschap 
en dichtkunst, de wijsheid, de deugd, de bescheidenheid en de eenvoud van 
zijn vriend prijst.118 In de proza-opdracht van de Over-Ysselsche sangen en dichten 
uit 1634 geeft Revius een prachtige typering van de relatie, als hij het heeft over 
‘onse bestendighe vruntschap, indien alsoo ghenoemt mach worden de verkno-
pinge der gemoeden, tusschen soo geringen persoon als ick my kenne, ende 
so uytnemenden als den grooten Heinsius is.’119 Die zin ademt volop gepaste 
bescheidenheid, maar de vergenoegdheid over deze vriendschap straalt er toch 
doorheen. Het blijkt een band die tegen de tijd bestand is: meer dan twintig 
jaar later, bij het overlijden van Heinsius, noemt Revius hem nog altijd ‘een on-
vergelijkelijk man, en de beste van mijn vrienden’.120 Dat het gevoel wederzijds 
is blijkt uit het feit dat Heinsius een paar jaar eerder dezelfde term amicus summus 
(allerbeste vriend) voor Revius gebruikt.121

Hoe goed Revius’ connecties met de filologen Petrus Scriverius, Johannes 
Fredericus Gronovius en Marcus Zuerius Boxhorn geweest zijn, blijft vaag. Pas 
later is er een duidelijk bewijs van contact, in de vorm van lofdichten van deze 
drie geleerden op Revius’ geschiedenis van Deventer. Maar dan zit hijzelf ook al 
hoog en breed in Leiden. In zijn Deventer periode blijft de relatie waarschijnlijk 
beperkt tot wat incidentele ontmoetingen via wederzijdse kennissen – alleen 
met Gronovius heeft hij intensiever te maken rond diens benoeming aan het 
Athenaeum, vlak voor zijn eigen vertrek uit Deventer.122 Hetzelfde geldt voor 
de taalgeleerden Georg Pasor uit Franeker en Johannes Coccejus uit Bremen: er 
is schriftelijk contact, er worden boekjes en beleefdheden uitgewisseld, maar of 
er echt sprake is van vriendschap blijft onduidelijk.123 

Anders is dat met de hoogleraren van de Leidse theologische faculteit. Daar 
is sprake van een regelmatig contact, uiteraard ook omdat het kerkelijke werk 
in Deventer dat vereist. Rond de remonstrantse perikelen bijvoorbeeld, rond 
het beroepingswerk en met name rond de benoeming van hoogleraren aan het 
Athenaeum is er advies nodig. Revius is vaak degene die dan de brieven naar 
Leiden schrijft of in eigen persoon een bezoek brengt aan de stad. Daar komt 
nog bij dat hij aangewezen is als revisor voor de Statenvertaling. Dat laatste 
betekent tamelijk intensief contact met de hoogleraren Jacobus Trigland, Jo-
hannes Polyander en Antonius Thysius uit Leiden, met Johannes Bogerman uit 
Franeker en met zijn vroegere leermeester Franciscus Gomarus, die inmiddels 
in Groningen resideert.124
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Contacten met dichters
Deventer, Harderwijk en Leiden vormen voor Revius de uitvalsbasis naar de 
internationale Republiek der Letteren, met name naar de Duitse en Zwitserse 
intellectuele wereld waar hij contacten probeert te leggen in verband met de 
benoeming van hoogleraren aan het Deventer Athenaeum. Maar al heeft hij 
dan volop relaties met theologen en filologen, in de Nederlandse dichterswe-
reld is hij minder thuis. In zijn Deventer periode doet hij een gerichte poging 
om in contact te komen met iemand die hij kennelijk als een belangrijk én 
goed-rechtzinnig dichter beschouwt: Jacob Cats. Hij stuurt zijn eigen bundel 
op en solliciteert zelfs nadrukkelijk naar een dichterlijke vriendschap, maar 
zijn poging lijkt vooralsnog weinig resultaat te hebben: er is geen reactie van 
Cats bekend.125 Pas later, in Leiden, hebben beide dichters elkaar regelmatig 
ontmoet.126

Van Revius’ relaties met andere dichters zijn iets meer sporen terug te vin-
den. Allereerst is er Anna Maria van Schurman, de beroemdste vrouw van haar 
tijd, die ingewikkelde talen als Syrisch en Ethiopisch bestudeert, uitblinkt op 
muzikaal en kunstzinnig terrein en als eerste studente colleges volgt aan de 
Utrechtse universiteit – van achter een gordijntje, om de mannen in de zaal niet 
af te leiden. Als Revius haar leert kennen is ze een jonge vrouw, veelbelovend 
talent, van wie alle dichters en geleerden onder de indruk zijn.127 Ook Revius, 
zoals blijkt uit twee verzen die hij aan haar wijdt. Hij stuurt haar een exemplaar 
van zijn dichtbundel, en zij maakt meteen een mooi lofdichtje dat bij een her-
druk kan worden opgenomen.128 Revius is er blij mee en schrijft een epigram 
terug, dat echter ‘niet belangrijk genoeg is om nog eens geschreven te worden’ 
– en dus niet bewaard is gebleven.129 Ook later hebben ze nog contact. In 1636 
schrijft Van Schurman aan Revius: 

Ik had een belangrijke reden voor mijn stilzwijgen: de zwakke gezondheid van mijn 
dierbare moeder, waardoor ik maandenlang zo door verantwoordelijke taken werd be-
ziggehouden dat ik geen tijd had voor het onderhouden van vriendschappen. Nu ik 
echter weer een beetje vrijer kan ademhalen, kan ik het niet nalaten om u als een van de 
eersten te groeten en tegelijk de gedichten die ik onlangs tot lof van onze pas gestichte 
universiteit uitgegeven heb, aan u te sturen.130

Daaruit spreekt een tamelijk hartelijke verstandhouding, en bovendien een 
gelijkgerichte intellectuele belangstelling. Dat wordt nog eens bevestigd door 
een brief van vier jaar later, waarin Van Schurman haar broer onder de aandacht 
brengt als kandidaat voor een hoogleraarschap aan het Deventer Athenaeum.131 
Haar pleidooi haalt echter niets uit: het Athenaeum kan op dat moment im-
mers de veel bekendere Gronovius krijgen. 
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Er zijn nog diverse andere, minder bekende gereformeerde dichters – Jo-
sua de la Cave, Cornelis Pietersz. Biens, Adriaen Hofferus, David Beck – met wie 
Revius ooit een gedicht heeft gewisseld.132 De meest opvallende is Elias Herck-
mans, de Amsterdamse zeeman-dichter die later een belangrijke positie in Bra-
zilië krijgt, daar allerlei avonturen beleeft en er uiteindelijk het leven laat.133 Op 

11. Handschrift van Revius met gedicht voor Elias Herckmans.



 eerst de waarheid, dan de vrede – jacob revius 1586-1658210 |

ten minste vier verschillende momenten heeft Revius contact met hem. In zijn 
Nederlandse jaren schrijft Herckmans het werk Der zeevaert lof (1634), een uit-
voerige geschiedenis van de zeevaart, reden voor Revius om hem te vereren met 
het lange en opmerkelijke lofdicht ‘Sontvloet’, dat uit louter eenlettergrepige 
woorden bestaat:

Hoogh en lanck,
Diep van ganck,
Breet en starck
Was de Arck:
(...).134

Maar ze kenden elkaar al veel eerder. Dat blijkt uit een verwijzing naar Herck-
mans in een van Revius’ sonnettencyclussen,135 maar vooral uit het exemplaar 
van Revius’ Over-ysselsche sangen en dichten dat in de universiteitsbibliotheek van 
Gent wordt bewaard. Niet alleen is dat boek het eigendom van Elias Herck-
mans geweest, voorin zit ook een lofdicht geplakt dat Revius al in 1628 op hem 
maakte en dat zelf weer een reactie is op een eerder lofdicht van Herckmans 
op Revius. Het gedicht wordt bovendien als ‘symbool van eeuwige vriendschap’ 
aan de bezongene opgedragen – kennelijk is hier toch sprake van een dieper-
gaande dichtersband.136

Echte vrienden
Met tientallen mensen is Revius in zijn Deventer periode meer of minder in-
tensief omgegaan. Maar als het om echte vrienden gaat, komen er maar een paar 
mensen in aanmerking. Boven aan de lijst staan vijf namen: Johannes Isacius 
Pontanus, Ernst Brinck, Willem Baudartius, Caspar Sibelius en Daniel Hein-
sius. Uit allerlei brieven en gedichten blijkt dat Revius een bijzonder hartelijk 
contact met hen onderhoudt, een contact dat bovendien levenslang meegaat. 
Mogelijke kandidaten zijn verder David Scanderus en Elias Herckmans (maar 
die vriendschap is minder langdurig en intensief door overlijden en emigratie), 
en wellicht ook Hendrick van Heydendal.

Daar moet bij gezegd worden dat belangrijke namen ook over het hoofd ge-
zien kunnen worden: na vier eeuwen hangt immers alles af van wat er toevallig 
overgeleverd is. Neem David Scanderus. Tot voor kort was er vrijwel niets over 
hem bekend, pas tegen het einde van de twintigste eeuw zijn in het Gelders Ar-
chief een paar drukwerkjes gevonden met twee teksten van Revius: een lofdicht 
op Scanderus’ oratie en een lijkzang op zijn overlijden.137 Daarmee kreeg het 
nogal onbekende lofdicht van Scanderus op Revius, afgedrukt in diens editie 
van Lorenzo Valla, meer reliëf – temeer waar de toon van de diverse verzen een 



IV dIchterschap In deVenter | 211

vriendschappelijke relatie doet vermoeden. Maar zonder die vondst in het Gel-
ders Archief had niemand er iets van geweten. 

De genoemde acht figuren vertonen veel verschillen. Er zijn een paar pre-
dikanten bij, een jurist, een zeeman, een burgemeester, een paar hooglera-
ren.  Twee van de acht – Pontanus en Baudartius – zijn een behoorlijk stuk 
ouder dan Revius, maar Scanderus is vijftien jaar jonger. Allemaal doen ze op 
z’n tijd pogingen tot poëzie, maar slechts twee van hen zijn ook werkelijk als 
dichter de geschiedenis ingegaan. Zwaarder dan de verschillen wegen echter 
de overeenkomsten. Revius’ beste vrienden hebben een paar opvallende eigen-
schappen gemeen: ze zijn allemaal rechtzinnig in de leer en ze hebben een gro-
te filologische en historische interesse. Dat laatste is opmerkelijk. Het betekent 
dat Revius niet in de eerste plaats bevriend is met dichters, en ook niet in de eer-
ste plaats met predikanten, maar met filologen en geschiedschrijvers. Dat zegt 
iets over de dingen die hem in deze periode het diepst raken en bezighouden.

6. Boeken, kunst, muziek, toneel

Zaterdagmiddagmuziek
In Revius’ drukke en enerverende bestaan breekt elke zaterdagmiddag een mo-
ment van verpozing aan. Wekelijks komen de muziekliefhebbers van Deventer 
op die dag bij elkaar om – onder leiding van de stadsorganist – gezamenlijk te 
spelen en te zingen. Het is een besloten gezelschap, het Deventer muziekcol-
lege, met eigen reglementen en verordeningen. Wie lid wil worden, moet een 
partij goede muziekboeken meebrengen. Wie te laat komt, betaalt een stuiver 
boete. En wie trouwt, een erfenis krijgt of afscheid neemt, moet trakteren op 
‘een goede kan wijns’.138

De ledenlijst toont nogal wat illustere namen: behalve de organist zijn bij-
voorbeeld ook de rector van de school en drie predikanten lid van het college. 
Revius’ eigen naam prijkt helemaal boven aan de lijst – die ereplaats zegt ge-
noeg. Was hij het die, met zijn voorliefde voor orde en regel, in 1623 het initiatief 
nam om een ledenlijst aan te leggen en een reglement op te stellen? In elk geval 
is hij, zoals hij zelf achter zijn naam schrijft, vele jaren lang tot zijn genoegen lid 
van het gezelschap geweest.139

Wat de plaatselijke muziekliefhebbers tijdens hun bijeenkomsten zoal heb-
ben gespeeld en gezongen, blijft voor een groot deel in nevelen gehuld. Maar 
het ligt voor de hand dat er bijvoorbeeld werk van de grote Sweelinck op het 
programma staat. Waarschijnlijk heeft Revius de componist wel eens in leven-
den lijve ontmoet, bijvoorbeeld in zijn jonge jaren in Amsterdam toen Swee-
linck in de Oude Kerk orgelconcerten gaf, en zeker in 1616, toen Sweelinck het 
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orgel in de Lebuïnuskerk kwam keuren.140 Dat hij in elk geval zijn muziek ken-
de, blijkt uit het versje dat hij op ’s mans verdiensten maakte – met gepaste trots 
vanwege zijn Deventer herkomst.

Laet Swelincx beeltenis aentrecken uwe ogen,
De oren heeft hy self, noch levende, getogen*: *aangetrokken 

En weett’, hoewel hy leefd’ en stierf tot Amsterdam, 
Van Deventer nochtans dien groten sanger quam.141

Ook in zijn geschiedenis van Deventer besteedt Revius enige aandacht aan 
Sweelinck: ‘Op 19 oktober overleed in Amsterdam Jan Pieterszoon Sweelinck 
uit Deventer, die onder de musici van onze eeuw naar het oordeel van velen 
de zegepalm verdiende. Hij was organist van de Nicolaaskerk in Amsterdam. 
Hij gaf een vermaard boek uit, De psalmen van David, vier-, vijf-, zes-, zeven- en acht-
stemmig, alsook nog andere specimina van zijn kunst.’142 Het lijkt niet te veel 
verondersteld dat dat meerstemmige psalmboek daadwerkelijk op de lessenaar 
van de Deventer zangers gelegen heeft. Wellicht zijn ook de liederen die Revius 
zelf maakte hier ten gehore gebracht, bijvoorbeeld de stichtelijke varianten op 
verzen van Bredero en Hooft.143 Misschien heeft hij zelfs, voor of na publicatie, 
zijn nieuwe psalmberijming binnen het muziekcollege uitgeprobeerd.

Het blijft onduidelijk of Revius zelf een instrument bespeeld heeft, maar 
gezongen heeft hij zeker. Het muziekcollege is geen groot gezelschap geweest: 
de ledenlijst wekt de indruk dat er hoogstens een stuk of acht mensen tegelij-
kertijd aanwezig zijn. Maar misschien geeft die lijst een vertekend beeld: een 
van de aantekeningen suggereert dat er ook jonge vrouwen meedoen, al staan 
hun namen verder niet vermeld.144 In elk geval gaat het om een beperkt maar 
geoefend groepje mensen dat in huiskamersfeer bij elkaar komt om te zin-
gen. De leden zijn kennelijk gewaagd aan de ingewikkelde canons die organist 
en dirigent Lucas van Lenninck in het album van het college neergeschreven 
heeft, respectievelijk voor vier, zes en acht stemmen. De inhoud van deze La-
tijnse liederen zegt veel over de betekenis van muziek voor de leden. De eerste 
tekst luidt in vertaling: ‘Na veel inspanning pleegt de kunst te ontspannen.’ De 
tweede gaat dieper: ‘Zoals het kleed de koude, de salpeter het zuur neutraliseert, 
zo verzacht de muziek een hart, ziek door grote droefheid.’ En de derde geeft 
de grondtoon van Gods lof die ook in Revius’ poëzie naar voren komt: ‘Laudate 
Dominum’.145 

Behalve uit zijn lidmaatschap van het muziekcollege blijkt Revius’ grote 
muzikaliteit ook uit zijn verzen. Zijn liederen verraden een buitengewone ge-
voeligheid voor klank, ritme en melodie. Maar hij ontleent ook graag treffende 
beelden aan de muziekwereld. Zo blaast hij als dichter geregeld op een ‘herders-
pijpken’,146 in het orgel ziet hij ‘een beelt vant leven hier beneden’, een zingende 
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vogel noemt hij ‘der bosschen organist’ en het scheppingswerk vergelijkt hij 
met onzichtbaar snarenspel: ‘God heeft de werelt door onsichtbare clavieren/ 
betrocken als een luyt met al sijn toebehoor.’ 147 Om nog maar te zwijgen van 
het programmatische openingsgedicht van zijn bundel, waarin hij zichzelf ver-
gelijkt met de nachtegaal – geschapen om Gods lof te zingen.148 

De stadsbibliotheek
Maar muziek is niet zijn enige liefde. Naast zijn drukke ambtswerkzaamheden 
vindt hij ook tijd om te lezen, gedichten te maken, vertalingen te schrijven en 
teksten te bewerken, boeken te verzamelen en de stadsbibliotheek te beheren. 
Dat mogen allemaal neutrale liefhebberijen lijken, Revius ziet kans om ze te 
beoefenen vanuit zijn gereformeerde en ambtelijke beginselen. Hij houdt er 
als predikant een ruime taakopvatting op na, die zo ongeveer alle terreinen van 
het leven bestrijkt. De invloed van de kerk op het hele culturele en maatschap-
pelijke leven in Deventer bereikt in deze periode een hoogtepunt – en Revius 
heeft daar op alle mogelijke manieren aan bijgedragen.

Hij houdt zich bijvoorbeeld – een van zijn vele taken – gewetensvol bezig 
met het beheer van het boekenbezit van de stad. De stadsbibliotheek bestaat 
bij Revius’ aantreden in Deventer al meer dan een halve eeuw en is rijk voor-
zien van schatten die afkomstig zijn uit diverse kloosterbibliotheken. In de late 
middeleeuwen was Deventer immers een belangrijk centrum van geleerdheid 
en vroomheid, bolwerk van de moderne devotie. Rond 1560 begon de stad, met 
de aankoop van het boekenbezit van pastoor Johannes Phoconius, een eigen bi-
bliotheek. Aan de collectie werd nog eens een flinke voorraad toegevoegd, toen 
na de reformatie van Deventer alle bezittingen van de kloosters in beslag ge-
nomen werden. Maar daarna stagneerde de zaak een beetje. Pas rond de eeuw-
wisseling kreeg de bibliotheek behoorlijk onderdak en een vaste beheerder 
in de persoon van een van de Deventer predikanten. Er kwam ook een fonds 
om nieuwe boeken te kopen – dankzij de verkoop van wellicht de kostbaarste 
‘paapse’ handschriften en boeken, die in het gereformeerde Deventer niet meer 
nodig geacht werden. In plaats daarvan kwamen er boeken die het gereformeer-
de gedachtegoed moesten uitdragen. De bibliotheek werd ook breder dan ze 
tot dan toe geweest was: ze beperkte zich niet meer uitsluitend tot theologie.149

Dat alles gebeurde vóór Revius’ aantreden in Deventer. Was hij maar bij de 
verkoop van de oude boeken betrokken geweest, verzucht zijn verre opvolger 
J.C. van Slee, dan zou er ‘grooter waarborg zijn geweest, dat daardoor niets van 
wezenlijke waarde verloren gegaan ware.’ Revius immers is ‘onbekrompen ge-
noeg om, in weerwil van zijn streng rechtzinnige gevoelens, de geestesvruchten 
der middeleeuwsche geleerdheid en der katholieke vroomheid van de 14e en 15e 
eeuw te kunnen waarderen.’ 150
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12. Aantekening van Revius over zijn herstelwerkzaamheden in het tweede deel van Erasmus’ 
Opera: ‘Quae in hoc tomo nefariè erant mutilata, ex alio exemplari integritati suae restitui. Jacobus 
Reuius, pastor Daventriensis.’ Zijn opmerking staat onder de aantekening waarin de vroegere 
pastoor Philippus Boestius meldt dat hij het boek van ongerechtigheden ‘gezuiverd’ heeft.
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De baan van stadsbibliothecaris is Revius op het lijf geschreven. Zeven jaar 
na de reorganisatie van de stadsbibliotheek, in 1618, treedt hij aan als beheerder. 
Met zijn humanistische liefde voor boeken – ook de boeken van niet-geestver-
wanten – en zijn in Orléans opgedane ervaring is hij als geen ander geschikt om 
de boekenschat van Deventer op orde te brengen. Dat kost overigens wél geld. 
De eerste jaren van zijn beheer confronteert hij het stadsbestuur met grote re-
keningen van de drukker, boekbinder en boekverkoper Sebastiaan Wermbouts. 
Hij bestelt nieuwe kettingen en sloten om de boeken in de bibliotheek vast te 
leggen, nieuwe boekbanden, nieuw bindwerk. Een enkele keer neemt hij zelfs 
in eigen persoon de restauratie ter hand. Nog altijd bewaart de bibliotheek het 
tweede deel van Erasmus’ Opera omnia dat een vroegere Deventer pastoor gron-
dig had gekuist van dubieuze passages door ze letterlijk uit het boek te snijden. 
Maar Revius verricht met veel zorg de nodige herstelwerkzaamheden. Aan het 
eind van het boek, onder de censuurverklaring van de pastoor, tekent hij aan: 
‘Wat in dit deel afschuwelijk was verminkt, heb ik uit een ander exemplaar vol-
ledig hersteld.’151

Intussen zorgt hij ook voor belangrijke aankopen, zoveel dat het stadsbe-
stuur het nodig vindt om hem er met regelmaat bij te bepalen dat hij niet meer 
dan honderd goudguldens per jaar mag uitgeven. De werken van Luther en 
van Cicero, de vaderlandse geschiedenis van Van Meteren en Bor, filosofie en 
aardrijkskunde, theologie en rechtsgeleerdheid – van alles koopt Revius voor 
Deventer en later ook voor de Deventer studenten. Onder zijn beheer beleeft de 
bibliotheek een glorietijd – niet in de laatste plaats dankzij de oprichting van 
het Deventer Athenaeum in 1630.152 Vanaf dat moment kan Revius de zorg voor 
de boekerij direct verbinden met zijn calvinistische idealen over de opvoeding 
van de jeugd.

Met het snoeimes door de cultuur
De talrijke activiteiten die Revius in Deventer ontplooit, illustreren in hoge 
mate wat Strengholt schrijft: het is een vooroordeel om te denken dat zeven-
tiende-eeuwse gereformeerden cultuurvijandig waren. ‘Kritische, selectieve 
benadering van de voorhanden culturele verschijnselen is natuurlijk heel wat 
anders dan vijandigheid. Revius zelf is, met zijn gevarieerde culturele arbeid 
(wetenschap in allerlei sectoren, muziek, de schone letteren) een afdoend bewijs 
voor de valsheid van het genoemde uitgangspunt.’153 Strengholt laat dan ook in 
zijn vele artikelen over Revius het volle licht vallen op diens cultuurminnende 
kant, waarbij hij zijn best doet om het conflict tussen calvinisme en cultuur 
– dat natuurlijk toch af en toe de kop opsteekt – begrijpelijk te maken vanuit de 
‘hartstocht voor het heil van land en volk’, de ‘diepe liefde voor het door de re-
formatie herontdekte evangelie’ en de ‘gerichtheid op de eer van God’. Volgens 
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Strengholt is er namelijk in de houding van gereformeerden tegenover kunst 
en cultuur geen sprake van principiële afwijzing. In plaats daarvan schuift hij 
liever de veelzeggende term ‘selectieve aanvaarding’ naar voren.154 

Het is een belangrijk punt dat Strengholt aan de orde stelt. Het heeft alles 
te maken met de positief getoonzette calvinistische grondgedachte ‘Alle kunst 
en wetenschap komt van God’. Kennis, inzicht, schoonheid, vakbekwaamheid 
– het zijn ‘uitnemende gaven’ die aan mensen gegeven zijn, of ze nu christen 
zijn of niet. Ze zijn waardevol, omdat ze de mens een glimp laten opvangen 
van de absolute waarheid, goedheid en schoonheid. Wie er talent voor heeft, 
moet dan ook vlijtig kunsten en wetenschappen beoefenen, tot Gods lof en tot 
nut en vreugde van de medemens.155 Met dat uitgangspunt is Revius’ grond-
houding gegeven, een houding die duidelijk blijkt in de manier waarop hijzelf 
actief muziek maakt, gedichten schrijft en in het algemeen het gereformeerde 
cultuurleven bevordert.

Maar de zaak heeft ook een andere kant, een kant die Strengholt – in zijn 
verlangen om de positieve bijdrage van calvinisten aan de cultuur te laten zien – 
soms wat verwaarloost. De ideale kunst en de ideale wetenschap mogen volgens 
de gereformeerde theologie dan geweldige scheppingsgaven zijn, het probleem 
is natuurlijk dat hun verschijningsvorm in de dagelijkse, zondige praktijk dik-
wijls verre van ideaal is. Lang niet iedere cultuuruiting is zomaar verenigbaar 
met het principe dat alle dingen van het leven onder Gods heerschappij staan en 
tot Gods lof moeten dienen. Tegenover de positieve, actieve christelijke kunst- 
en wetenschapsbeoefening staat daarom de kritische en uiterst selectieve pas-
sieve omgang met niet-christelijke cultuuruitingen. Hoe groot de kunstliefde 
ook zijn mag, wanneer een mens de gereformeerde principes serieus neemt, 
kan hij niet anders dan sommige zaken uit de hem omringende cultuur afwij-
zen. Reformatie betekent óók: met het snoeimes door de cultuur.

Die dubbele houding van gereformeerde cultuurkritiek en cultuurvorming 
wordt in deze periode voortdurend zichtbaar in de Deventer kerkenraadsacta. 
Aan de ene kant houden Revius en de andere predikanten zich fanatiek en prin-
cipieel bezig met het verwijderen van allerlei ongewenste elementen die niet 
stroken met de gereformeerde leer en levenswandel. Energiek trekken ze van 
leer tegen alles wat in hun ogen onoorbaar is: ‘paapse’ boeken en heiligenbeel-
den, ‘superstitieuse’ begrafenisrituelen rond de Bergkerk, astrologische voor-
spellingen, kaart- en dobbelspelen, ‘comedien’ op de kermis, wereldse liedjes 
en wufte dansmuziek – alles wat een onrechtzinnige, erotische, bijgelovige of 
godslasterlijke lading kan hebben. Maar aan de andere kant zijn ze niet lou-
ter negatief bezig: ze doen hun best om positief-christelijke alternatieven te 
bieden in het besef dat ze het volk zijn almanakken, schunnige liedboekjes en 
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kermisvermaak niet kunnen afnemen zonder er iets goeds en stichtelijks voor 
in de plaats te stellen.156

Het verklaart waarom Revius zijn leven lang werkt om het gereformeerde 
volk zo veel mogelijk moois te geven op het terrein van muziek, geschiedenis en 
literatuur, naast een bijbelvertaling en een psalmberijming. Tegelijkertijd blijft 
er evenwel een duidelijk cultuurkritische houding zichtbaar in zijn werk. Hij 
schrijft bijvoorbeeld fel-veroordelend over mensen die hun brood verdienen 
met het vervaardigen van heiligenbeelden: 

Ghy die een afgod maeckt, hem willende vercopen
En meynt dat ghy daerom de straffe sult ontlopen

Ja blijven even-wel Gods wel beminde vrient
Dewijl ghy hem niet self en offert noch en dient,

13. Muurschilderingen in de Lebuïnuskerk. Links de in 1611 aangebrachte schildering van de tien  geboden, rechts een 
schildering van het laatste oordeel (1549), in de zeventiende eeuw ondergekalkt.
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Bedenckt u beter, want t’is claerder als de sonne:
Ghy dient hem, makende datmen hem dienen conne.157

Toch is Revius een liefhebber van beeldende kunst: in zijn huis hangen diver-
se schilderijen, hij laat op latere leeftijd zijn portret schilderen door niemand 
minder dan Frans Hals, hij maakt gedichten bij afbeeldingen van voorwerpen 
en personen – ook al laat hij die plaatjes dan niet afdrukken.158 Daaruit valt af te 
leiden dat hij geen probleem heeft met de kunst op zichzelf, alleen met de re-
ligieuze context van sommige kunstwerken. Niet voor niets noemt hij de beel-
den die uit de kerk verwijderd zijn consequent ‘afgoden’. Het levende Woord 
van God mag niet belemmerd worden door het ‘lamme poppen-werck’ en de 
‘dode schilderyen’.159 Dat blijkt uit de uitleg van de Statenvertalers bij bijbel-
teksten waarin God verbiedt om beelden te maken. ‘Verstaet,’ staat er dan in 
de kanttekeningen, ‘tot eenich Religieus of Godts-dienstich gebruyck. Want dit 
gaet het burgerlick, noodich ende matich gebruyck van schilderyen, statuen  
[= beelden], caerten, munten, &c. niet aen, nochte oock den cieraet des Taberna-
kels, dien de Heere selfs bevolen heeft.’160

De besluiten van de Deventer kerkenraad weerspiegelen die opvatting. 
Vooral in de jaren tussen 1610 en 1630 zijn de predikanten druk bezig om de 
Lebuïnuskerk een gereformeerd gezicht te geven. De middeleeuwse muurschil-
deringen zijn verdwenen onder een laag witkalk, maar in plaats daarvan ko-
men nu nieuwe versieringen. In 1611 verschijnt er bijvoorbeeld een levensgrote, 
kleurrijke schildering van de tien geboden tegen de achterwand van het kerk-
gebouw.161 In 1620 is het plafond aan de beurt, maar daar loopt het uit de hand. 
De verantwoordelijke kerkmeester, Lubbert Nijlant, heeft zich al te onafhanke-
lijk opgesteld en ‘tegen t’verbot vande predicanten ende sijn eygen belofte, een 
beelt van een naect kint aent gewulfte vant choir laten schilderen’, dat dan ook 
meteen weer ‘uitgewist’ moet worden.162 Het blijft dus worstelen.

In de jaren die volgen worden de gebrandschilderde ramen onder handen 
genomen, ‘op dat allengskens de afgoden wt de glasen mogen geweert wor-
den.’163 Overal dient de kerkenraad verzoeken in om ‘een nieu glas in de grote 
kercke’. Bij het stadsbestuur, bij de gilden, bij de hogere overheden. Zelfs de 
Staten-Generaal, de prins en de Raad van State willen de predikanten via het 
stadsbestuur benaderen, maar daar steken de burgemeesters toch een stokje 
voor: zoiets doen de Staten-Generaal voor geen enkele stad in het land, dus 
hoeft niemand het te proberen.164 Niettemin hebben de pogingen van de ker-
kenraad succes: eerst schenken de burgemeesters een nieuw raam, daarna de ge-
meenslieden en het lakenkopersgilde, daarna diverse andere gilden, waaronder 
de schippers, brouwers, bakkers, snijders, wevers en vissers.165 Waarbij de predi-
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kanten er wél op wijzen dat de ‘behoeftige’ gildebroeders verschoond moeten 
blijven van een bijdrage.166

Revius in eigen persoon maakt intussen de versregels die op het schippers-
glas afgebeeld moeten worden:

Wij varen oost, wij varen west,
Die God betrouwen varen best.167

Maar niet iedereen is blij met de besluitvorming. Lubbert Nijlant, de man die 
in 1620 een naakte, bellenblazende jongen in de koorgewelven schilderde – en 
weer moest wegkalken – heeft in deze jaren opnieuw grote moeite met de taak 
die op zijn schouders rust: het verwijderen van de oude glas-in-loodramen. Vol-
gens de kerkenraadsnotulen blijft hij maar protesteren tegen ‘het wechdoen 
der afgoden’. Pas als de predikanten dreigen met een tuchtprocedure, gehoor-
zaamt hij – voor een tijdje. Het duurt niet lang of hij probeert de zaak weer te 
traineren, zodat hij opnieuw een vermaning krijgt.168 Wat niet verhindert dat 
hij na 1633 regelmatig tot ouderling gekozen wordt. Intussen blijken de ‘afgodi-
sche glasen’ zelfs in 1640 nog niet volledig verwijderd te zijn.169

Met de muziek gaat het op een soortgelijke manier. De kerkenraad is te-
gen orgelspel in de eredienst (of dat ook voor Revius persoonlijk geldt, blijft 
de vraag, maar zijn collega Sibelius staat in elk geval bekend als fervent tegen-
stander). Toch heeft datzelfde orgelspel op andere momenten de predikanten 
‘deuchdelijck verheucht’.170 Regelmatig bekritiseert de kerkenraad de wereldse 
neigingen van stadsorganist Claude Bernard, met zijn lichtvaardige ‘phantasij-
en’ en dansmuziek,171 en Revius zelf staat ongetwijfeld achter alle negatieve op-
merkingen over lichtzinnig orgelspel die in de kerkenraadsnotulen te vinden 
zijn. Toch is tegelijkertijd duidelijk dat hij veel waardering heeft voor de muzi-
kale kwaliteiten van de organist, onder wiens leiding hij elke zaterdagmiddag 
musiceert. Niet voor niets schrijft hij een uitvoerig lijkdicht op zijn overlijden.

Een vergelijkbare houding toont de kerkenraad ten opzichte van boeken 
en andere lectuur. De stadsbibliotheek krijgt, zoals gezegd, een duidelijk ge-
reformeerd karakter, hoewel er ruimte blijft voor een deel van de katholieke en 
humanistische erfenis. De bibliotheekboeken worden gekoesterd en met zorg 
omringd. Daar staat tegenover dat de predikanten scherp stelling nemen tegen 
de lectuur van het volk: menigvuldig zijn de waarschuwingen tegen de Deven-
ter Almanak, die met zijn astrologische voorspellingen inspeelt op het bijgeloof 
van de lezers. Heksen, duivelbezweerders, tovenaars en ‘guichelaars’ komen ge-
regeld langs in de notulen – die bijgelovigheid van het volk is dus zeker niet uit 
de lucht gegrepen.172 

Het duidelijkst komt het cultuurbeleid van de Deventer kerkenraad open-
baar bij kwesties die betrekking hebben op toneel. De eerste aantekening over 
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het onderwerp dateert van 3 januari 1620, als de kerkenraad met algemene 
stemmen besluit de magistraat op te roepen het spelen te verbieden, ‘overmits 
het spiel van comedianten als oock dergelijcken niet wel zonder mercklijcke 
ontheiligung des goddelijcken woorts, oock niet sonder groote ergernissen in 
eene gereformierde stadt unde welgestelde gemeijnten kan ofte mag gehou-
den worden.’ Een week later blijkt dat de oproep effect gehad heeft. Volgens de 
notulen, deze keer in het handschrift van Revius zelf: ‘Aengaende de comedien 
hebben de Ed. Heren alrede den comedianten (...) het spelen verboden ende sul-
len voort aen goede ordre stellen, dat gelijcke lichtveerdich(eden) als oock pro-
fanatie van Gods Woort etc. niet gepleecht en worden.’173 Het gaat hier vooral, 
zo wordt duidelijk uit latere aantekeningen van de kerkenraad, om rondtrek-
kende groepen toneelspelers, die tijdens de Deventer kermis optreden. Jaren-
lang wordt de magistraat opgeroepen om geen ‘comedianten of guijchelaers’ 
toe te laten om op de kermis te spelen – kennelijk een hardnekkige traditie, die 
door de gereformeerde predikanten maar moeilijk uitgebannen kan worden.174 

Maar het notulenboek bevat ook aantekeningen die betrekking hebben op 
een andere vorm van toneelspel: het schooldrama. De schoolraad – waarin Revi-
us zitting heeft – komt in 1631 ter ore dat de Athenaeumstudenten van plan zijn 
een toneelstuk op te voeren, en dat is een zaak waaruit volgens de bestuurders 
ergernis kan ontstaan. Ze roepen de rector dringend op om de activiteiten van 
zijn pupillen binnen de perken te houden. Tevergeefs echter: een paar weken 
later blijkt dat de kwestie wel degelijk uit de hand gelopen is. De schoolraad 
tekent aan dat er voortaan geen stuk meer opgevoerd mag worden zonder dat 
de rector en de professoren er alles van weten, terwijl de kerkenraad besluit dat 
de studenten die zich aan ‘comediespelen’ schuldig gemaakt hebben, door hun 
wijkpredikant bestraft moeten worden. En dat niet alleen, de dominees doen 
opnieuw een dringende oproep aan de magistraat om toneelspel te verbieden, 
‘insonderheijt sonder kennisse vande ghene onder welcker opsicht de spelers 
mogen staen.’175

Dat laatste impliceert dat de kerkenraad – in overeenstemming met de 
schoolraad – de opvoering van toneelstukken onder leiding van de rector of 
hoogleraren wél gedoogt. De Deventer predikanten staan daarmee helemaal in 
de lijn van Calvijn, Beza en de meeste gereformeerde leidslieden in binnen- en 
buitenland, maar ze zijn iets rekkelijker dan bijvoorbeeld Voetius en Witte-
wrongel, die later zelfs het schooldrama afwijzen.176 Waarschijnlijk is daarmee 
ook Revius’ persoonlijke standpunt weergegeven. De kerkenraad is unaniem 
over het weren van kluchten op de kermis, en de bezorgdheid over toneelspe-
lende studenten valt vooral te verwachten van de twee predikanten die in de 
schoolraad zitting hebben: Revius en Sibelius. Maar het lijkt evenzeer logisch 
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dat die twee een doorslaggevende stem hebben als het gaat om de uiteindelijk 
vrij rekkelijke praktijk.

Dat wordt fraai zichtbaar in 1641, het jaar van Revius’ afscheid van Deventer. 
Precies een week na zijn vertrek besluit de kerkenraad een verzoek te richten 
aan het stadsbestuur om alle vormen van toneelspel volslagen te verbieden. 
Toeval? Of zou Revius op het gebied van het schooldrama al die jaren een iets 
milder standpunt hebben ingenomen dan zijn collega’s, en grijpen die na zijn 
vertrek de kans om de regels aan te scherpen? Dat ligt voor de hand, gezien zijn 
zwak voor literatuur en het feit dat hij in deze periode ook zelf een toneelstuk 
schrijft – daarover straks meer. Het effect van het kerkenraadsverzoek in 1641 
is in elk geval dat er drie jaar lang niet gespeeld mag worden. Pas daarna zal 
opnieuw bekeken worden of de studenten weer een toneelstuk mogen opvoe-
ren – uitsluitend onder toezicht van een hoogleraar, uitsluitend in het Latijn.177

‘Hoog’ is beter dan ‘laag’
Bij al deze voorbeelden van de gereformeerde omgang met schilderkunst, mu-
ziek, lectuur en toneelspel worden een paar grote lijnen zichtbaar. In de eerste 
plaats speelt de context van cultuuruitingen een belangrijke rol bij de beoor-
deling. Vormen van kunst en muziek die buiten het kerkgebouw royaal geac-
cepteerd worden, kunnen binnen de religieuze context van de eredienst ineens 
verboden zijn. In het algemeen hebben zeventiende-eeuwse predikanten geen 
moeite met allegorische voorstellingen waarin naakte kinderen afgebeeld zijn 
– zie de titelprenten van sommige theologische werken178 – maar het wordt an-
ders als zo’n afbeelding op het plafond van de kerk geschilderd wordt.

Hetzelfde geldt voor muziek. De meest uitgesproken gereformeerde leids-
lieden kunnen waardering opbrengen voor wat lichtere muziek. Dat blijkt bij-
voorbeeld als de leden van de Dordtse synode in1619 afscheid nemen van de 
buitenlandse afgevaardigden met een goede maaltijd, waarbij een muziekge-
zelschap de oren streelt ‘met vermaeckelycke musyck van stem en snarenspel’ 
en zelfs vrouwen – van achter de gordijnen – hun stemmen laten horen.179 Dat 
blijkt ook bij de predikant Willem Baudartius, die samen met wat vrienden op 
bezoek kan gaan bij Sweelinck en daar enorm genieten van diens variaties op 
het liedje ‘De lustelicken Meij’.180 Maar zodra een organist iets dergelijks in de 
kerk speelt, vlak voor de dienst begint, is de kerkenraad ontsticht. 

Een tweede belangrijke lijn is dat er duidelijk onderscheid gemaakt wordt 
tussen hoge en lage cultuur. De Deventer kerkenraad en classis hebben altijd, 
zonder meer, moeite met ‘papegaaischieten’, kermis, dans, komedie, astrologie, 
kaarten, wufte liedjes, vastenavondviering (carnaval) en narrenspel.181 Dergelij-
ke uitingen van ‘lage’ volkscultuur worden in principe onveranderlijk als fout 
beschouwd. Maar zodra het over de ‘hoge’ humanistische cultuur gaat, ligt de 
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zaak ineens genuanceerder. Niet dat hoge cultuur in gereformeerde ogen per 
definitie goed is – talrijk zijn immers de voorbeelden waarin de kerk stelling 
neemt tegen theater, dans, modieuze kleding en overdadige maaltijden. Het 
luxueuze en lichtzinnige gedrag van de maatschappelijke elite kan in het alge-
meen op evenveel afkeuring rekenen als het volksvermaak.182

Maar het wordt anders wanneer hoge cultuur verbonden wordt met oplei-
ding, ontwikkeling en wetenschap: voor de intelligentsia is meer mogelijk dan 
voor de gewone man. Het volk mag geen toneel op de kermis gaan zien, maar 
studenten mogen – met het nodige voorbehoud – wél toneelspelen in het kader 
van de studie. Erotisch getinte volksliedjes zijn ongepast, maar erotisch getinte 
teksten van klassieke auteurs kunnen wél gelezen worden – in het Latijn. Al-
manakken met toekomstvoorspellingen zijn een groot kwaad, maar astrologie 
binnen het kader van de colleges klassieke natuurfilosofie vormt nauwelijks 
een probleem. 

Dat hoeft niet meteen te betekenen dat de predikanten hypocriet zijn of 
met twee maten meten. Het is eenvoudig een houding die vaker valt te signa-
leren bij opvoeders: wat goed is voor mij en andere intelligente mensen, is nog 
niet meteen goed voor de mensen wie ik een moraal moet bijbrengen. Voor een-
voudige en onontwikkelde zielen zijn simpele en duidelijke richtlijnen nodig, 
de nuance is voor gevorderden. Hoe hoger de opleiding, hoe meer cultuurpar-
ticipatie er mogelijk is. Doorslaggevend immers is het vermogen om, ook in 
op het eerste gezicht onchristelijke teksten en afbeeldingen, de diepere waar-
heden áchter de oppervlakte te ontdekken. Daarvoor zijn intelligentie en ont-
wikkeling nodig. In de context van school en studie is een kennismaking met 
niet-christelijke cultuuruitingen dan ook alleszins geoorloofd. Maar zonder de 
kennis, het inzicht en de reflectie die eigen zijn aan de wetenschap, is zo’n ken-
nismaking blijkbaar gevaarlijk – dus voor het laagopgeleide volk verboden. 

Daar komt nog iets anders bij, iets waar alle intellectuelen het in deze tijd 
over eens zijn: hoge cultuur is intrinsiek beter dan lage cultuur. Voor puur plat 
amusement is geen enkel excuus, maar de hoge klassieke en eigentijdse cul-
tuur is acceptabel omdat er iets diepzinnigs te leren valt over de wereld, het 
leven, de mensen en de taal. Omdat er iets zichtbaar wordt van waarheid, goed-
heid of schoonheid. Calvijn heeft in dat opzicht de grondtoon gezet: ‘Laten we 
daarom iedere keer als wij in aanraking komen met heidense schrijvers, door 
het licht der waarheid dat zo opmerkelijk in hun werken straalt, op de gedachte 
gebracht worden dat de geest van de mens ten opzichte van zijn oorspronke-
lijke staat wel zeer in verval geraakt is, maar toch ook nu nog met uitmuntende 
gaven van God bekleed en versierd is. Wanneer we bedenken dat Gods Geest de 
enige bron van de waarheid is, mogen we de waarheid niet versmaden of min-
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achten, waar wij haar ook tegenkomen, als wij tenminste de Geest van God niet 
willen beledigen.’183

Natuurlijk speelt ook mee dat de meeste predikanten zelf een degelijke, hu-
manistische opleiding achter de rug hebben en dus altijd geneigd zullen zijn 
om cultuuruitingen in de klassieke traditie welwillender te bezien dan uitingen 
van volksvermaak. Door hun jarenlange kennismaking met klassieke auteurs 
en ideeën, vaak onder begeleiding van enthousiaste docenten, hebben ze iets 
geproefd van de schoonheid van deze cultuur. Dat bepaalt hun blik. Niet dat 
ze alles kritiekloos accepteren, integendeel, vanuit principieel-gereformeerd 
gezichtspunt maken ze er volop kanttekeningen bij, ze wegen, selecteren, leg-
gen er de bijbelse normen naast, waarschuwen tegen onchristelijke elementen. 
Maar de kennismaking wordt niet verboden, sterker, die kennismaking heeft 
volop nut bij de vorming van de geleerde bovenlaag van de maatschappij.

In het geval van Revius is dat overigens nog zwak uitgedrukt. Ook hij is ui-
terst kritisch op onchristelijke elementen in de cultuur, ook hij is selectief en 
ziet de kennismaking met klassieke en eigentijdse kunst en cultuur vooral bin-
nen de context van studie en ontwikkeling. Maar bij hem zit de cultuurliefde 
dieper dan bij de meeste andere predikanten, voor hem persoonlijk gaat het om 
méér dan alleen maar ‘tolerantie in het kader van het onderwijs’. Dat blijkt uit 
de manier waarop hij zelf wetenschap en dichtkunst beoefent, geleerde edities 
maakt, voorzichtig mythologische stijlbloempjes te pas brengt, zelfs een trage-
die schrijft. 

7. De gedichten gebundeld

‘Soo is hem al genoech een leser ses of seven’
Wanneer de herder moe is van hoeden en drijven, neemt hij de fluit en probeert 
een liedje – zo schrijft Revius zelf over zijn dichterschap.184 Hij is predikant en 
theoloog, hij schrijft geleerde boeken op het terrein van theologie, filosofie en 
geschiedenis, hij levert een bijdrage aan de nieuwe bijbelvertaling. Die dingen 
vormen zijn levenswerk. En verder maakt hij af en toe een versje als tijdpasse-
ring. Met passende bescheidenheid heeft hij het over ‘mijn slecht leure-werck’, 
over ‘dees lamme rijmery, dit creupele gedicht’ of ‘dese rammelinghen’.185 Dat 
het andere werk belangrijker is, behoeft geen betoog. Dichters moeten zich na-
melijk niet verbeelden dat ze waardevoller zijn dan andere mensen:

Het stemme-lose werck veel saliger ick reken
Als wercke-lose stem: want menich eeuwich leeft

Die hier niet had de gaef om cierelijck te spreken,
Maer niemant die alhier geen goet gedaen en heeft.186



 eerst de waarheid, dan de vrede – jacob revius 1586-1658224 |

Dichten is eenvoudig voor sommige mensen een onderdeel van het totale leven 
als christen, en niet eens het voornaamste. Bijbellezen, bidden, de theologie be-
oefenen – dat is allemaal veel belangrijker. Zoals hij schrijft bij de uitgave van 
een prekenbundel van zijn collega Sibelius:

In het licht van [dit woord] zal de waanzin van dichters verbleken,
zoals ganzengesnater sneeft bij het lied van de zwaan.187

Er is echter ook een andere kant. Ondanks zijn bewust bescheiden opstelling 
en zijn relativering van de status en waarde van het dichterschap sijpelt er 
tóch vaak een bepaald dichterlijk zelfbewustzijn tussen de regels door. Vooral 
in gedichten die geen bijbels of religieus onderwerp hebben en wat meer op 
de klassieken geïnspireerd zijn. Een zeker genoegen in zijn eigen werk is hem 
niet vreemd, hij is een beetje trots op zijn deskundigheid en vaardigheid, zijn 
originele combinatie van stichtelijke inhoud en literaire vorm, zijn loffelijke 
stofkeuze.

De lage verkoopcijfers van zijn dichtbundel, de Over-Ysselsche sangen en dichten, 
moeten hem intussen bepaald hebben bij het feit dat een groot deel van let-
terlievend Nederland hem totaal over het hoofd zag. Schrijft hij daarom een 
paar jaar na verschijning van de bundel in een bruiloftsgedicht dat hij, met een 
citaat van Seneca, al die lezers niet nodig heeft? Dat het tenslotte alleen maar 
gaat om een paar geestverwanten die een vers écht begrijpen? 

Dit speelde op sijn riet een herder, u verwant (...),
Vant rijm en vanden toon elck gunnende sijn praet*,  *zijn mening

Ist goet soo is het goet, ist quaet soo is het quaet.
En, als hijt op een blat of twee heeft afgeschreven
Soo is hem al genoech een leser ses of seven

(Diet doorsien, lustet hen, en leggent dan weer heen)
Of vijf, of vier, of drie, of twee, of een, of geen.188

De Over-Ysselsche sangen en dichten verschijnen in 1630, opgedragen aan Daniel 
Heinsius en voorzien van een lofdicht waarin de dichter neergezet wordt tus-
sen Heinsius, Hooft en Cats. Dat is hoog ingezet. Maar Revius weet dan ook wat 
hij waard is, dankzij voorzichtige peilingen vooraf. Zijn vriend Baudartius heeft 
hem al jaren gestimuleerd met lovende opmerkingen, en zelfs met de opname 
van gedichten van Revius in zijn eigen werk. Maar ook uit andere kringen heeft 
hij de nodige respons gekregen, zoals blijkt uit de levendige briefwisseling 
die hij rond 1630 met de tijdelijk in Leiden wonende Baudartius onderhoudt. 
Dankzij die brieven wordt duidelijk hoe Revius diverse van zijn geuzenliede-
ren, op losse vellen papier gedrukt, naar allerlei Leidse vrienden stuurt. Het Tri-
umph-liedt op de verovering van ’s-Hertogenbosch, bijvoorbeeld, heeft Baudar-
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tius in 1629 ‘met vermaeckinghe gelesen’ en op verzoek van de auteur ook aan 
anderen doorgegeven. Daaronder zijn in ieder geval Heinsius en Thysius, die 
beiden volgens Baudartius meteen ook een bedankbrief hebben teruggestuurd. 
Allemaal hopen ze binnenkort ‘te sien een danck-segginghe tot Godt voor de 
verlossin ghe van de Graafschap en de Veelau, met de selve constighe penne ge-
schreven.’189

Thysius is inderdaad al even kwistig met zijn lof: hij schrijft dat ‘de Neder-
landse ode op pindarische wijze’ hem, net als Heinsius en veel anderen, zeer 
bevalt.190 Wat Heinsius zelf precies als reactie aan Revius geschreven heeft, blijft 
in nevelen gehuld – maar het moet niet minder positief geweest zijn. Dat blijkt 
wel uit de manier waarop Revius zich later tot hem richt, ter gelegenheid van de 
titelherdruk van zijn bundel:

Ick hebbe my laten bewegen dese Rymerijen weder aen het licht te brenghen, met ae-
nwas van eenighe nieuwe, die ick hier by der hant hadde: niet uyt groot behagen dat ick 
in mijn eygen werck scheppe, (...) maer door het goedertieren oordeel dat UEd.A. daer 
over gelieft heeft te strijcken, het welck hoewel ick UEd.A. groote toegenegenheyt moet 
toeschrijven, nochtans vreese dat ick tegen UEd.A. oprechticheyt sondighen soude, in-
dien ick het hielde geheel uyt sucht, ende tegen alle waerheyt ghevellet te zijn.191

Voeg daarbij alle lovende opmerkingen die in het voorbijgaan aan Revius’ adres 
gericht zijn, in de loop van de jaren, en het is duidelijk dat hij al vóór de publi-
catie van zijn bundel overtuigd is van het gunstige oordeel van zijn geleerde 
vrienden. Jeremias Plancius prijst in 1615 zijn ‘veerdicheyt’ in het maken van 
gedichten, Pontanus deelt hem in 1623 in één adem met Heinsius en Scrive-
rius in bij ‘het bezielde (dichters)gezelschap, gewijd aan de muzen’, Baudartius 
heeft het in 1624 over zijn ‘aerdighe rijmen’ en Scanderus schrijft in 1630 dat hij 
moet ‘voortgaan met het onthullen van de schatten van zijn rijke talent, voort-
gebracht door de Griekse, de Latijnse en de Nederlandse muze.’192 Onder zulke 
aanmoedigingen is het volstrekt begrijpelijk dat hij, eindelijk, tot bundeling 
van zijn Nederlandse gedichten is overgegaan.

Maar geprezen worden door geleerde geestverwanten betekent nog niet: 
populair zijn bij het brede publiek. Dat heeft Revius aan den lijve ervaren. De 
eerste druk van de Over-Ysselsche sangen en dichten, uit 1630, raakt niet uitverkocht. 
Hij doet dappere pogingen om het boek wat beter in de markt te zetten, on-
der meer door presentexemplaren rond te sturen. Daarmee bereikt hij in elk 
geval de geleerd-gereformeerde lezers met wie hij zich verwant voelt: achteraf 
valt te traceren dat Daniel Heinsius, Anna Maria van Schurman, Jacob Cats, 
Constantijn Huygens, Godschalk Altius, Willem Baudartius, Elias Herckmans, 
Franciscus Gomarus en Johannes Bogerman in het bezit zijn geweest van een 
exemplaar.193 Verder stuurt Revius, als hij begrijpt dat de bundel in Leiden niet 
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makkelijk verkrijgbaar is, meteen een stapel ongebonden drukwerk naar de 
plaatselijke boekverkoper Andries Clouck. Die vindt de gedichten prachtig, 
maar als het op betalen aankomt neemt zijn zakelijke instinct het over. Hij be-
gint er niet aan om zomaar 25 exemplaren over te nemen, zo schrijft Baudartius 
aan Revius:

Sr. Cloucke, die mede van de conste is, prijtse [prijstse] oock seer, ende heeftse oock 
meest gelesen, so hij mij segt, eerse gebonden waren, sij smaeckten hem so wel, dat hij 
de selve eens geproeft hebbende, niet wachten en conde de selve voorts te doorblaeden, 
eer hij der eenige van liet binden. Ick hebbe met hem gesproken ende ghevraeght of 
hijse soude willen tsamen voor suijver gelt aennemen, wel-verstaende die 25. die U.E. 
hem gesonden heeft? hij en wilt daer noch niet aen voor en aleer hij siet datse seer ge-
socht worden, dwelck hij meijnt dat metter tijd wel geschieden sal, als sij bij vrome 
godsalighe lieden in kennisse comen: (...) anders, segt hij, soeckmen heden ten daeghe 
al meest lichtveerdighe Quacken, Comedien, Spelen van sinne, ende dier gelijcke Duijt-
sche poëmata, dieder, Godt betert, nu daghelicx al te vele aen den dach comen.194

 
De terughoudendheid van de boekverkoper blijkt volkomen gerechtvaardigd. 
In 1634 is de bundel nog steeds niet uitverkocht, zodat Revius besluit het boek 
op te frissen met een nieuwe titelpagina, een paar nieuwe lofdichten en een 
‘aanhangsel’ met verse gedichten, terwijl het boek deze keer niet in Deventer, 
maar in Leiden uitgebracht wordt. Het helpt allemaal niet veel: het lijkt erop 
dat deze ‘tweede’ druk evenmin uitverkocht raakt. Van een derde druk komt het 
in elk geval niet meer.195

Te ouderwets, te geleerd, te gereformeerd
Voor dat gebrek aan succes bij een wat breder publiek zijn allerlei verklaringen 
geopperd. Het zou te maken hebben met de slechte distributie van de eerste 
druk, met de Hollandse minachting voor Overijssel, met de streng-gerefor-
meerde inhoud van de gedichten, met de relatief hoge prijs van de bundel (niet 
minder dan vijftien stuivers), met de ouderwets aandoende rijm- en verstech-
niek, met de gereserveerde houding van de kerk tegenover de cultuur. Of met 
Revius’ predikantschap, zijn gespletenheid, zijn gebrek aan zelfbewustzijn, zijn 
objectivisme.196 Sommige verklaringen doen waarschijnlijker aan dan andere, 
maar het gaat ongetwijfeld om een ingewikkelde combinatie van factoren.

Dat Revius in Deventer woont, heeft zeker een rol gespeeld: zijn drukker, 
Sebastiaan Wermbouts, heeft een slecht bereik in het westen van het land. Wie 
ergens achter de IJssel gedichten zit te schrijven, bereikt niet vanzelf de lite-
raire wereld in Amsterdam en omstreken. Revius zelf is zich dat ook bewust 
geweest, getuige zijn liefdevolle, halfverontschuldigende toespelingen op de 
IJssel – altijd in combinatie met een eenvoudige dichter met herdersfluit, het 
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simpelste instrument dat denkbaar is, het tegenovergestelde van de verheven 
lier van Apollo.197 

Die simpele herder-met-fluit aan het water vormt intussen een groot con-
trast met de figuur die lofdichter Hendrick van Heydendal aan diezelfde IJssel 
voor zich ziet: een zanger die, als hij zijn snaren roert, de hele klassieke helden-
galerij tot zwijgen brengt, inclusief de harp van Orpheus, de lier van Horatius, 
de luit van Amphion en het gezang van de Sirenen – met Revius is het dich-
terlijke glorietijdperk van de IJssel aangebroken. De bezongene zelf is er nogal 
sceptisch over. ‘Dat zegt Van Heydendal,’ schrijft hij onder het vers, ‘maar ik 
geloof het niet.’198 De tijd heeft hem gelijk gegeven: geen Helicon aan de IJssel.

De grote afstand tot het hart van Holland heeft Revius echter niet verhin-
derd om actuele ontwikkelingen bij te houden, zoals Stronks veronderstelt.199 
Het is waar dat zijn werk soms traditioneel aandoet en dat hij in zijn verzen 
niet altijd de meest recente taalkundige inzichten – in Holland ontworpen – 
toepast. Dat kan zeker een belemmering gevormd hebben voor zijn doorbraak. 
Maar het kan niet zo zijn dat hij die nieuwe inzichten niet eens heeft gekend. 
Hij is immers een belezen man, een groot liefhebber en koper van boeken, die 
intensief contacten onderhoudt met de geleerde wereld in Leiden. Bovendien 
werkt hij vanaf 1629 actief mee aan de Statenvertaling, hij komt zelfs terecht in 
de commissie die de (taalkundige) eindredactie van het Oude Testament voor 
zijn rekening neemt.200 Het is dus vrijwel onmogelijk dat hij de eerdere publi-
caties van bijvoorbeeld Anthonis de Hubert en Samuel Ampzing op dit terrein 
niet kent. Hij past alleen hun regels niet altijd toe.

Het archaïsche karakter van veel van zijn verzen valt intussen ook op andere 
manieren te verklaren. Bijvoorbeeld uit het feit dat zijn bundel een verzameling 
is van oudere en nieuwere poëzie: een groot deel ervan is geschreven lang vóór 
er sprake is van de nieuwe grammaticale regels.201 Dat deel past bij het werk van 
de vroege Heinsius en Hooft, niet bij dat van de latere poëzie van Hooft, Huy-
gens, Cats en Vondel, of van de bevindelijke lieddichters. Zulke verzen maken 
dus in 1630 inderdaad een verouderde indruk, dankzij het feit dat de dichter zo 
lang met publicatie heeft gewacht.

Daarbij kan ook meespelen dat Revius als onafhankelijk denker en talen-
kenner zijn eigen weg gaat, kritisch ten opzichte van de modes van zijn tijd, 
aansluiting zoekend bij oudere tradities, zoals ook de Statenvertaling bewust 
aansluit bij de Deux-Aesbijbel om de lezer een gevoel van continuïteit te bie-
den.202 Misschien heeft het zelfs te maken met zijn gevoeligheid voor geschie-
denis en traditie: de sensatie van historische documenten, de mystiek van de 
moderne devotie, de muzikaliteit van de middeleeuwse lyriek. Vooral in som-
mige van zijn liederen zijn de echo’s van het verleden te horen: ‘U lippen root, 
de sondaers snoot/ vertroosten also soetgens’, of ‘Staet op, mijn lief, mijn scho-
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ne,/ mijn duyfken sonder gal’, of ‘De winter is vergangen, de bloemen spruyten 
wt’.203 Op plaatsen waar de dichter teruggrijpt op een lange traditie van vroom-
heid in de moedertaal, komen als vanzelf de woorden mee: de ‘witte siel’ en de 
‘rode mond’, de ‘suyverlijcke maecht’ en het ‘soete hemelrijck’.204 

Behalve in zijn toon is Revius ook traditioneel in zijn objectiverende manier 
van dichten. Bij het gelovige kerkvolk kunnen zijn verzen in de loop der jaren 
niet concurreren met het werk van de nieuwe generatie van bevindelijke lied-
dichters – subjectief, emotioneel, aansluitend bij de smaak van het volk, zonder 
veel ingewikkelde citaten of heidense mythologie. Eenvoudige lezers worden 
trouwens op de eerste bladzij van zijn bundel al afgeschrikt door het Griekse 
‘Anacreonticum’ dat daar stilzwijgend van grote geleerdheid staat te getuigen. 
Maar het intellectuele publiek, dat dergelijke dingen wel waarderen kan, voelt 
zich bij het verder bladeren wellicht hier en daar geconfronteerd met regels die 
Revius’ imago bevestigen. Dat hij de naam van ‘scherpslijper’ en ‘remonstran-
tenbestrijder’ heeft, van strijdlustig boegbeeld van de contraremonstranten, zal 
aan het succes van zijn bundel geen goed gedaan hebben. Op dat punt verliest 
hij het van de spitse Huygens, de zangerige Hooft, de diplomatieke Cats en de 
indrukwekkende Vondel. 

Zodoende valt Revius steeds weer tussen wal en schip: waarschijnlijk de 
belangrijkste verklaring voor zijn gebrek aan succes. Voor de een is hij te ge-
reformeerd, voor de ander te geleerd. Hij wil twee dingen tegelijk – met het 
gevolg dat hij geen van beide helemaal bereikt. Aan de ene kant schept hij er 
genoegen in om aan de slag te gaan met alle fraaie en fijnzinnige citaten die in 
zijn hoofd rondzingen, aan de andere kant wil hij schrijven in eenvoudige taal. 
Hij wil meetellen in literaire kringen, maar ook dichten voor alle gelovigen. De 
ene keer laat hij zich inspireren door een simpel middeleeuws volksliedje, de 
andere keer door een ingewikkelde klassieke ode. Hij is renaissancedichter én 
predikant, hij wil imponeren én opvoeden, stichten én schitteren. Alles tegelijk. 
Met als gevolg dat zijn boek, door een al te gevarieerd en wisselend karakter, 
geen duidelijk afgebakend lezerspubliek heeft.

Boeket van zangen en dichten
De bundel Over-Ysselsche sangen en dichten is als geheel dan ook niet makkelijk 
te karakteriseren. Het boek biedt een bonte mengeling van genres, stijlen en 
dichtvormen. Dat is ook geen wonder: het gaat hier om verzen die in de loop 
van vijftien jaar zijn geschreven, vervolgens zijn samengeraapt en bij elkaar in 
een bundel gezet. De dichter zelf heeft zijn teksten thematisch gerangschikt: 
eerst alle bijbelse en religieuze gedichten, zo veel mogelijk gekoppeld aan de 
volgorde van de bijbelboeken, daarna de gelegenheidsgedichten voor vrienden, 
de politieke verzen en de puntdichten. Maar dat is bepaald niet de volgorde 
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waarin ze zijn ontstaan: ‘vroege’ en ‘late’ gedichten blijken op verschillende 
plaatsen door elkaar te staan.205

Het lijkt er dus op dat Revius geen bewuste, systematische opzet gemaakt 
heeft voor zijn bundel. Veel meer voor de hand ligt dat hem, bijvoorbeeld tij-
dens het mediteren over de stof van de zondagse preek, geregeld een gedicht is 
ingevallen, terwijl hij pas bij het samenstellen van de bundel de gedichten in de 
juiste, bijbelse volgorde heeft gezet.206 De dragende gedachte achter het geheel 
heeft vooral te maken met de stofkeuze. In dit boek gaat het namelijk altijd om 
‘Godes en des Princen lof ’, uiteraard in die volgorde. Vandaar het zeer program-
matische openingsgedicht, ‘Lof Gods’:

Waer ick een nachtegael, ick wou mijn Schepper eeren
Met sijnen grooten lof altijt te quintileren* *kwinkeleren

Dat bosschen, berch en dal sou deunen vanden clanck,
En de wout-vogeltgens vergeten haren sanck:

K’en ben geen nachtegael, maer in veel grooter eere
Een mensch, het even-beelt van aller Heeren Heere:

Ick wil dan mijne stem doen hooren alle man
En prijsen hem soo hooch en verre als ick can:

Niet vragende een sier na al het lelijck pruylen
Of misselijck* getier van aexters* en van uylen, *lelijk, eksters

Versekeret dat hy die eeuwichlijcken leeft
Mijn tong’ tot sijnen roem alleen geschapen heeft.207

Boven alles ziet Revius zich als dichter, en als mens, voor de taak gesteld om 
God te loven. Niet voor niets zet hij een citaat uit Psalm 146 op het titelblad van 
zijn bundel: ‘Ick wil den Heere loven soo lange als ick leve, ende mijnen God 
lofsingen dewijle ick hier ben.’208 Dat doet hij concreet door van God te getui-
gen tegenover de mensen, door de bijbelse boodschap zo goed mogelijk door te 
geven, door Gods hand in de vaderlandse geschiedenis op te merken en door te 
dichten ter ere van de prins – die in zijn ogen vrijwel rechtstreeks in dienst van 
God staat. De stofkeuze is daarmee gegeven. Los van de gedichten voor familie-
leden en vrienden behandelt hij vooral bijbelse, godsdienstige, historische en 
politieke onderwerpen.

Om die inhoud vorm te geven gebruikt hij vervolgens allerlei technieken. 
Hij plukt stijlbloempjes uit de klassieke en bijbelse traditie, hij verwerkt beel-
den en citaten van talrijke dichters en schrijvers uit heden en verleden, hij 
experimenteert met verschillende vormen. Afhankelijk van het genre en het 
onderwerp kiest hij de toon, en dus zijn er op dat punt duidelijke verschillen 
tussen bijvoorbeeld de sonnetten en de liederen, de bijbelse en de niet-bijbelse 
gedichten. Stofkeuze, genre en stijl werken voortdurend op elkaar in, beïnvloe-
den elkaar, gaan een soms spannende verbintenis aan.
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In zijn bundel beoefent Revius een behoorlijke verscheidenheid aan gen-
res: liederen, sonnetten, bijbelberijmingen, oden, epigrammen, samenspraken 
en een tragedie. Hij probeert allerlei vormen uit, geïnspireerd door wat hij van 
binnen- en buitenlandse dichters leest of uit de traditie kent. Af en toe schrijft 
hij zelfs een klein stukje in het Frans, Latijn, Grieks of Spaans, hoewel altijd in 
combinatie met Nederlands. Zodoende biedt zijn verzamelde werk veel meer 
afwisseling dan de meeste bundels met stichtelijke poëzie uit deze tijd.

Als epigrammendichter is hij een groot navolger van John Owen: niet min-
der dan vijftig van zijn puntdichten zijn op diens werk terug te voeren. Heel 
kritisch kiest hij daarbij alleen die onderwerpen ‘die bef en toga voegen’ – dub-
belzinnigheden op het randje komen niet in aanmerking. Maar omdat hij veel 
van uitleggen en moraliseren houdt, heeft de scherpte van de ‘pointe’ wel wat 
te lijden. Hij schrijft minder puntig dan Owen, zijn epigrammen zijn vooral 
zedenlessen in miniatuur. ‘Owen verbijzondert als epigrammatist, Revius ver-
algemeent als moralist,’ concludeert Arens.209 Epigrammen zijn dan ook niet 
zijn grootste kracht.

Het genre van het sonnet daarentegen is hem op het lijf geschreven. ‘Hij 
reit sonnettencyclussen vol kracht en trots en waarlik grootse beelden aaneen,’ 
schrijft de sonnettenkenner Heyting, ‘cyclussen die alleen reeds bijkans zoveel 
omvatten als Hoofts hele sonnettenoogst.’ Revius is om die reden ‘de voornaam-
ste sonnettendichter, dien onze literatuur voor Jacques Perk heeft aan te wij-
zen.’210

De ene keer gebruikt hij meer rijmklanken dan de andere keer, soms maakt 
hij ook ‘gewone’ veertienregelige gedichten die niet helemaal aan de regels van 
het sonnet beantwoorden. Maar opvallend is dat hij in de loop van de jaren 
strenger wordt: in de grote sonnettenreeksen die hij tussen 1632 en 1636 schrijft 
houdt hij zich strikt aan het metrum van de alexandrijn, hij handhaaft een 
scherpe cesuur na de achtste regel, hij gebruikt ten hoogste vijf rijmklanken. 
Terwijl het er in de eerder te dateren bijbelse sonnetten allemaal wat rekkelijker 
aan toe gaat. Hier hebben we dus een bewijs dat Revius zich in latere jaren wel 
degelijk iets aantrekt van de strengere regels op het terrein van rijm- en vers-
techniek.211 Deze verzen, schrijft Buitendijk, ‘klinken renaissancistischer, stati-
ger, meer orkestraal dan de vroegere’, maar daardoor hebben ze ‘iets verloren 
van de losse toets en de frisse muzikaliteit die de vroegere verzen zo bekoorlijk 
maakt voor de moderne mens.’212

Dat zangerige is, uit de aard der zaak, vooral aanwezig in de liederen. Op 
de achtergrond wordt daarbij meteen het Deventer muziekcollege zichtbaar, 
nieuwe teksten van Revius zingend op bekende melodieën. Hij gebruikt heel 
divers materiaal als inspiratiebron: psalmen, volksliedjes, reien van Hooft, 
Duitse gezangen, Latijnse kerkmuziek, Italiaanse en Franse madrigalen.213 Niet 
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alleen zit zijn hoofd vol citaten, kennelijk zingen daar ook allerlei melodieën 
rond die de vorm van zijn gedichten kunnen bepalen. Dat levert vrome, be-
spiegelende liederen, maar ook felle en heftige geuzenliederen op – het genre 
waarmee hij tijdens zijn leven waarschijnlijk het meeste succes heeft geoogst.214

Weer anders van karakter is de pindarische ode die hij dicht op de verovering 
van ’s-Hertogenbosch, een van de meest prestigieuze kunststukjes uit de bun-
del. Deze tekst met zijn steeds terugkomende ‘keer’, ‘tegen-keer’ en ‘toesanck’ 
is overduidelijk een werkstuk dat indruk moet maken op een ontwikkeld pu-
bliek. Hij denkt dat hij de eerste is die zoiets in het Nederlands probeert, en is 
daar zelf nogal trots op:

Ick sal, als de Thebaensche swaen* *Pindarus

Een nieuwen pat na Pindo* kiesen *naar het muzengebergte

Die Neerlant niet en plach te gaen.215

Naast epigrammen, sonnetten, liederen en oden vervaardigt Revius soms in-
gewikkelde kunststukjes: een acrostichon, een anagram, een monosyllabicum, 
een gedicht met maar drie lettergrepen per regel, enzovoort. Dat hij veel van dit 
soort woordspelletjes houdt, blijkt ook uit de eerst afzonderlijk uitgegeven en 
later in zijn bundel opgenomen Latijnse anagrammen op Deventer, vijftig in 
totaal.216

Bij de gedichten in vrijere vormen vallen een aantal samenspraken op. Ter 
gelegenheid van de dood van Piet Hein laat hij bijvoorbeeld de matrozen Teun 
en Tijs samen praten over het grote verlies dat het vaderland hiermee lijdt. De 
inleiding doet behoorlijk realistisch aan: de dichter richt zich tot Pontanus, die 
ongetwijfeld in zijn woonplaats Harderwijk de Urker vissers op zee wel heeft 
horen zingen, zij het ‘wat ruychjes en wat grof ’. Maar deze keer is het anders, 
deze keer hoort de dichter twee ‘seer jonge maets’ de droeve dood van Piet Hein 
beklagen. Daarmee zijn Teun en Tijs geïntroduceerd, de matrozen die het vers 
met hun dialoog verder overnemen. Het past overigens bij het genre dat Re-
vius hier beoefent, dat de beide matrozen, ondanks hun simpele afkomst, hun 
klachten toch zingen in fraaie verzen met verwijzingen naar klassieke muzen 
en schikgodinnen.217

Vergelijkbare samenspraken schrijft Revius ter gelegenheid van diverse 
bruiloften. Zo brengt hij in 1627 twee simpele boeren, Arend en Wolbert, sa-
men in gesprek over het huwelijk van de dochter van hun landheer.218 Bij een 
andere gelegenheid – het huwelijk van Willem van Appeldoren en Wyntgen 
Stede meijer – laat hij de drie christelijke deugden in de vorm van personen op-
treden: geloof, hoop en liefde. Daarmee gaat dit gedicht zelfs in de richting van 
een ‘toneelstukje voor de bruiloft’: de manier waarop de drie spreeksters geïn-
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troduceerd worden doet meteen denken aan een allegorisch tafereel, met drie 
meisjes in het wit die om de beurt een vers mogen opzeggen:

(...) Maer wat is dit? wat isset dat ick sie?
Drie maegden comen aen gelijck Godinnen drie,
Met deftigen* gelaet en princelijcke treden: *voornaam, statig

De cleeren wollic-wit, noch witter sijn de leden.
De outste (na my dunckt) begint een statich liet.
Sijn dit de Charites*? of (denck ick) sijnset niet?219 *de drie gratiën

Vervolgens neemt het eerste meisje het woord en roept haar vriendinnen op om 
met z’n drieën, hand in hand, een kring om de bruidegom te vormen, terwijl ze 
om de beurt hun verzen zeggen. Aan het eind van het vers lopen de eerste twee 
(geloof en hoop) weg, maar de derde (liefde) blijft achter om bruid en bruide-
gom nooit meer te verlaten.

Daarvandaan is het nog maar een kleine stap naar een echt toneelstuk. Die 
stap heeft Revius ook daadwerkelijk gezet, één keer, met als resultaat het treur-
spel Haman. Dat blijft een heel opmerkelijk wapenfeit: dat hij als gereformeerd 
predikant een tragedie schrijft. Het spreekt boekdelen dat geen enkele andere 
gereformeerde predikant in de zeventiende-eeuwse Republiek zich aan iets 
vergelijkbaars heeft gewaagd. Al was het maar om de schijn van alles wat ‘naar 
’t Schouwspel smaakt’ te vermijden en niemand de kans te geven de kwestie 
verkeerd te begrijpen.220 Toneel is immers in de christelijke traditie dikwijls als 
omstreden kunstvorm beschouwd, en in de zeventiende eeuw is dat zeker ook 
het geval. Tal van predikanten fulmineren vanaf de kansel tegen de zinnenprik-
kelende en schriftverdraaiende stukken die op de planken gebracht worden, tal 
van afwijzende geschriften worden eraan gewijd.

Maar de toneeldiscussie waarin bijvoorbeeld Voetius, Wittewrongel, Trig-
land en Vondel een belangrijke rol spelen, halverwege de zeventiende eeuw,221 
moet natuurlijk niet zomaar teruggeprojecteerd worden op de periode waarin 
Revius zijn tragedie schrijft, ergens in de jaren twintig. Dan liggen de stand-
punten immers nog veel minder scherp. Dankzij zijn afkomst en de kringen 
waarin hij zich beweegt, is Revius bovendien als vanzelf geneigd om een wel-
willende houding in te nemen ten opzichte van deze vorm van hoge cultuur. 
Hij is afkomstig uit een familie die connecties heeft met Coornhert (wiens stuk-
ken in de zestiende eeuw in Deventer gespeeld zijn) en die bovendien een van 
de belangrijkste toneelschrijvers van de zeventiende eeuw zal voortbrengen: 
zijn Amsterdamse achterneef Dirck Pietersz. Heynck.222 Daar komt bij dat het 
schooltoneel ook in Revius’ eigen opleiding aan de Latijnse school onvermijde-
lijk een plaats gehad heeft – misschien heeft hij al in zijn jeugd kennisgemaakt 
met het beroemde toneelstuk Acolastus van de reformatorische schoolrector Wil-
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lem Gnapheus, die hij als persoon hevig bewondert en met wiens prozawerk hij 
zich in zijn Deventer periode intensief bezighoudt.223

Die achtergrond kan verklaren waarom Revius de neiging heeft om op dit 
terrein ruimere opvattingen te huldigen dan de meeste van zijn collega’s. Zeker 
in zijn Deventer periode, waarin hij onvermoeibaar bezig is het onderwijs en 
het cultuurleven in de stad te stimuleren. Juist dan past het helemaal bij zijn 
mentaliteit om een stichtelijke tragedie te willen schrijven, tenslotte een van 
de hoogste vormen van dichtkunst.224 Misschien heeft hij zelfs wel – niet te be-
roerd om eigenhandig in lesmaterialen te voorzien – het oog gehad op de leer-
lingen van de Latijnse school, die nu eenmaal met dit soort dichtkunst moeten 
oefenen. Waarom zou hij niet, zoals hij in zijn gedichten ook voortdurend doet, 
een heidense vorm vullen met een goed-rechtzinnige inhoud, tot nut van het 
onderwijs?

Daar staat echter tegenover dat het stuk niet direct in de categorie Latijns 
schooldrama valt, de enige vorm van toneel die de Deventer kerkenraad in deze 
periode tolereert. Uiteindelijk ligt het dus meer voor de hand te veronderstel-
len dat Revius Haman bedoeld heeft als een leesdrama, wellicht om te bewijzen 
dat hij als dichter zelfs het moeilijke genre van de tragedie aankan. Dat maakt 
het ook begrijpelijk dat hij zijn enige toneelstuk niet afzonderlijk publiceert, 
maar als onderdeel van zijn verzamelbundel Over-ysselsche sangen en dichten.225

Die bundel bevat intussen ook nog andere grote bewerkingen van hele bij-
belboeken: ‘Het Hoghe Liedt Salomons’ en ‘De Claechlieden Ieremiae’, allebei 
al eerder als afzonderlijke publicatie verschenen.226 In beide gevallen maakt de 
dichter een serie liederen van de opeenvolgende hoofdstukken uit de bijbel-
tekst, liederen die gezongen kunnen worden op diverse psalmmelodieën. In-
houdelijk volgt hij de bijbeltekst vrij nauwgezet, met slechts hier en daar een 
dichterlijke uitbreiding. Beide bijbelberijmingen worden, opvallend genoeg, 
in de context van de actualiteit geplaatst. Bij het Hooglied trekt de dichter de 
parallel met de vaderlandse kerk, die door Gods held, prins Maurits, beschermd 
wordt, bij de Klaagliederen herinnert hij aan de vervolgde protestanten in al-
lerlei delen van Europa. Waarmee opnieuw zichtbaar wordt hoezeer voor hem 
de bijbelse, vaderlandse en kerkelijke geschiedenis één geheel vormen, zodat 
het logisch is dat hij ‘Godes en des Princen lof ’ in één adem noemt, en bijbelse 
en politieke gedichten in één bundel stopt. 

Tegenover die grote eenheid op het vlak van inhoud, levensbeschouwing en 
visie staat echter een enorme diversiteit op het gebied van vorm, stijl, beeld-
spraak en motieven. Die variatie in de bundel heeft alles te maken met de voort-
durende spanning en wisselwerking tussen klassiek-humanistische en bijbels-
christelijke invloeden in Revius’ werk – invloeden die in de volgende paragraaf 
uitvoeriger aandacht krijgen.
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8. Tweestromenland: klassieke en bijbelse idealen

Streven naar eenvoud
De vroegste dateerbare verzen uit de Over-Ysselsche sangen en dichten zijn geschre-
ven in 1616 voor het huwelijk van Henrick Reefs, broer van de dichter, met Arm-
gard thoe Pas – de zuster van zijn jeugdvriend Johannes Passius.227 Twee uiterst 
serieuze, christelijke bruiloftsgedichten. Het eerste vers is een berijming van 
de huwelijkspsalm, Psalm 128, het tweede een sonnet waarin weliswaar kwistig 
met lauriertakken wordt gezwaaid, maar dat het verder heel passend houdt bij 
gelukwensen voor de ‘cloecke helt’ en de ‘cuysche maecht’.

 Het verschil in stijl tussen beide gedichten is echter opvallend: de psalmbe-
rijming doet onbeholpen aan, alsof de dichter niet gewend is deze toon aan te 
slaan. Neem de vijfde strofe:

Dit’s ’t geluck niet cleyn
Dat Gods jonst bescheret* *dat Gods gunst beschikt

Die, ja die alleyn
Die hem vreest en eeret.

Dat doet toch denken aan het gekreupel en de stoplappen van Datheen, de 
‘lamme en losse leden’ en ‘stop-woorden’ die Revius later hartgrondig blijkt af 
te keuren.228 Maar het sonnet vloeit hem makkelijk uit de pen, alsof zijn taal 
zich eenvoudiger voegt naar de klassieke beelden en zinswendingen:

Gelijck den lauwerier na* wint noch winter vraecht, *naar

Maer ’t altijt groene loof schiet wt aen allen canten:
Soo suldy (God verleent) verwinnen allen noot,
En leven sonder end’ een leven sonder doot
In eer, in God de Heer, en in u jonge planten.229

Daarmee is een belangrijk punt aan de orde. Revius is sinds zijn schooltijd ge-
wend zich van een klassieke vorm en stijl te bedienen, hij heeft ervaring met 
poëzie in het Latijn, en de eerste dichtstukjes die hij als student schrijft laten 
een ingenieus spel met citaten en woordbetekenissen zien. Geen wonder dat, 
ook in het Nederlands, het sonnet hem makkelijker uit de pen vloeit dan het 
bijbellied. Hij worstelt met de al te simpele taal en de korte regels, hij heeft 
geen passende termen paraat, hij moet zich de stijl die bij deze stof hoort nog 
enigszins eigen maken.

Een vergelijkbare moeite is zichtbaar in ‘Het gesanck der drie mannen in 
den viere’, dat de indruk wekt een van de alleroudste verzen in Revius’ bundel 
te zijn. Daar is niet alleen sprake van stoplappen, maar ook botsen de melodie-
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accenten – het lied moet gezongen worden op de wijs van Psalm 118 – soms met 
de tekst:

Looft hem ghy sterren ’shemels bloemen,
Slachregen grof, stofregen dicht,
Snuyvende buyen wilt hem roemen,
Ghy winden looft hem, tis u plicht.
(...)
Looft hem ghy claterenden donder,
Looft hem ghy blixemstralen snel,
Lovet den Heer die alle wonder
Doet inder locht en niemant el*.230 *anders

In 1619 gaat het beter, in zijn berijming van Salomo’s lof op de deugdzame huis-
vrouw,231 en met de berijming van het Hooglied in 1621 is er sprake van echte 
beheersing en kwaliteit.

In die ontwikkeling wordt iets zichtbaar van zijn streven om heel bewust 
bijbelse, christelijke inhoud te bieden in plaats van galmende verzen in de hu-
manistische traditie – zoals gebruikelijk in de kringen waarin hij verkeert. Voor 
een zeventiende-eeuwse dichter als Revius, doorkneed in de klassieken, is het 
bijna een reflex om een beschrijving van het dichtproces te beginnen met ‘Nu 
comen drymael dry deuchdlievende godinnen...’232 Dat is nu eenmaal de taal 
waarin een mens deze dingen behandelt, en het vergt bewuste inspanning om 
daarvan af te wijken. De klassieke vorm en stijl liggen altijd als eerste paraat.

Maar voor de inhoud die Revius voor ogen staat heeft hij iets anders nodig. 
Hij moet als het ware uitvinden welke taal, beelden en registers hij voor zijn bij-
belse poëzie gebruiken kan, en dat doet hij door grote gedeelten uit de Bijbel te 
berijmen: het Hooglied, de Klaagliederen, losse hoofdstukken uit 1 en 2 Samuël, 
de Psalmen, Spreuken en Daniël. Het bezig zijn met Hebreeuwse teksten moet 
zijn filologische hart goed hebben gedaan, het zoeken naar een Nederlandse 
vorm zijn dichterlijke geest. Deze verzen zijn het die hem hebben geoefend in 
de stijl van de bijbelschrijvers, een stijl die hij ook op de vrijere gedichten over 
bijbelse en politieke thema’s kan toepassen.

Dat eenvoud en helderheid hem inderdaad als idealen voor ogen hebben 
gestaan, blijkt uit wat hij soms tussen de regels van zijn gedichten door laat 
vallen. ‘Ghy dreunt, met woorden, die elck wegen een quintael./ Ick latet deur-
staen met ghemeyne putgers-tael,’ schrijft hij in een gedicht voor Elias Herck-
mans. En in een ander vers voor diezelfde vriend: ‘Het lust my, Herckmans, oock 
(in lager toon als ghy)/ Te prijsen desen Mars (...).’ En in een van zijn bruiloftsge-
dichten: ‘De cleynen swanen-sanck veel meer gepresen wort (...) als al het byster 
schreeuwen/ En misselijck gebaer van uylen en van spreeuwen.’233 Het duide-
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lijkst is hij in de voorrede van zijn psalmberijming, als hij alle psalmberijmers 
van het vaderland aanspreekt:

Maer gunt ons, dat een weynich uwe veder
Tot het begrijp der cleynen sich verneder.
U hooge vlucht wat na de aerde dael.
Hebt ghy verschiet van ongemeyne tael,
Hebdy een vloet van diep-gehaelde reden,
Ey, spaertse, om die elders te besteden.
Soeckt claerheyt, soeckt eenvoudicheyt alhier.234

Op een vergelijkbare manier schrijft hij ook in de inleiding van zijn geloofsbe-
lijdenis in het Grieks: ‘Wat de stijl betreft heb ik bewust vastgehouden aan de 
eenvoudigheid van de heilige Schrift.’235

Maar het stemt voorzichtig dat de beide laatste citaten afkomstig zijn uit 
geschriften die bedoeld zijn voor de gemeente. Er is immers een groot verschil 
tussen het kerkvolk en de literaire fijnproevers, tussen de ‘hoge’ dichtkunst en 
het psalmgezang, tussen poëzie en preek. Zoals Revius zelf voor een collegapre-
dikant schrijft:

Want Phoebi* spreuken sijn vol dubbelsinnicheyt, *van Apollo, de dichtersgod

Maer Christi reyne leer ghy opentlijck verbreyt
Tot nut van yder, met oprechticheyt en claerheyt.236

Teksten voor de gemeente eisen perspicuitas, terwijl literaire poëzie zich vanouds 
veel meer mag kenmerken door een zekere obscuritas – al kan er vervolgens ge-
discussieerd worden over de vraag hoever de duisternis zich dan mag uitstrek-
ken.237 

Het lijkt erop dat Revius enerzijds beïnvloed is door zijn academische vor-
ming en zijn contacten met geleerden als Heinsius, anderzijds door de actuele 
discussies die onder invloed van Coornhert en Spiegel de dichters in de volks-
taal bezighouden en waarin regelmatig benadrukt wordt dat eenvoud en hel-
derheid passen bij de volkstaal, bij de bijbelse boodschap en bij een dichter-
schap dat niet onchristelijk pedant en pompeus wil zijn.238 Daar komt bij dat 
hij én predikant én dichter is, en dat beide kanten ook in zijn poëzie zichtbaar 
worden. Als opvoeder, beïnvloed door de bijbelse idealen, wil hij eenvoudig 
en duidelijk zijn. Maar als ambitieus dichter, doorkneed in de klassieken, kan 
hij zijn intellectuele bagage niet altijd uitschakelen. Zodoende is het sterk af-
hankelijk van genre, publiek en onderwerp welke stijl hij kiest. Hij kan dan 
wel streven naar ‘claerheyt en eenvoudicheyt’, vooral bij bijbelse onderwerpen, 
vooral als hij op de opvoedkundige toer gaat, maar er zijn ook situaties waarin 
dat streven op de achtergrond raakt.
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In tal van gedichten mikt hij duidelijk op een geleerd publiek van insiders. 
In zulke gevallen wemelt het van de ingenieuze verwijzingen en de klassieke 
citaten, slechts genietbaar voor kenners. Zelfs in verzen waar de dichter juist 
zegt dat hij dat eigenlijk niet wil, zoals ‘Lof Jesu Christi’:

Ghy die Permessi vloet* gaet watersuchtich lecken, *Permessus, dichtersrivier

En suyselende droomt van Phoebus* met sijn lier, *Apollo, dichters- en zonnegod

Cupido met zijn booch, Dione* met haer vier, *moeder v. liefdesgodin Aphrodite

Comt siet wat soeter drift tot dichten my comt wecken.
Mijn Phoebus is de Son die t’edel hooft ging decken

Met dorenen getackt in plaets van lauwerier,
Mijn Pegasus* dien Geest die met een snel geswier *gevleugeld dichterspaard

Sijn vleugelen snee-wit quam over hem wtstrecken.239

De dichter neemt hier uitdrukkelijk afstand van alle humanistisch-geleerde 
interessantdoenerij, hij kiest ondubbelzinnig voor een christelijke, bijbelse in-
houd van zijn verzen. Geen dronk uit de klassieke dichtersrivier, maar afhan-
kelijkheid van de Heilige Geest. Geen Apollo, maar Christus. Toch is het hele 
vers intussen alleen te begrijpen voor mensen die wél weten wie Apollo is, die 
Cupido en Dione en Pegasus met een glimlach kunnen herkennen.

Echo’s uit een heidens verleden
Van de twee grote tradities die in Revius’ werk op elkaar botsen – en soms ook 
vreedzaam naast elkaar bestaan – is de klassieke als eerste aanwezig. Tenminste, 
als het over poëzie gaat, over vorm en stijl. Revius heeft op school leren denken 
in de taal van Vergilius, Cicero en Horatius. Jarenlange oefening in het declame-
ren van Latijnse en Griekse teksten en het schrijven van brieven en gedichten in 
beide talen heeft zijn stijl ontwikkeld. Hij heeft de verzen van de klassieke au-
teurs ingedronken, hij heeft ijverig een verzameling van mooie spreekwoorden, 
uitdrukkingen en beelden aangelegd om die te zijner tijd in zijn eigen teksten 
te kunnen verwerken.

Iets van dat laatste wordt zichtbaar in het handgeschreven citatenboekje 
dat in Leiden wordt bewaard: Epitheta Homerica, ex Iliade et Odyssea collecta à Iacobo 
Revio. Nog in 1631, als hij al hoog en breed predikant is en de nodige geschriften 
heeft gepubliceerd, vindt hij het kennelijk de moeite waard om zijn verzame-
ling Homeruscitaten aan de hand van diens beroemde ‘epitheta ornantia’ over 
te schrijven in een mooi, handzaam boekje. Hij heeft er erg zijn best op gedaan, 
dat is zichtbaar aan het zorgvuldige handschrift – veel netter dan in de kerken-
raadsnotulen van zijn hand – en aan het speciale bericht dat hij toevoegt ‘voor 
de lezer die bij geval op dit boekje stuit’. Daarin verantwoordt hij zijn bronnen 
en de keuzes die hij bij het verzamelen gemaakt heeft. Hij erkent dat hij er meer 
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en andere teksten bij had kunnen gebruiken, maar hij heeft het gehouden bij 
de Ilias en de Odyssee – de rest laat hij over aan anderen met meer tijd. ‘Voor mij 
is het voldoende dat ik, vanwege het belang van de oefening, in vrije uren dit 
boekje heb samengesteld uit de oudste en beroemdste van alle Griekse wer-
ken.’240

Geen wonder dat de klassieke invloed zichtbaar blijft in allerlei gedichten. 
Als voorbeeld allereerst het ’Iaer-dicht op de verlossinge der stadt Deventer wt 
het gewelt der Spaenjaerden’, het grote vers waarmee het niet-bijbelse gedeelte 
van Revius’ bundel opent. Hij zet de verrassingsaanval van prins Maurits in 1591 
neer met de aan Horatius ontleende beelden van de arend die zich op een ar-
geloze ram stort en de leeuw die een ree verschalkt.241 Veertien regels lang volgt 
hij getrouw zijn klassieke voorbeeld, maar, dat verdient even opgemerkt te 
worden, hij slaat de regels over waarin herinnerd wordt aan de ontvoering van 
Ganymedes door Jupiter in de gedaante van een arend. Geen heidense goden 
in een lofdicht voor de Prins. Wél volop klassieke citaten, want ook verderop in 
het vers wemelt het van de toespelingen op Vergilius en Homerus,242 zodat dit 
‘Iaer-dicht’ bij de vreugdevolle herdenking van Deventers bevrijding alle toe-
hoorders bepaald moet hebben bij Revius’ kunnen op dit gebied.

Zoals het hier gaat, zo gaat het in talrijke verzen uit de Over-Ysselsche sangen en 
dichten. Overal klinken echo’s, niet alleen van Vergilius, Horatius en Homerus, 
maar ook van Pindarus, Sophocles, Euripides, Catullus, Ovidius en anderen.243 
Nog sterker dan in de Nederlandse poëzie is dat het geval in de Latijnse en 
Griekse gedichten: met dat relatief onbekende werk toont hij zich een meester 
van de creatieve imitatio. Soms gaat het maar om een enkele uitdrukking of zin-
snede, soms om een lang uitgesponnen beeld, soms ook om een heel gedicht. 
Mooie voorbeelden van dat laatste zijn het bruiloftsgedicht voor Jeremias Plan-
cius en Elisabeth des Marez (geïnspireerd op een ode van Horatius), het vers 
over Abrahams offer voor Caspar Sibelius (een navolging van Propertius) en 
het vers ‘Remedium adversus pestem et mortem’ (medicijn tegen de pest en de 
dood), een opmerkelijke bewerking van een van de erotische liederen van Ca-
tullus.244 De klassieke versie daarvan klinkt zo:

De zon kan ondergaan en weer opkomen,
maar als eens het korte licht is verdwenen,
blijft ons de slaap van een eeuwige nacht.
Dus geef me duizend kussen, daarna honderd,
dan nog eens duizend, nog eens honderd...245

Maar waar Catullus in het licht van de vergankelijkheid de liefde verheerlijkt, 
wijst Revius op het eeuwige leven als enige geneesmiddel tegen de pest en de 
dood: 
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Zie je de zon ondergaan en weer opkomen?
Al overkomt ons ook een korte nacht,
ons blijft de vreugde van het eeuwige licht
dat duizend eeuwen duurt, en daarna honderd,
dan nog eens duizend, nog eens honderd...246

Daarmee is meteen duidelijk dat Revius niet klakkeloos citeert, vertaalt en imi-
teert. Hij gebruikt de citaten die hem passen, hij kuist ze van heidense goden, 
wulpse erotiek en epicurische ideeën, en hij vult ze waar nodig met een nieuwe, 
christelijke inhoud. Omdat hij Gods lof ziet als het doel van zijn poëzie, streeft 
hij ernaar om de inhoud daarvan niet strijdig te laten zijn met de grondtoon 
van het bijbelse denken. Met andere woorden: er mag geen synthese ontstaan 
van christelijke en klassieke denkbeelden, de dichter kan alleen klassieke ele-
menten selecteren om die vervolgens in dienst te stellen van het christendom.

Dat Revius op dit punt heel bewuste keuzes maakt, blijkt wel uit zijn pro-
grammatische gedicht ‘Heydens houwelijck’. Het vers is gebaseerd op een pas-
sage uit Deuteronomium 21 waarin wordt beschreven op welke voorwaarden 
een joodse man met een heidense vrouw mocht trouwen: als ze haar haren en 
nagels liet knippen en haar kleding veranderde.247 Dat oudtestamentische ge-
geven neemt Revius als beeld voor het gebruikmaken van de klassieke dicht-
kunst door christelijke dichters. Hij stelt als voorwaarde dat zulke poëzie dan 
ontdaan wordt van allerlei heidense invloeden: ‘weytsche dertelheyt’ (erotiek), 
‘domme afgody’ (mythologie) en ‘spitse schamperheyt’ (cynisme).248 Pas dan 
mag de Muze omhelsd worden.

Revius’ bundel staat vol voorbeelden van dit proces: theorie en praktijk 
sluiten naadloos op elkaar aan. Hij vult klassieke vormen met christelijke in-
houden, hij varieert op citaten, hij verwijdert heidense goden, hij vervangt de 
aardse liefde door de hemelse. Dat doet hij overigens niet alleen met het werk 
van dichters uit de oudheid, maar ook met eigentijdse verzen van bijvoorbeeld 
Bredero en Hooft. Neem het begin van Daifilo’s amoureuze herderslied uit Gra-
nida: 

Windeken daer het bosch af drilt*, *van trilt 

Weest mijn brack*, doet op* het wilt *jachthond, drijf op

Dat jck jage,
Spreyt de hagen,

En de telgen* van elckaêr, *takken

Mogelijck schuilt mijn Nymphe* daer.249 *meisje (Dorilea)

Revius valt voor het zangerige liedje van Hooft, maar kan het zinnelijke karak-
ter van de tekst niet voor zijn rekening nemen. Hij maakt er dus een kerstlied 
van – nog steeds door herders gezongen:
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Windeken wt het paradijs
Op mijn pijpken* blaast den prijs* *herderspijp of panfluit, roem

Van Gods Sone,
Dat ick tone
Door de bosschen, voor het wilt
T’kindeken daer de doot voor trilt.250

Onsterfelijke roem
De gedichten waarin Revius een poging doet om een seculier voorbeeld te ker-
stenen liggen voor het grijpen. Zijn bundel bevat echter óók een paar verzen 
waarin hij van zijn rechtlijnige principes afwijkt. Onveranderlijk gaat het daar-
bij om teksten met een niet-bijbels onderwerp, met een klassieke vorm en my-
thologische beeldspraak.251 Het verschijnsel treedt vooral op in gedichten die 
iets met heldendom te maken hebben: lijkzangen op de dood van grote oor-
logshelden, overwinningsliederen op belangrijke successen van de prins.

Dergelijke wapenfeiten wekken bij Revius onveranderlijk een enorme drang 
tot ‘hoge’ poëzie in de beste klassieke traditie. Dat leidt tot uitvoerige lofzan-
gen op de bezongene – want eeuwige roem bij het nageslacht is een beloning 
voor goede daden en geeft troost bij het overlijden van een held.252 Op zulke 
momenten lijkt zijn bijbelse idee van het eeuwige leven bij God verdrongen 
te worden door het beeld van een klassieke heldenhemel. De grootste troost 
die dat beeld te bieden heeft is de gedachte aan de onsterfelijke roem van de 
overledene – een gans ander idee dan dat van de onverdiende zaligheid en de 
goddelijke genade waarin een christen gelooft.253

Ook in het algemeen vindt Revius de gedachte aan eeuwige roem (bijvoor-
beeld voor dichters en hun verzen) uiterst aantrekkelijk. Daardoor komt zijn 
streven om als nederige dichter eenvoudig en helder een goed getuigenis van 
Christus te geven soms onder spanning te staan. Het is immers dankzij de dich-
ters met hun onsterfelijke verzen dat de wapenfeiten van de bezongene als het 
ware in de sterren geschreven worden, om nooit vergeten te worden: 

Wie op het suyverste sijn maten heeft gestelt
Diens veersen wilse [de Muze] aen het hooch lazuyren velt* *de blauwe hemel

Ter eeren vanden Prins met goude sterren schrijven,
En de gedachtenis des dichters die ’t soo raemt* *die dit bereikt

Sal neven onsen helt waer hy oock wert genaemt
Geduyrichlijck bewaert en onvergeten blijven.254

Het paradoxale daarbij is dat voor Revius de onovertrefbare christelijke stof-
keuze van de dichter de oorzaak vormt van zijn onsterfelijke klassieke roem. 
Een lofdicht op de prins klinkt in zijn geval even luid en ver als een slag op het 
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aambeeld van Vulcanus, en dat komt vooral doordat hij de allerbeste stof geko-
zen heeft die denkbaar is: ‘Godes en des Princen lof ’.255 Intussen verandert hij in 
zulke verzen haast ongemerkt van een nederige, dienstbare, zichzelf wegcijfe-
rende dichter in een zelfbewuste, pretentieuze kunstenaar die ervan uitgaat dat 
zijn verzen de tijd zullen verduren. Hij is niet langer een gewone christen die 
zijn aanleg en talenten zo goed mogelijk moet ontplooien ten dienste van zijn 
medemens, hij voelt zich aangeraakt door een eeuwigheidsadem:

Wat nieuwe drift* voel ick van binnen? *aandrift

Wat vlamme woelt my inde sinnen?
O, die mijn hant en mijne pluym* *ganzenveer

Tot dichten roert, voor mijne ogen,
Onsichtbaer, maticht u vermogen,
En mach het wesen, geeft my ruym*.256 *verminder de druk

Dat is de klassieke inspiratiegedachte op z’n best, een gedachte die toch in het 
algemeen maar weinig in Revius’ werk voorkomt. Hij heeft immers ten diep-
ste een ander beeld van dichterschap, een beeld dat meer te maken heeft met 
van God gegeven talenten, met een tong die tot Gods lof geschapen is en met 
een aanleg die in dienst van God en de naaste ontplooid moet worden. Er is in 
het algemeen bij hem geen sprake van de directe goddelijke aanblazing waarop 
klassieke dichters zich vaak beroemen.257 In plaats daarvan heeft hij het over 
een gave die gewekt wordt door een ‘soete drift tot dichten’ – wat alles te maken 
heeft met de grootse stofkeuze: niet Apollo, maar Christus beweegt de dichter 
tot schrijven:

Mijn Phoebus* is de Son die t’edel hooft ging decken *Apollo

Met dorenen getackt* in plaets van lauwerier *cf. Jezus’ doornenkroon

(...)
Sijn rietstock mijne pen, sijn adem diese drijvet.

Sijn leven ende doot zijn t’ ongemeten stof
Van mijnen soeten sanck en zijnen groten lof
Die hier begonnen wort en namaels eeuwich blijvet.258

In zijn theologische beschouwingen over het profetenambt neemt Revius ex-
pliciet afstand van de klassieke gedachte dat dichters zich mogen beroemen op 
goddelijke aanblazingen. Dichters zijn namaakprofeten, de échte profeten zijn 
volgens hem vooral degenen in wie ‘de gave van de uitleg van de goddelijke 
[waarheid] is uitgestort, die door studie en lectuur wordt onderhouden.’259 Te-
gen die achtergrond lijkt het erop dat Revius, als hij een verband legt tussen 
zijn dichtersgave en zijn stichtelijke stofkeuze, het niet heeft over de inspiratie 
van de kunstenaar, maar over de profetische gave van bijbeluitleg en duiding 
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van de actualiteit in bijbels licht – hét kenmerk van een door God geroepen en 
door de Heilige Geest verlichte predikant.

Wat niet wegneemt dat zijn ideeën over eeuwige dichtersroem op een ter-
rein liggen waar hij, vanuit een menselijke gevoeligheid voor erkenning, zijn 
gereformeerde snoeimes soms even aan de kant legt. Terwijl andere christen-
dichters het eerzuchtprikkelende karakter van klassieke poëzie even negatief 
beoordelen als de leugenachtigheid of erotiek die in zulke dichtkunst voor-
komt,260 ligt dat voor Revius kennelijk ingewikkelder. De eeuwige roem waar-
van de klassieke dichters zingen, is voor hem een soort verleiding waaraan hij 
meestal weerstand kan bieden, maar waarvoor hij soms bezwijkt. Het verklaart 
de dubbele houding die hij ten opzichte van het dichterschap inneemt. Eigen-
lijk is hij trots op zijn poëzie, hoewel hij weet dat nederigheid de dichter past. 
Hij strooit met bescheidenheidstopoi, hij zoekt bewust naar een nederige posi-
tie, maar tussen de regels door klinkt regelmatig toch zijn grote verlangen naar 
erkenning, naar onvergetelijkheid:

O! had’ ick Davids herp, en dat mijn losse snaren
Een goddelijcke hant aendraeyde (...)
Nu isser wel de lust, maer ’thapert aende macht.
Dies myne Sangerin moet sterven ongeacht,
En de Vergetenheyt sal zijn haer erfgename.261

Klassieke goden en godinnen
In gereformeerde kring is het dichterlijke gebruik van klassieke mythologie 
niet onomstreden, zodat Revius op dat terrein voorzichtig te werk gaat. Wat 
hij in zijn gedicht ‘Heydens houwelijck’ zegt is geen probleem. Gereformeerde 
theologen vinden in het algemeen dat er gepast gebruik gemaakt moet worden 
van de goede en nuttige kennis, wetenschap en wijsheid die uit de oudheid is 
overgeleverd, maar dat er afstand genomen moet worden van de sporen van het 
oude heidendom.262

De vraag is alleen: waar liggen de grenzen precies? Is een verwijzing naar Ju-
piter, Venus of Apollo meteen zonde? Moeten de klassieke goden als afgoden of 
demonen beschouwd worden, vanuit de oude gedachte dat de heidense goden 
eigenlijk gevallen engelen zijn? Of zijn ze op papier zo ongevaarlijk geworden 
dat een dichter ze met een gerust hart als fraaie beeldspraak kan gebruiken? Die 
discussie wordt in de loop van de jaren met toenemende heftigheid en steeds 
meer argumenten gevoerd.263

Bevindelijke lieddichters als Jodocus van Lodenstein en Willem Sluiter kie-
zen in het derde kwart van de zeventiende eeuw voor de veilige weg van ont-
houding. Sluiter beschouwt het zelfs als een schending van het eerste gebod om 
zelfs maar de naam van Apollo of Venus te noemen. Een toonaangevende theo-
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loog als Gisbertus Voetius heeft het intussen al in 1638 over ‘indirecte afgoderij’ 
en spreekt afkeurend over het gebruik om teksten te versieren met heidense 
goden en godinnen.264 Maar daartegenover staat iemand als Daniel Heinsius, 
toch stellig niet minder rechtzinnig in de leer, die vol vuur betoogt dat mytho-
logie niet zo letterlijk genomen moet worden: de heidense mythen bevatten 
veel diepe wijsheden voor wie daar oog voor heeft. Als je maar niet te letterlijk 
leest. Bedoelen de Grieken en Romeinen met de namen Vulcanus, Bacchus en 
Venus niet vooral het wezen van vuur, wijn en liefde?265 

Revius bevindt zich als dichter midden in dat mijnenveld, en hij kiest voor 
een tussenpositie. Hij gaat niet zover als Heinsius, die in zijn Lof-sanck van Iesus 
Christus kwistig met mythologische beelden strooit. Bij Revius wordt bijbelse 
stof niet versierd met heidense beelden. Maar zo streng als sommige anderen 
is hij ook niet. Hij schrijft over de klassieke goden zoals hij ook over tovenaars, 
waarzeggers en sterrenkijkers schrijft: met luchtige ironie, ongeloof, bagatel-
lisering.266 Zie de reeks ‘steekdichtjes’ die hij, in navolging van Augustinus, op 
de klassieke goden schrijft: 

Het Capitolium wert heymelijck beclommen, 
De gansen slaen geluyt, de goden al verstommen*. *ganzen waakten tegen insluipers

O Romen, waer het vremt, indien een cloeke siel
Meer van een vette gans als van u goden hiel?267

Hij spot met Jupiter, die niet eeuwig kan zijn als de tijd (Saturnus) zijn vader is, 
hij lacht om de sterrenkijkers die de wellust (Venus) wél een plaats aan de hemel 
gunnen en de wijsheid (Pallas Athene) niet.268 De goden vormen stof tot vrolijk-
heid, de dichter neemt ze niet serieus. Daarom heeft hij het in dit verband ook 
niet meteen over demonische invloeden, kwade geesten of afgoderij. Al waren 
er dan vroeger in de klassieke godenverering reële machten aanwezig, die tijd 
is nu voorbij:

Dodona spreeckt niet meer, de Eycke is een stock*, *Zeus’ eikenorakel te Dodona 

Apollo is een steen, Diana is een block.269 

Heel anders dan de manier waarop hij over de rooms-katholieke heiligenver-
ering praat: daar valt niet mee te spotten, dat is in zijn ogen pas echt afgoderij.270 

In zijn niet-bijbelse gedichten is er intussen meer mogelijk op het gebied 
van mythologische versiering. Hij heeft het vaak over Apollo en de muzen als 
hij de dichtkunst bedoelt, hij laat de Faam op verschillende plaatsen rondzwe-
ven, hij herinnert aan Neptunus, Echo, Amor, Polyxena, Hercules, Orpheus, 
Charon en vele, vele anderen, zowel in zijn Nederlandse gedichten als in Latijn-
se of Griekse verzen.271 Maar het blijft in de meeste gevallen pure beeldspraak. 
Als hij het over ‘Phoebi spreuken’ heeft bedoelt hij de dichtkunst, als hij het 
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over ‘onsen Mars’ heeft bedoelt hij de prins. Gewaagder wordt het echter als hij 
Jezus in een Grieks gedicht aanduidt als ‘Zoon van de grote God die de Olym-
pus bewoont.’, dankzij Homerus die hij op dat moment bezig is na te volgen.272 
Zo’n plotseling opduikende Olympus doet wat merkwaardig aan. Toch hoeft 
het ook weer geen verwondering te wekken dat de dichter ‘Zeus’ – ook in andere 
gedichten – stilzwijgend vertaalt met ‘God’.273 Dat is volkomen in de lijn van 
Paulus, die immers hetzelfde deed met een citaat van de Griekse dichter Aratus. 
In feite heeft een heiden als Aratus het over de ware God, denkt Revius, als hij de 
naam van Jupiter noemt.274 Op die manier kan hij een klassiek gebed tot ‘Zeus 
koning’ omvormen tot een christelijk gebed, en daarmee zichzelf en zijn lezers 
stichten:

Het goede wilt ons, Heer, toemeten,
Tsy dat wy ’t bidden, of vergeten.

Het quade geeft ons nimmermeer
Al baden wy het noch soo seer.275

Toch acht hij het ook vaak nodig om expliciet afstand ten opzichte van de my-
thologie in te bouwen. Dan komen er sceptische tussenvoegsels als ‘soo men 
seyt’, of ‘alsmen te meynen plachte’, of ‘gelove wie het wil, ick denck het mijn 
daer van’. Het allermooiste voorbeeld staat in zijn sonnettencyclus op de dood 
van Ernst Casimir van Nassau, waar hij eerst tien regels lang in gesprek gaat met 
Charon, de veerman van de klassieke doodsrivier, maar zichzelf dan tot de orde 
roept en overschakelt op het bijbelse beeld van de vurige wagen waarmee de 
profeet Elia in de hemel werd opgenomen:

Wat seg’ ick? ben ick in mijn hersenen geslagen?
’t Is Charon noch sijn schip dat met hem hene-vaert,
ten hemel geldt de reys, hy climt te Gode-waert
En daer ick hem op sie het is Elias wagen.276

De oplossing die Revius vaak kiest is: eerst uitvoerig opsommen wat hij allemaal 
níét denkt en vindt (zodat de lezer toch een indruk krijgt van zijn belezenheid 
en stilistische vermogens) en er daarna een radicaal andere wending aan geven. 
Bijvoorbeeld in zijn vers over David, de grote psalmdichter, waarin hij eerst alle 
klassieke mythen over de macht van muziek opsomt:

K’en weet niet of u luyt, o Orpheu*, conde rueren *Orpheus

T’vernuftelose vee en t’ore-lose wout,
K’geloof niet dat u harp, Amphion, steen en hout
Dee rollen na het snoer* van Thebes eerste mueren: *uitgezette lijn
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Ick twijfel of u spel, Arion, conde stueren
Den gladden tuymelaer* door t’wemelende sout (...). *dolfijn

Dit weet’ ick, dat den clanck, o David, uwer psalmen,
Gods donderende hant heeft menichmael doen calmen.277

Steeds opnieuw maakt hij de sprong van de klassieke naar de christelijke we-
reld. Het meest indrukwekkend verwoordt hij dat wel in zijn Griekse ‘Anacre-
onticum’, aan het begin van de bundel geplaatst. Het versje roept het beeld op 
van een dichter die klassieke tonen uit zijn instrument probeert te halen, maar 
dat wil hem niet goed lukken. Hij stemt zijn lier zo zuiver mogelijk, hij doet 
steeds nieuwe pogingen, maar het is alsof de snaren een eigen wil hebben: ze 
brengen totaal andere klanken voort.

Zo schrijft Revius zijn poëzie: hij heeft een klassiek instrument waaraan hij 
klassieke klanken probeert te ontlokken, maar dwars daardoorheen breekt een 
ander geluid zich baan:

Ik wil verhalen van Athene,
ik wil zingen van de Muze,
maar mijn luit laat met zijn snaren
alleen de weldaden van God weerklinken.

Verstelde ik tevoren de snaren
en de hele lier
en probeerde ik te bezingen Hermes
met zijn gouden staf, dan nog
zingt mijn lier van Christus.

Vaart wel, voortaan, Hermes
en Muzen, mijn lier
bezingt immers alleen
de weldaden Gods.278

Bijbelse invloeden
Daarmee is meteen de tweede grote traditie zichtbaar waaruit Revius put: de 
bijbels-christelijke. Zijn gedichten herinneren aan de Bijbel, de kerkvaders, de 
moderne devotie, de Franse calvinistische dichters. Hij gebruikt de technieken 
van de psalm, de preek, de meditatie. Zijn verzen ademen oudtestamentische 
hartstocht, mystieke vroomheid, belijnde orthodoxie. Echo’s van vele eeuwen 
denken, mediteren, theologiseren, voelen, verlangen, bidden en geloven klin-
ken mee in zijn poëzie. Na tweeduizend jaar klaagt Jeremia nog altijd even 
hartstochtelijk, maar dan in het Nederlands:

Hoe cont ghy, Heer, geheel end’ al
Ons werpen wt het lieve tal
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Van uwe bontgenoten?
Hoe cont ghy die u roepen aen
En vast op uwe trouwe staen
In eeuwicheyt verstoten?279

In het vorige hoofdstuk is gebleken hoezeer het bijbelse denken Revius’ ideeën 
over de mens beïnvloedt. Wie zich spiegelt aan de Psalmen, het Hooglied en de 
Klaagliederen voelt zich – ver verwijderd van stoïcijnse berusting – meegeno-
men in de klachten over zonde, leed en godverlatenheid, in de lofzangen over 
vreugde en verlossing. Wie zich laat inspireren door verhalende bijbelboeken 
als Genesis en Esther kan niet anders dan afstand nemen van het klassieke hel-
dendom en in plaats daarvan de mens beschouwen vanuit de eeuwige spanning 
tussen licht en donker, zonde en genade.280 Bij Revius is de mens goed gescha-
pen, maar bedorven door de zonde. En hoewel de mogelijkheid tot herstel door 
Gods genade gegeven is, blijft ook de gelovige mens in dit leven altijd onvol-
maakt, levenslang worstelend met het kwaad in zichzelf, levenslang verlangend 
en strevend om daar bovenuit te komen. 

Met het berijmen van grote bijbelgedeelten heeft Revius zich, zoals gezegd, 
geoefend in een stijl die past bij de ‘weldaden Gods’ die hij wil bezingen. Bij 
hem, als gereformeerd predikant en theoloog, kan die bijbelse invloed moeilijk 
onderschat worden. Hij bestudeert de Hebreeuwse en Griekse grondtekst, legt 
er de Deux-Aesbijbel en de Latijnse versie van Tremellius en Junius naast,281 ver-
taalt, bewerkt, berijmt, kruipt woord voor woord door de tekst heen totdat hij 
zelf in die stijl en denktrant schrijven kan.

Overal in zijn bundel wordt zichtbaar hoezeer de dichter schatplichtig is 
aan de traditie van de oudtestamentische poëzie. Waarschijnlijk heeft hij de 
precieze vormkenmerken van de Hebreeuwse liederen niet onderscheiden zo-
als hedendaagse wetenschappers dat doen, maar de stijl van zijn gedichten – 
gebouwd op parallellismen en antithesen – herinnert wel degelijk aan de Psal-
men. Eerst zijn er de vragen, de strijd, de klachten, daarna volgt een herstel van 
de rust en het vertrouwen op God. Steeds opnieuw maakt de dichter de stap van 
gevoel naar geloof. De vele klassieke beelden en citaten die hij gebruikt, zijn 
niet meer dan ornamenten aan de buitenkant van zijn poëzie. Ze onderstre-
pen zijn humanistische vorming en zijn grote belezenheid. De bijbelse invloed 
echter zit dieper. Naar strekking en mentaliteit is hij zo volkomen met de oud-
testamentische poëzie vertrouwd dat de geest ervan zijn eigen verzen tot in de 
kern doordringt.

Daarbij hebben zijn vorming als theoloog en zijn werk als predikant zeker 
ook een rol gespeeld. Voor hem is het een dagelijkse bezigheid: studeren in de 
Bijbel, en de boodschap van de tekst dan vertalen naar het publiek dat op zon-
dag onder zijn gehoor zit. Een vergelijking tussen zijn gedichten en zijn preken 
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is helaas onmogelijk, omdat er geen enkele preek van zijn hand is overgeleverd. 
Maar het is duidelijk dat hij, ook bij het schrijven van zijn poëzie, put uit een 
lange traditie van meditatie, devotie en homiletiek.

De modellen die in zijn tijd gelden voor een goede preek – inleiding, thema 
en onderverdeling, verklaring en leringen, toepassing282 – zijn moeiteloos op 
sommige van zijn gedichten van toepassing. Bijvoorbeeld op het vers ‘Paradijs’, 
waar hij begint met het publiek aandachtig te stemmen door een prikkelen-
de vraag te stellen, een vraag die herinnert aan vergeefse zoektochten naar het 
aardse paradijs: ‘Wat soeckty naden tuyn die Adam was gegeven?’ Daarna komt 
hij bij het thema van het gedicht: de Bijbel heeft evenveel rijkdom te bieden als 
het verloren paradijs. Stuk voor stuk worden vervolgens de parallellen tussen 
paradijs en Bijbel uitgewerkt en verklaard: de levensboom is Christus, de boom 
van de kennis van goed en kwaad is de wet, de andere groene bomen zijn de 
bijbelschrijvers, de vier rivieren zijn de vier evangelisten, de wind die door de 
hof waait is de Heilige Geest. En ten slotte volgt de toepassing:

Wat vraeg’ ick na ’t voorlee’n? dit Eden* wil ick bouwen *paradijs

Tot dat mijn ogen eens het hemelsche aenschouwen.283

Zelfs de preektoon is in sommige gedichten hoorbaar: de dringende vragen, de 
herhalingen, als het ware met stemverheffing gepresenteerd:

Wat batet veel gereyst in landen wijt-gelegen
Soo ghy niet in en gaet des Heeren smalle wegen?

Wat batet te besien soo menich schoone stat
Soo ghy het hemelrijck int herte niet bevat?284

Het koor van de kerk
Als dichter heeft Revius een grote voorkeur voor uiteenzettingen aan de hand 
van een plaatje dat, via beeldrijke omschrijvingen, in het hoofd van de lezer 
wordt opgeroepen. Het doet, zoals al vaker opgemerkt, sterk denken aan de em-
blematiek – zijn werk bevat zelfs een paar voorbeelden van directe navolging 
van een embleem.285 Opvallend daarbij is dat hij het plaatje niet overneemt, al-
leen de tekst. Dat is waarschijnlijk een bewuste keuze: geen beelden in een reli-
gieuze context. Niet in de kerk, maar ook niet in stichtelijke lectuur.

In zijn latere werk doet hij er expliciete uitspraken over. God mag in geen 
enkel opzicht afgebeeld worden, ook niet in de vorm van een zonnetje of een 
vuurkolom (zoals in emblematische afbeeldingen veelvuldig gebeurt).286 De 
‘metaforische zinswendingen van de Schrift’ mogen immers niet zomaar over-
gebracht worden naar ‘het penseel van de schilders’.287 Verder vormen ook an-
dere religieuze afbeeldingen een risico. Revius’ argumenten tegen beelden in 
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de kerk – ze doen afbreuk aan de ware vroomheid, omdat ze snel tot verering 
en aanbidding leiden – kunnen eenvoudig toegepast worden in iedere context 
die oproept tot meditatie en gebed. Dat vormt de meest waarschijnlijke verkla-
ring voor het feit dat religieuze emblemen wat hem betreft slechts uit woorden 
bestaan.288

Toch is het verband met de eigentijdse emblematiek niet de enige verklaring 
voor zijn emblematisch aandoende manier van dichten. De wortels daarvan rei-
ken veel verder terug, tot in de middeleeuwse traditie van devotie. Dé medita-
tietechniek die in devotionele teksten de eeuwen door beschreven wordt, komt 
immers neer op (1) zintuiglijke beschouwing van het object, (2) inzichtgevende 
analyse, (3) emotionele verwerking, vaak in de vorm van een gebed.289

In zijn inspirerende boek Devotional poetry in France laat Terence Cave zien hoe 
deze oude traditie van meditatie en contemplatie bepalend is geweest voor de 
Franse religieuze poëzie op de grens van de zestiende en zeventiende eeuw. En 
juist die poëzie is het die de dichtkunst van Revius diepgaand heeft beïnvloed. 
Hij vertaalt en bewerkt verzen van bijvoorbeeld Desportes, Goulart en Du Bar-
tas, en het is aannemelijk dat de hele opzet en toon van zijn bundel geïnspi-
reerd is door vergelijkbare Franse bundels – die hij ongetwijfeld op zijn grote 
studiereis is tegengekomen.290 

Hij moet gegrepen zijn door deze Franse poëzie, die de nadruk legt op in-
nerlijke, persoonlijke devotie, die in de context staat van de grote religieuze 
opwekkingsbewegingen van de zestiende eeuw, die teruggrijpt op de middel-
eeuwse vroomheid en toch ook volop renaissancistisch-geleerd is, die de the-
ma’s van zelfonderzoek, berouw, boete, gebed en lofprijzing centraal stelt, die 
mediteert over de verlossing door de menswording van Christus, zijn lijden en 
opstanding. De beelden van waaruit veel gedichten vertrekken zijn daarbij vaak 
ontleend aan het Oude Testament (vooral rond de thema’s boete en berouw) en 
de middeleeuwse geestelijke lyriek (vooral rond de thema’s van de geboorte, het 
lijden en de opstanding van Christus).291

Dat alles geldt in hoge mate ook voor Revius’ poëzie. Net als zijn Franse 
voorbeelden houdt hij zich bezig met bijbelberijmingen, met devotionele son-
netten, met oudtestamentische beelden en oude volkslyriek – dat laatste juist 
in de verzen over de geboorte en het lijden van Christus, die inderdaad soms 
bijna middeleeuws van toon zijn.292 Waar de Fransen ingrijpend beïnvloed zijn 
door de geest van de moderne devotie, zal dat voor Revius in nog heviger mate 
hebben gegolden. Niet voor niets hadden de ‘broeders des gemenen levens’ hun 
bakermat in Deventer, niet voor niets geeft de dichter er blijk van dat hij hun 
werk grondig gelezen en gewaardeerd heeft.

De invloed van de zestiende-eeuwse Franse poëzie valt ook te verbinden 
met de fascinatie die Revius vertoont voor het werk van bekende en onbekende 
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Italiaanse renaissancedichters. Een van zijn handgeschreven verzamelingen 
van brieven en gedichten bevat een kleine veertig Italiaanse sonnetten en an-
dere verzen. Er is een stukje bij uit Dantes Divina Commedia, een paar sonnetten 
van Petrarca (over de decadentie van het pauselijke hof in Avignon), maar ook 
heel wat religieuze verzen van onbekendere, vroegzestiende-eeuwse dichters 
als Antonio Francesco Raineri, Giovanni Giacomo dal Pero, Lodovico Dolce en 
Veronica Gambara. Zelfs de pauselijke beschermeling Francesco Maria Molza 
ontbreekt niet.293 Het is heel goed mogelijk dat Revius via zijn Franse connec-
ties met deze teksten in aanraking gekomen is: de dichters om wie het gaat zijn 
grotendeels bekend geworden via de verzamelbundels van de Italiaanse druk-
ker Giolito, die door bijvoorbeeld Ronsard en zijn kring veelvuldig nagevolgd 
werden.294

Dat maakt zichtbaar dat Revius zich weliswaar regelmatig heeft laten inspi-
reren door de gedichten van Franse geestverwanten, maar dat die Franse poëzie 
ook een schakel vormt in een keten die veel verder terugreikt: soms naar de 
religieuze verzen van Italiaanse humanisten, maar vaker via de teksten van de 
moderne devotie terug naar het werk van de kerkvaders, en nog verder, naar 
de bijbelse bronnen zelf. Een voorbeeld daarvan is Revius’ beroemdste sonnet:

Hy droech onse smerten

T’en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten,
Noch die verradelijck u togen* voort gericht, *trokken

Noch die versmadelijck u spogen int gesicht,
Noch die u knevelden, en stieten u vol puysten*, *builen

T’en sijn de crijchs-luy niet die met haer felle vuysten
Den rietstock hebben of den hamer opgelicht,
Of het vervloecte hout op Golgotha gesticht,
Of over uwen rock tsaem dobbelden en tuyschten*: *dobbelden

Ick bent, ô Heer, ick bent die u dit heb gedaen,
Ick ben den swaren boom* die u had overlaen, *het kruis

Ick ben de taeye streng daermee ghy ginct gebonden,
De nagel, en de speer, de geessel die u sloech,

De bloet-bedropen croon die uwen schedel droech:
Want dit is al geschiet, eylaes! om mijne sonden.295

Het is een vers dat nog altijd functioneert in de kerkelijke liturgie, dat op Goede 
Vrijdag in allerlei kerkgebouwen aangehaald wordt en in gedachten door de 
toehoorders meegezegd – in een grote traditie van gebed en meditatie die eeu-
wen en eeuwen terugreikt: van de calvinist Revius naar de jezuïet Makeblijde 
en de rooms-katholieke martelaar Musius, daarvandaan terug naar de Engelse 
puritein Perkins en de Duitse reformator Luther, en nog verder naar de elfde-
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eeuwse abt Jean de Fécamp – zelfs tot aan de profeet Jesaja, wiens tekst als titel 
boven het gedicht staat: ‘Hy droech onse smerten’.296

De hele rij van joodse, christelijke, rooms-katholieke en protestantse dich-
ters zegt in allerlei toonaarden steeds hetzelfde. Met de woorden van Jesaja: ‘Hij 
is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrij-
zeld, de straf die ons de vrede aanbrengt was op Hem.’ Deze spiritualiteit, deze 
inwendige vroomheid overbrugt iedere afstand in tijd en ruimte, iedere dog-
matische kloof.

Daarmee wordt ook duidelijk hoe moeilijk de individuele stem van de 
dichter te onderscheiden is van dit hele koor dat op de achtergrond meeklinkt. 
Juist in devotie hebben schrijvers de neiging om zich terug te trekken in de 
anonimiteit van de traditie.297 Ook in dit sonnet van Revius is dat het geval. 
Heel bewust treedt hij als individu op de achtergrond, zijn hoogstpersoonlijke 
omstandigheden en emoties verdwijnen achter de ‘ik’ die niet alleen namens 
zichzelf, maar namens de hele gemeenschap van gelovigen spreekt. Hij verkon-
digt een waarheid die algemeen geldig is, die onafhankelijk van hemzelf be-
staat en boven hemzelf uitgaat. Overigens zonder daarin onpersoonlijk te zijn, 
integendeel: hij heeft de zaak doorleefd en is zelf ten hoogste betrokken. In de 
onvergelijkelijke formulering van Strengholt: ‘Ick bent, ô Heer, ick bent... Hier 
zegt de profetische dichter niet zoiets als ‘ik, Jacobus Revius uit Deventer’ zon-
der meer. Hij is uiteraard geheel inbegrepen – maar de andere christenen zijn 
niet uitgesloten. Het ‘ik’ in zo’n gedicht is de representatie van de christen tout 
court. Anders gezegd, de dichter formuleert een universele christelijke waar-
heid in de vorm van een persoonlijke belijdenis. Het is of de didacticus zich tot 
zijn toehoorders richt en zegt: Wil je weten hoe je op Golgotha behoort te staan 
tegenover het kruis van Christus? Ik zal het voordoen.’298

Uit de gedichten van Revius spreekt niet de houding van een in eenzaamheid 
mediterend mens, maar van een prediker die het individu in de massa wil berei-
ken, die de unieke emoties wil raken door als identificatiefiguur op te treden. 
De al vaker gesignaleerde afwezigheid van persoonlijke levensomstandigheden 
in zijn poëzie wordt daarmee een bewuste keus. De ander, de medechristen, 
moet zich niet gehinderd voelen om mee te bewegen met de gedachten en emo-
ties die het vers verwoordt. Een plotseling opduikend familielid, een concrete 
stad, een bepaalde gebeurtenis – dat alles kan de identificatie belemmeren. Het 
gaat niet om de individuele ervaringen of om de psychische gesteldheid van de 
dichter, niet om minutieuze ontleding van het zelf. De dichter blijft een exem-
plarische gestalte, een personage dat vertegenwoordigend spreekt, iemand die 
het register van de traditie tussen zichzelf en de ‘ik’ uit zijn gedichten schuift.299

Wat niet wegneemt dat Revius’ persoonlijke omstandigheden soms kunnen 
verklaren waarom hij bepaalde thema’s kiest, waarom bepaalde vragen en pro-



14. Dantes Oratio Dominica (Purgatorio, canto 11) in Revius’ handschrift, het openingsgedicht van zijn verzameling 
Italiaanse poëzie. 
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blemen hem nader aan het hart liggen dan andere, waarom sommige gedichten 
– ondanks de universele waarheid die erin verkondigd wordt – toch zo innig en 
persoonlijk-betrokken overkomen. Het ligt voor de hand dat bijvoorbeeld het 
persoonlijke verlies van een aantal kinderen iets te maken heeft met het feit dat 
hij zo fijngevoelig over het onderwerp van de kindermoord in Bethlehem kan 
schrijven:

Sy gingen haestelijck int leven door den doot,
Gerucket onverwacht wt hares moeders schoot,
Gedragen inden schoot van haren liefsten Vader.300

Zo bezien is het niet waar dat Revius’ persoonlijke ervaring volkomen afwezig 
is in zijn poëzie, ook al ontbreken zelfs de belangrijkste levensfeiten. De bijbe-
horende emotie is wel degelijk achter de regels voelbaar, doordringt het vers en 
geeft persoonlijke zeggingskracht aan de universele boodschap. 

9. De vingerafdruk van de dichter

‘Van graan des levens naar jenever der poëzie’
Hoe Revius zijn persoonlijke stemming en emoties vertaalt naar algemenere 
noties die de lezer moeten stichten, wordt het beste zichtbaar in het vers ‘Laurus 
rediviva’. Op het eerste gezicht is het een van de minder opmerkelijke gedich-
ten, geschreven ter gelegenheid van de benoeming van Henricus Reneri aan het 
Deventer Athenaeum, een kunststukje waarin de dichter zijn beheersing van 
Grieks, Latijn, Frans en Nederlands etaleert. In het Nederlands begint het zo:

O Lauwer*, die my meest van alles con’t vermaken *laurierboom

Dat in mijn hofken is te ruycken off te smaken,
My dunckt (daerom ghy oock mijn oge bet* behaecht) *des te meer

Dat ghy van onse school het beeltenisse draecht.301

Dat klinkt bij uitstek als het begin van een vers vol verplichte lauwertakken, 
eeuwige roem en bloeiende wetenschappen. Zoals alle andere gedichten waarin 
Revius zijn uitgangspunt neemt in de vaste topoi van de literatuur: de bliksem-
dragende adelaar, de kwelende nachtegaal, de altijd groene laurier en de rozen-
vingerige dageraad.

Maar nu gunt de bezongene, Henricus Reneri, ons bij dit gedicht een blik 
achter de schermen in de werkplaats van de dichter. En wat blijkt? De takken 
van de laurierboom die het vers dragen zijn niet slechts dichterlijke beeld-
spraak, ze hebben wel degelijk een concrete basis in de werkelijkheid. Sterker, 
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de geboorte van het vers heeft direct met de persoonlijke gemoedstoestand van 
de dichter te maken. Zoals Reneri aan David le Leu de Wilhem schrijft:

Je ontvangt hierbij ook ‘Laurus rediviva’, een lied te mijner ere opgetekend door een 
vooraanstaande predikant in deze stad, waarvoor hem een grote laurierboom die in zijn 
tuin groeide, met vier takken en heel veel scheuten rond de wortel, de aanleiding gaf. 
Men geloofde dat zij door de kou van de voorafgaande winter volledig afgestorven was, 
maar vrij laat in de volgende zomer, totaal tegen alle verwachting in, is ze herleefd en 
heeft ze met nieuwe frisheid de dichter verkwikt. Als getuige van deze vreugde werd dit 
vers geboren in een voor het overige buitengewoon trieste tijd, toen door het instorten 
van een enorme schoorsteen én zijn vrouw, én zijn dochtertje, én hijzelf getroffen en 
bijna bedolven zijn geweest.302 

Hier wordt letterlijk zichtbaar hoe bij Revius het ‘graan des levens’ wordt omge-
stookt tot ‘jenever der poëzie’. In ’s dichters tuin achter de pastorie in Deventer 
blijkt een echte laurierboom te staan, een vierarmige boom die doodgevroren 
lijkt na een koude winter, maar totaal onverwacht weer begint uit te lopen. Dat 
gebeuren, dat zich onder zijn ogen voltrekt, biedt een diepe troost aan Revius’ 
symbolisch ingestelde gemoed: wat dood lijkt komt tot leven, zelfs als wij het 
allerminst verwachten. Voor zichzelf legt hij daarbij, als we Reneri geloven mo-
gen, een persoonlijk verband met de opleving van zijn trieste stemming sinds 
het ongeluk dat hem en zijn vrouw trof, en de dood van hun dochtertje.

Nergens in zijn werk schrijft hij expliciet over die gebeurtenissen. Hij heeft 
zich het ongeluk aangetrokken, hij heeft dat ook wel degelijk in persoonlijke 
brieven onder woorden kunnen brengen, zo blijkt uit de hierboven al geci-
teerde reactie van Pontanus. Maar kennelijk is het een bewuste keus van hem 
om deze privézaak – zoals gebruikelijk – buiten zijn publieke geschriften te 
houden. In het gedicht waartoe de herleefde laurier hem inspireert, verbergt hij 
zijn persoonlijke emotie dan ook achter een universeler gevoel van hoop, in het 
bijzonder voor het Deventer Athenaeum dat mogelijk in de toekomst tot ‘een 
bos van Lauweren’ zal worden. 

In dat bijna alchemistische dichtproces smelten de treurigheid en vreugde 
van de dichter, de zichtbare boom in zijn tuin, de groei van de school en de 
bloei van de wetenschap, de liefde tot Deventer en uiteindelijk de christelijke 
hoop op een betere toekomst samen in een geleerd vers vol symboliek. Voor zijn 
geestesoog ziet de dichter niet slechts een collegezaal met briljante droomstu-
denten, of een vaag, groen idee van hoop, groei en leven. Zijn vers begint en ein-
digt met de tastbare grond onder zijn voeten. Aan het begin zien we de dichter 
zich met alle zintuigen verheugen in zijn fraaie laurierboom, aan het eind is 
hij daadwerkelijk in zijn tuintje de jonge laurierscheuten aan het uitplanten. 
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Dat is de echte werkelijkheid, die weliswaar naar iets anders en hogers verwijst, 
maar die toch zelf ook het hele gedicht door aanwezig blijft.

De dichter met de herdersfluit
Wie erop letten gaat, vindt ongedacht veel sporen van een concrete, historische 
realiteit terug in Revius’ gedichten. Niet alleen in de geuzenliederen, maar ook 
in de gedichten met een emblematisch karakter. Daar zijn bijvoorbeeld de vis-
sers op de Zuiderzee die zich ‘wat ruychjes en wat grof ’ uiten, de ‘moedelose 
crancken’ die naar lafenis hijgen, de soldaten die hun ‘musquet’ bij een huis 
neerzetten om aan te geven dat ze daar ingekwartierd zijn, het steentje dat 
kringen op het water maakt en het orgel dat compleet met pijpen, klavieren 
en pedalen boven de lezer uittorent.303 Op die manier krijgen Revius’ gedich-
ten ondanks hun universele karakter toch de geur van de werkelijkheid mee. 
Overal waar een zintuiglijke waarneming langskomt wordt, hoe verhuld ook, 
iets zichtbaar van de persoonlijke vingerafdruk van de dichter.

Een goed voorbeeld daarvan is het hele complex aan gevoelens en ideeën 
rond de IJssel, de rivier die Revius dagelijks in werkelijkheid aanschouwd heeft. 
Zoals hierboven al aan de orde kwam: de IJssel verschijnt bij Revius bijna altijd 
in combinatie met een eenvoudige dichter met herdersfluit, het simpelste in-
strument dat denkbaar is. Het beeld van de gepersonifieerde IJsselgod in zijn 
muzenrijke grot (uit zijn jeugdgedicht) is blijkbaar in de loop van de jaren ver-
drongen door een realistischer en minder pretentieus aandoend beeld:

Dit speelde op sijn riet* een herder, u verwant *rietpijp, herdersfluit

En trouwelijck geneycht*, die aende Yssel-cant *genegen

Sijn lippen altemet* aent pijpken* plach te wrijven *af en toe, fluitje

Wanneer hy moede was van hoeden en van drijven.304

De ‘herder’, het ‘riet’ en het ‘pijpken’ uit dit citaat vragen weliswaar onmid-
dellijk om inkadering in het grote geheel van de pastorale dichtkunst – vol 
beeldspraak die bepaald niet realistisch opgevat moet worden – maar het is niet 
terecht dat met zo’n literaire lezing de werkelijkheid onschadelijk gemaakt 
wordt. Het ligt voor de hand dat het hele tafereeltje dat Revius hier schetst wel 
degelijk ook letterlijk bedoeld is: de pastor van Deventer die op een zomerse 
avond zijn kudde even met rust laat om, wandelend langs de IJssel, zijn zorgen 
te verdrijven met het maken van een gedicht. Precies zoals hij elders schrijft:

Op ’t coelen vanden dach (k’en weet wat vremdicheden* *ik weet niet wat me 

My spelende int hooft*) ging’ ick my wat vertreden    door het hoofd speelde

Doort nieuwe Boomgewas alwaer de IJsselkant
Vertonet hier het Sticht*, en daer het Gelderlant.305 *Oversticht, Overijssel
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Zo’n basis in de werkelijkheid zou in elk geval verklaren waarom de aanwe-
zigheid van de IJssel in een vers altijd  nog andere concrete details met zich 
meebrengt, zoals blanke snoeken, boeren op een bankje, schepen met vaten 
wijn, groene populieren, Spaanse soldaten  of, aan de overkant, vlammen en 
rookwolken boven de Veluwe. Toch blijft ook staan: Revius zou Revius niet zijn 
als hij vervolgens niet overschakelt van de zichtbare naar de onzichtbare we-
reld: van alledaagse populieren naar dichterlijke lauwerkransen, van de laag-
landse stroom naar de rivieren van Babylon waar treurende joden de harp aan 
de wilgen hangen.306 Het is juist die combinatie van vernuftige intertekstuali-
teit, aardse zintuiglijkheid en dieperliggende waarheid die zijn beste gedichten 
hun glans geeft.

Iets vergelijkbaars wordt zichtbaar in sommige van zijn geuzenliederen. 
Voortdurend balancerend op het grensvlak van historische werkelijkheid en 
universele moraal schrijft hij bijvoorbeeld over de verwoesting van de Veluwe, 
in de vorm van Psalm 137 en met gebruikmaking – opnieuw – van het klassieke 
beeld van de pastorale dichter met herdersfluit:

Aen d’Yssel-stroom, alwaer wy treurich saten
Om-heen beset met* Duytschen en Croaten*, *omringd door *[huursoldaten]

En menich Pool, en menich Castellaen*, *Spanjaard

Daer leyden wy, de Velu siende aen
In lichte vlam tot aen den hemel branden,
De herder-pijp* wt onse droeve handen.307 *herdersfluit

Daar speelt bovendien, goed zichtbaar, de persoonlijke emotie door de zintuig-
lijke indrukken en literaire beelden heen. De dichter is treurig en doet geen 
moeite om dat gevoel te verbergen. Trouwens, op alle plaatsen waar in zijn poë-
zie de IJssel voorbij komt stromen,308 blijkt het water van de rivier onverander-
lijk een heel complex van gevoelens met zich mee te voeren: herderlijke zorg, 
vrijheid, ontspanning, eenvoud, rust, harmonie, dichtlust. Maar vooral: vader-
landsliefde, compleet met de bijbehorende klacht- of jubelstemming – afhan-
kelijk van de politieke ontwikkelingen van het moment.

Dat maakt dat de titel van Revius’ bundel, Over-Ysselsche sangen en dichten, veel-
zeggender is dan hij op het eerste gezicht lijkt. Hij heeft minstens zoveel te ma-
ken met dichterlijke idealen als met het eventuele regionale karakter van de po-
ezie. Het hele IJsselgevoel komt erin mee, een gevoel waarin de grondtonen van 
Revius’ werk doorklinken: liefde tot het vaderland, hang naar eenvoudig dich-
terschap, pastorale gedrevenheid, verbinding van het aardse met het hemelse. 
Die titel is een program: aan de oever van het water staat in Revius’ verbeelding 
de figuur van een pastorale dichter, een dichter voor de gemeente. Zelfs al lukt 
het hem in de realiteit maar half om dat gedroomde ideaal te verwezenlijken. 
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Kleurrijke zintuiglijkheid
Dat alles werpt nieuw licht op een kleine controverse tussen de beide Revius-
kenners Smit en Strengholt. Beide geleerden verschillen van mening over de 
precieze uitleg van Revius’ gedicht ‘Besnijdinge’, dat zo begint:

Wanneer de son het vroege licht
Comt wt de blaeuwe baren
Openbaren
Indien de nevels ros en dicht 
Die tsamen opwaerts varen
Hem ontclaren* *benevelen, verduisteren

Soo wacht u* op den avont laet *wees voorzichtig

Die t’seewaert of te velde gaet
Eer t’onweer comt aenswaeyen,
T’wil regenen, t’wil draeyen
Ende waeyen.309

Vanuit dat beeld van het morgenrood trekt Revius een parallel naar de bloedige 
besnijdenis van Jezus. Daarna volgt een even beeldende beschrijving van het 
avondrood, die overgaat in een overpeinzing van de dood van Christus, even 
bloedrood, en even vol belofte van nieuwe heerlijkheid.

Over dit gedicht nu schrijft Strengholt: 

Het is aardig om vast te stellen dat Smit en Buitendijk in hun aantekeningen bij het 
gedicht hier en daar uiteengaan, zodanig, dat er het verschil tussen een impressionisti-
sche opvatting van het creatieproces en de werkwijze van de zeventiende-eeuwse dich-
ter uit te voorschijn treedt. Ik denk b.v. aan ‘de blaeuwe baren’ in de tweede regel. Smit 
verklaart deze woorden als ‘de morgennevels’. Hij moet daarop gekomen zijn vanuit 
de gedachte, dat Revius in Deventer de zon niet uit de zee kon zien opgaan. De blauwe 
baren staan dus voor iets anders, te weten voor iets dat de dichter werkelijk gezien moet 
hebben. Ik durf gissen dat Smit zo gedacht heeft op grond van een andere aantekening 
die hij geeft, bij de woorden ‘de stille stroom’ in de vierde regel van de derde strofe. De 
toelichting zegt: ‘de Deventenaar zag de zon ondergaan in de IJssel’. Hier is opnieuw de 
waarneming door de persoon van de dichter Revius op een plek ergens in Nederland 
het uitgangspunt van de interpretatie. De zon gaat in dit gedicht over Christus’ besnij-
denis derhalve in de IJssel onder.
Hier nu zullen we mijns inziens van een ander beeld van de dichterlijke werkzaamheid 
dienen uit te gaan. Die werkzaamheid speelt zich af in een door de traditie bepaald ka-
der; de dichterlijke verbeelding wordt immers gevoed door de lectuur van de klassieke 
auteurs. Voor de renaissancedichter gaat de zon in de zee onder en komt hij weer uit 
de zee op. Niet dat hij het in zijn eigen ervaring zo gezien moet hebben. Het kan zijn 
dat hij nooit de zee gezien heeft. Maar in de klassieke poëzie heeft hij het zo gelezen; 
de zonnegod daalt na een vermoeiende tocht langs het hemelruim in de schoot van de 
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zee en komt ’s ochtends uit de schoot van de zee weer omhoog. Daar komen de wolken 
boven Overijssel en het water van de IJssel niet aan te pas.310

De vraag is echter of hier een keuze gemaakt moet worden. Waarom zou Revius 
niet én zintuiglijke indrukken én klassieke motieven door elkaar heen laten 
spelen? ‘Besnijdinge’ is stellig een van de mooiste verzen uit zijn hele bundel, 
een gedicht dat eeuwen na zijn dood ver over de oceaan nog diepe indruk wist 
te maken op de legendarische literatuurwetenschapper Austin Warren. Warren 
kende, volgens eigen zeggen, nergens in de Europese literatuur een parallel van 
deze originele combinatie van beelden en kleuren, waarbij het morgenrood 
naadloos overgaat in het bloed van de besnijdenis, en het avondrood in het lij-
den van Christus.311 

Iets vergelijkbaars is er aan de hand bij dat andere hoogtepunt uit Revius’ 
bundel, het vers ‘Bloedige sweet’ waarin hij het lijden van Jezus in de hof van 
Gethsemane beschrijft:

Ah! sijn sweet is enckel bloet, 
Met een vloet
Stralende* van sijne leden *stromend

Ah! de aerde drinckt haer sat
In het nat
Sijpende* van zijne treden.  *druipend

En my dunckt dat ick aenschou
Desen dou
Opwaerts inde bladen trecken;
Was t’angierken* niet snee-wit,  *het anjertje

Dat nu sit
Oversaeyt met bonte plecken?

T’blonde roosken gloeyt sijn schoot 
Sangels-root*; *bloedrood 

En de bleecke Tulibanten*  *tulpen

Sijn verkeert (of droomtet my?) 
Op de ry
In gemengde flamboyanten*. *vlammende bloemen

Ook hier is sprake van tal van literaire invloeden: de strofevorm en de lente-
bloemensfeer komen van Ronsard, de inhoud verwijst naar Franse poëzie, mid-
deleeuwse bruidsmystiek en Hoogliedexegese.312 Maar uiteindelijk is er geen 
verklaring voor de zeer originele en onverwachte combinatie van al die ingredi-
enten, leidend tot een visioen waarin roodgevlamde rozen en tulpen en anjers 
opgloeien in het halfduister van Gethsemane. Waarom zouden de bloemen in 
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’s dichters eigen tuin daarbij geen rol gespeeld hebben, zoals ook zijn laurier-
boom hem aanzette tot een vers?

Het is typerend voor Revius’ beste verzen: aardse zintuiglijkheid en visio-
naire tijdloosheid die samensmelten tot een nieuwe en unieke combinatie. 
Natuurlijk is hij geen realist. Hij ziet de werkelijkheid altijd door de bril van 
literatuur, allegorie en symboliek, maar daarmee is ze nog niet onschadelijk ge-
maakt. Hoewel de zichtbare dingen voor hem voortdurend naar iets anders en 
hogers verwijzen, lossen ze niet op in dat andere en hogere.313 Tekenend is dat 
hij in zijn bijbelexegese de letterlijke, historische betekenis van teksten altijd 
wil laten staan, zelfs als er een dieperliggende, geestelijke betekenis in ontdekt 
kan worden.314 Revius leeft in een wereld waarin het aardse weliswaar de afbeel-
ding is van het hemelse, maar tegelijkertijd ook op zichzelf – als Gods schep-
ping – waarde heeft. Niet voor niets wordt hij later, in zijn grote polemieken, 
gedreven door de vaste overtuiging dat ook het lichaam de eeuwigheid zal bin-
nengaan.315

Wie zal zeggen of het alchemistische dichtproces in zijn mooiste verzen niet 
juist zo geslaagd is door dat ene, onopgemerkte ingrediënt: de realiteit van de 
eigen waarneming? Waarom zou niet zijn werkelijke beleving van een zonson-
dergang aan de IJssel – toch een moment waarop het numineuze aansluipt – het 
vers ‘Besnijdinge’ die ongrijpbare kwaliteit gegeven hebben? Temeer waar de 
‘IJsselkant’ kennelijk de plek is waar hem geregeld dichtregels invallen?316 Op 
die manier wordt de persoon van Revius uiteindelijk tóch heel zichtbaar ach-
ter zijn poëzie. Zijn individuele waarneming en emotie doorstralen zijn werk 
– hoewel hij tegelijkertijd van zichzelf afwijst in de richting van een algemene 
waarheid waarop hij de lezer attent wil maken. Maar het is juist die voelbare 
persoonlijke aanwezigheid die maakt dat zijn publiek luisteren wil. 

Dichter in context
Wie door de Over-Ysselsche sangen en dichten bladert, stuit voortdurend op vertalin-
gen, navolgingen, citaten en toespelingen op het werk van andere dichters uit 
heden en verleden. De bundel heeft een ‘imitatiekarakter’, schrijft Stronks te-
recht.317 Toch wil dat niet zeggen dat Revius geen eigen geluid laat horen. Het is 
waar dat veel gedachten in zijn poëzie niet oorspronkelijk zijn, maar de manier 
waarop hij ze uitkiest en rangschikt in een nieuw patroon en er bovendien zijn 
individuele vingerafdruk op achterlaat, is wel degelijk hoogst origineel. De La-
tijnse school, waar hij voorzichtig variaties leerde aanbrengen in klassieke voor-
beelden, heeft zijn dichterschap gestempeld. Maar dertig jaar later heeft hij zijn 
persoonlijke toon gevonden en durft hij vanuit zijn christelijke identiteit een 
eigen weg te gaan ten opzichte van zijn voorbeelden. Juist wie de traditie op een 
goede manier wil verwerken, heeft creativiteit en oorspronkelijkheid nodig.318 



IV dIchterschap In deVenter | 259

Een dichter als Revius beschouwt zichzelf evenwel niet als kunstenaar in 
romantische zin. Zoals Strengholt schrijft: ‘Hij ziet het schrijven van verzen 
met name ook als het beoefenen van een moeilijk ambacht, waarin men zich 
kan scholen door de lectuur van de grote en minder grote voorgangers. (...) Zo 
ontstaat er geen romantische of postromantische bekentenislyriek, maar poë-
zie die uitdrukking geeft aan een bepaalde kijk op het leven of een aspect er-
van, een kijk die de dichter eventueel met anderen deelt. Hij streeft ernaar het 
persoonlijke omhoog te heffen tot iets dat van universele betekenis is, of liever 
andersom: hij probeert op een persoonlijke wijze onder woorden te brengen 
wat hij meent dat iedereen denken of voelen moet. Men kan zeggen dat hij aan 
idealisering doet; of ook, dat hij in zijn werkelijkheidsuitbeelding een norm 
formuleert.’319

Revius werkt vanuit een ordelijk en overzichtelijk wereldbeeld, en is daar-
om kritisch en selectief ten opzichte van alles wat daarmee in strijd is. Niet voor 
niets is zijn stijl gebouwd op parallellismen en antithesen. Steeds probeert hij 
een eigen, gereformeerde invulling te geven aan de heersende modes en ideeën, 
en hij zal daarbij altijd uitgaan van een dienstbare opvatting van het kunste-
naarschap. Ook al is er in zijn werk soms een zekere spanning zichtbaar tussen 
zijn idealen en zijn dichtpraktijk, met name waar hij bezig is klassieke voor-
beelden na te volgen, het is hem toch ook vaak gelukt zijn idealen in de praktijk 
gestalte te geven. In het algemeen geldt toch: zijn radicale, bijbels-gereformeer-
de levensovertuiging zorgt ervoor dat hij, vergeleken met zijn tijdgenoten, een 
geheel eigen geluid laat horen.

Dat zijn poëzie in de literatuurgeschiedschrijving in de context gezet wordt 
van de dichtkunst van andere predikanten is terecht wanneer het gaat om zijn 
stofkeuze en de belangrijkste thema’s in zijn werk. Maar het is onterecht wan-
neer het gaat om de vraag welke invloeden in de historische realiteit de dich-
ter en zijn poëzie hebben bepaald. Zijn netwerk van geleerde contacten maakt 
zichtbaar dat hij zich in heel andere kringen bewogen heeft. Zijn vrienden zijn 
in deze periode niet in de eerste plaats predikanten en dichters, maar filologen 
en geschiedschrijvers. De invloeden die hij ondergaat zijn niet zozeer te herlei-
den tot andere Nederlandse domineedichters van zijn tijd, als wel tot klassieke 
en christelijke schrijvers uit het verleden. Voor zover er al sprake is van invloe-
den uit het eigentijdse literaire leven moeten die gezocht worden in de richting 
van Heinsius, Hooft, Bredero en Vondel, en vooral van de Franse religieuze po-
ezie uit het begin van de eeuw.320 

Natuurlijk vertoont Revius op inhoudelijk vlak overeenkomst met an-
dere stichtelijke dichters, maar qua aanpak zijn er grote verschillen. Niet al-
leen kiest hij voor een meer literaire stijl, inclusief mythologische toespelin-
gen, maar vergeleken met de populaire bevindelijke lieddichters legt hij ook 
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de accenten anders. In veel opzichten is hij meer calvinistisch dan piëtistisch, 
met zijn aandacht voor de objectieve waarheid bóven de subjectieve ervaring. 
Het is veelzeggend dat hij zijn bundel ordent aan de hand van de godsopen-
baring in de Bijbel, terwijl bijvoorbeeld een piëtistische dichter als Sluiter de 
gang van het geloofsleven in het hart aanhoudt. Strengholt komt dan ook tot 
de conclusie dat Revius ‘alzijdig gereformeerd’ is, met inbegrip van piëtistische 
accenten, maar ‘zonder het programmatische van de beweging en zeker zonder 
de voortdurende zelfanalyse die veel mannen van de (latere) Nadere Reforma-
tie kenmerkt.’321 De thema’s van zelfonderzoek, boete en berouw zijn immers 
helemaal niet specifiek piëtistisch, maar komen voort uit de breed-katholieke 
traditie van devotie.322 De vraag daarbij blijft intussen of het concept ‘nadere 
reformatie’ bruikbaar is om dichters te categoriseren.323 Voor Revius geldt in elk 
geval dat hij beter tot zijn recht komt als hij geplaatst wordt tegen de achter-
grond van de gereformeerd-geleerde netwerken waarvan hij tijdens zijn leven 
wérkelijk deel uitmaakt.

Zijn bewuste streven om de kerk op te bouwen en het cultuurleven te her-
vormen – internationaal, landelijk en plaatselijk – krijgt reliëf vanuit de histo-
rische kaders waarbinnen ook zijn dichtkunst geplaatst kan worden. Zoals de 
Deventer kerkenraad bezig is met het kritiseren van alles wat riekt naar afgo-
derij, erotiek, oneerbiedigheid en onrechtzinnigheid, en tegelijkertijd zijn best 
doet om volwaardige culturele alternatieven te bieden, zo is ook Revius bezig in 
zijn poëzie. De neiging van de kerkenraad om ‘hoge’ cultuur genuanceerder en 
milder te beschouwen dan ‘lage’ cultuur is bij Revius al even zichtbaar, bijvoor-
beeld in zijn omgang met het klassieke erfgoed. De aandacht voor onderwijs en 
opvoeding die uit zijn hele dagelijkse leven als predikant in Deventer spreekt, 
kan al evenmin los gezien worden van zijn dichterschap. Tegen de achtergrond 
van het gereformeerde reformatieoffensief waarin hij een belangrijke rol speelt, 
krijgt zijn dichterlijke streven diepte, zodat de keuzes die hij op het terrein van 
de poëzie maakt, daar als vanzelf uit voortvloeien.



V Hovenier in de tuin van het Woord

1. Gods hoorbare stem

Het belang van de Bijbel in Revius’ leven is moeilijk te overschatten. Het Boek is 
voor hem de bron van alle ware kennis, het enige absolute gezag, de basis onder 
het bestaan, de troost in alle noden. Gods eigen stem, gematerialiseerd in zwar-
te inkt op wit papier. Vroeger, erkent hij, sprak God op allerlei manieren met 
de mensen: via dromen, visioenen, profetieën, engelen, of zelfs via rechtstreekse 
godsspraak. Je hoeft er de verhalen van Abraham en Jacob, van David en Jesaja 
en Maria maar op na te slaan. Maar sinds de afsluiting van de bijbelse canon 
zijn die kanalen niet langer in gebruik. ‘Nu die vormen hebben opgehouden 
te bestaan, onderricht God zijn kerk uitwendig door het geschreven woord, en 
inwendig door de Heilige Geest,’ schrijft hij in een van de vele disputaties die 
hij aan het onderwerp wijdt.1

Dat betekent dat een mens dus op verschillende manieren ontvankelijk 
moet zijn voor het goddelijke onderricht. Met zijn volle verstand en al zijn in-
tellectuele vermogens, maar ook met zijn hart en ziel en emotie. Voor Revius wil 
dat zeggen dat hij aan de ene kant als theoloog en filoloog zijn leven lang ijverig 
bezig is met studeren, teksten vergelijken, interpreteren, vertalen en becom-
mentariëren. Tegelijk luistert hij, aan de andere kant, als predikant en gelovige 
op een bijna kinderlijke manier, vol overgave, naar wat de Schrift hem persoon-
lijk te zeggen heeft, in de hoop daarmee iets op te vangen van de stem van de 
Heilige Geest in het hart.

Beide kanten heeft hij indrukwekkend verwoord in het gedicht ‘Paradijs’, 
waar hij het beeld gebruikt van een tuin waarin hij als mens nooit uitgeke-
ken en uitgewerkt raakt, waarin hij als het ware met God wandelt. Een onver-
woestbaar oerbeeld – en nog altijd in zwang, zoals blijkt uit een bekende he-
dendaagse gospelsong: ‘I come to the garden alone, while the dew is still on the 
roses, and the voice I hear falling on my ear, the son of God discloses...’2 Maar 
hoe algemeen het motief ook zijn mag, Revius geeft er een heel eigen invulling 
aan – in overeenstemming met de gereformeerde gedachte dat God niet lan-
ger via rechtstreekse fluisteringen met de mensen communiceert. Zoektochten 
naar het aardse paradijs zijn vruchteloos, zegt hij, je kunt God beter op een an-
dere manier zoeken. De paradijstuin waarin God met Adam wandelt verandert 
bij hem in de symbolische hof van het geschreven Woord. De stem in de wind 
wordt gevangen tussen de bladen van het Boek:
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Den Bibel is den hof, dat costelijcke Eden*, *hof van Eden, paradijs

Dat waerde paradijs. waerin als ick ga treden
Ick vinde s’levens boom, Gods sone, God en man*, *mens

Die t’leven wt den doot de sijne* geven can. (...) *aan zijn uitverkorenen

Hier hoor ick Godes stem, die Adam vande vlucht
Herroepet, met een sterck doordringende gerucht.

Hier ruysschen sijne tree’n*, hier laet hij my gevoelen *voetstappen

Den aengenamen wint mijn siele te vercoelen:
Den wint de Heyl’ge Geest, die wonderlyc verquickt
De herten inden brant der droefenis verstickt.

Wat vraeg’ ick na t’voorlee’n*? dit Eden wil ick bouwen* *verleden, bewerken

Tot dat mijn ogen eens het hemelsche aenschouwen.3

Op die manier luisteren naar de Bijbel lukt alleen maar als je ten volle gelooft 
in de goddelijke kracht, de autoriteit en de geïnspireerdheid ervan. Revius heeft 
daar vooral in zijn latere werk het nodige over geschreven. Als weinig anderen 
beseft hij hoe cruciaal het schriftgezag is – niet alleen voor het persoonlijke ge-
loof, maar ook voor het hele bouwwerk van de gereformeerde theologie. Slechts 
vanuit de grondhouding van geloof, overgave, gehoorzaamheid én vanuit liefde 
voor de gereformeerde traditie valt zijn levenslange gefascineerdheid door de 
Bijbel te verklaren, een liefde die niet alleen tot uitdrukking komt in zijn dage-
lijks werk, zijn preken, zijn poëzie en zijn disputaties, maar ook in zijn weten-
schappelijke vertalingen en edities.

Voor mensen van de eenentwintigste eeuw kan het moeilijk zijn om de emo-
tie waarmee deze omgang met de Bijbel bij Revius gekleurd is, volledig mee te 
maken. De individuele omgang met het Woord, het persoonlijke zoeken naar 
antwoorden valt met de nodige moeite wel te begrijpen. Maar de gerichtheid 
op het algemeen-geldige, op de waarheid die het individu overstijgt en die dus 
geldig blijft voor alle tijden en alle plaatsen – dat is lastiger. Toch is juist dat dé 
hoeksteen van Revius’ wereldbeeld. Wie hem wil begrijpen, moet beginnen en 
eindigen met zijn verlangen naar waarheid en eeuwigheid, en met zijn gewor-
teldheid in de Bijbel als enige echte bron van waarheid, als enige toegang tot de 
eeuwige onvergankelijkheid. 

Hij is binnen zijn generatie overigens niet de enige: het gaat hier om het 
grote probleem waar de theologen van zijn tijd voor staan. Niet de kwestie van 
de rechtvaardiging of de kwestie van de uitverkiezing – hoe cruciaal die leer-
stukken in gereformeerde ogen ook zijn –, maar de vraag naar de bron van alle 
waarheid en autoriteit, dat is uiteindelijk de grote uitdaging van de zeventien-
de eeuw.4 En protestanten hebben het daarbij uiteraard moeilijker dan rooms-
katholieken (die een veel rechtstreekser beroep kunnen doen op de kerk, de 
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paus en de traditie). Vandaar de enorme nadruk bij de gereformeerden op het 
geschreven Woord van God: sola scriptura.

Revius heeft veel over deze kwestie geschreven, niet alleen in zijn gedichten 
en brieven, maar vooral in de publicaties die hij in de laatste zestien jaren van 
zijn leven, als theoloog in Leiden, het licht heeft laten zien. Zowel in 1642 als in 
1647 behandelt hij met zijn studenten de autoriteit van de Schrift, de proble-
men bij het afbakenen van de canon en de overlevering van de teksten, de uitleg 
en de toepassing ervan. Die periode van zijn leven komt later in dit boek uitvoe-
rig aan de orde, waarbij ook aandacht besteed wordt aan de opzet van zijn dis-
putatiebundels, de grote geleerdheid die eruit spreekt, de vele bronnen – joods, 
katholiek, humanistisch, gereformeerd – die ervoor geraadpleegd zijn.5 Hier is 
alleen van belang dat Revius’ theologie enerzijds zwaar leunt op bewijzen uit de 
Bijbel – want de Schrift bewijst zichzelf en haar eigen gezag –, anderzijds stevig 
geworteld is in een theologische traditie die bepaalt hóé hij de Bijbel leest. 

Zijn disputaties over schriftgezag, tekstoverlevering en exegese bieden het 
theologische kader waarbinnen zijn veelvormige omgang met de Bijbel gestalte 
krijgt. Daarbij besteedt hij de meeste ruimte aan de controverse met de ‘pausge-
zinden’, terwijl de kwesties die in de humanistische filologie het debat bepalen, 
relatief minder aandacht krijgen. Om erachter te komen hoe Revius als filoloog 
te werk ging, zijn er evenwel ook aanvullende bronnen beschikbaar, deze keer 
wél uit zijn periode als predikant in Deventer. Tussen 1628 en 1640 correspon-
deert hij met Heinsius over diens bijbelcommentaren, hij publiceert een edi-
tie van Lorenzo Valla’s aantekeningen op het Nieuwe Testament, hij levert een 
substantiële bijdrage aan de Statenvertaling en hij maakt een psalmberijming. 

Uit zijn zeer diverse werkzaamheden op dit terrein blijkt dat theologie en 
filologie wat hemzelf betreft vreedzaam hand in hand gaan. Toch ligt hier wel 
degelijk een bron van mogelijke spanning: de theoloog wil immers bij voor-
baat gehoorzaam buigen onder het universele en tijdloze gezag van de Schrift, 
terwijl de filoloog geneigd is om tekstkritisch aan de slag te gaan, waarmee het 
accent verschuift naar de menselijke, historische en tijdgebonden kant van de 
overgeleverde teksten. Op welke manier Revius theologie en filologie, weten-
schap en vroomheid combineert – dat is de centrale vraag die hieronder aan bod 
komt. Soms is hij de wandelaar, die geniet van de vruchten die de tuin van het 
Woord hem te bieden heeft. Maar meestal is hij de hovenier, druk aan het werk 
om de paden te onderhouden en de bomen en bloemen nog beter tot hun recht 
te laten komen – zodat ook anderen ervan kunnen genieten.
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2. De autoriteit van de Schrift

De Geest in het hart
Hoe maakt God contact met de mensen? En hoe kun je leren zijn stem te ver-
staan? Voor een gelovige christen zijn dat cruciale vragen, juist in het concrete, 
dagelijkse bestaan. Alles draait immers om een leven met God, in liefde en ge-
hoorzaamheid. Ook al zijn mensen daar volgens Revius uit zichzelf niet gevoe-
lig voor, kunnen ze dat zelfs helemaal niet – God blijft degene die het initiatief 
neemt en mensen met zijn Woord naar zich toe trekt. Daarbij zijn er twee ma-
nieren van goddelijke communicatie te onderscheiden. Aan de ene kant is er 
‘het getuigenis van de Heilige Geest, die de ogen van het verstand verlicht en 
inwendig de waarheid over de goddelijke zaken meedeelt’, aan de andere kant 
‘het uitwendige getuigenis van de Heilige Geest’, zoals dat eerst zichtbaar is 
geworden in de verkondiging van de profeten en apostelen, in goddelijke open-
baringen en visioenen, en uiteindelijk in de heilige Schrift.6

Dat is helemaal in de lijn van Calvijn geredeneerd. De reformatie van de zes-
tiende eeuw was destijds immers nieuw en vernieuwend omdat ze de waarheid 
van het geloof stevig verbond met de ervaring in het gemoed van de individuele 
gelovige. Mensen konden niet langer volstaan met een beetje uitwendig chris-
tendom, met deelname aan rituelen die in veel gevallen een halfmagisch karak-
ter hadden gekregen, met voldoen aan uiterlijke plichten. Ze leerden zelf de Bij-
bel te lezen, individuele gebeden te doen, het persoonlijke geloof een plaats te 
geven in het hart. Het opgenomen zijn in de grote stroom van kerk en traditie 
was niet langer genoeg, ieder stond voortaan als eenling voor Gods aangezicht. 
In de woorden van Revius: 

Hoedanich is u macht, o donderaer van Romen
Dat wy voor uwen ban en blixem souden schromen?

Sydy een mensch alleen? of, segt eens, sydy God
Dat onse vrye siel sou binden u gebot?

So ghy Godt selve sijt, wat hoeven wy te schricken
Wanneer na Godes wet wy onse leven schicken*? *inrichten

Maer sydy slechs een mensch, so maeckt u niet te coen*, *sla geen te 

Want wy oock menschen sijn waer mee ghy hebt te doen.7 hoge toon aan 

Wie Gods spreken het allerhoogste gezag in zijn leven toekent, lijkt op dit punt 
echter voor een dilemma te staan. Als er twee manieren zijn waarop God zich 
bekendmaakt, inwendig en uitwendig, welke van de twee geeft dan de door-
slag? De subjectieve overtuiging in het hart, of de objectieve Schrift?

Voor Revius is het antwoord niet moeilijk. Hij beschouwt het geloof niet als 
een levensgevoel dat opkomt uit de mens zelf, een vorm van verbeelding, in-
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beelding of individuele gemoedsbeweging – de gangbare opinie ná Darwin en 
Freud. Geloof is voor hem een zeker weten dat God zichzelf op een betrouwbare 
manier aan de mensheid heeft geopenbaard, en dat die openbaring ook aan ie-
dere individuele gelovige persoonlijk gericht is. In de onovertroffen formule-
ring van de Heidelbergse Catechismus: een waar geloof is allereerst het besef 
‘daerdoor ick al voor waerachtich houde, dat ons God in sijn woort gheopen-
baert heeft’, en daarnaast ook ‘een seker vertrouwen, twelcke de heylighe Gheest 
door dat Evangelium in mijn herte werckt, dat niet alleen anderen, maer oock 
my vergevinghe der sonden, eeuwighe gherechtigheyt ende salicheyt van Gode 
gheschoncken sy, uut louter ghenade, alleene om de verdienste Christi wille.’8

Daardoor is er geen sprake van een spanningsveld bij Revius. Het persoon-
lijke getuigenis van de Geest in het hart is voor hem iets totaal anders dan het 
eigen, individuele gevoel van de mens – en dus kan de godsspraak in het hart 
even objectief en goddelijk zijn als het geschreven Woord zelf. Het enige wat 
je je daarbij kunt afvragen, is of de gelovige zijn eigen waarneming niet zou 
kunnen verwarren met de stem van de Geest. Maar ook die vraag is voor Re-
vius niet moeilijk. De algemene regel zegt voor hem genoeg: iedere subjectieve 
overtuiging kan slechts waar zijn voor zover ze overeenkomt met de objectieve 
openbaring van de Bijbel. Wie het eigen gevoel steeds opnieuw toetst aan de 
Schrift, volgt een veilige koers.

Voor mensen die er prat op gaan dat ze bijzondere openbaringen van God 
ontvangen hebben, openbaringen die niet overeenkomen met de Schrift, heeft 
Revius intussen weinig goede woorden over. Hij gelooft, met Calvijn en andere 
gereformeerde autoriteiten, dat er ná de eerste eeuw geen sprake meer is van de 
charismata van profetie, wonderbaarlijke genezing, tongentaal en andere bo-
vennatuurlijke gaven. Sinds de canon van de Bijbel voltooid is, heeft God die 
middelen niet langer nodig. Dus is het maar beter om argwanend te staan te-
genover mensen die wél pretenderen dat ze dat soort bijzondere openbaringen 
krijgen.

Neem het geval-Ziegler, een zelfbenoemde profeet die in 1624 op zijn rond-
gang door de Republiek ook Deventer aandoet. ‘Mij dunkt,’ schrijft Revius in 
een brief aan een onbekende collega, ‘dat zijn zaak niet alleen een fundament 
mist, maar zelfs volslagen absurd is.’ Dat oordeel baseert hij op een grondige 
analyse van ’s mans uitspraken en geschriften, waarbij hij een echo van de dwa-
lingen van Origenes en de ‘fantasieën’ van David Joris meent op te merken – hoe 
deze man kan beweren een ‘ijveraar’ van het gereformeerdendom te zijn is een 
raadsel. Hij kan wel zeggen dat allerlei ‘knapen of kinderen’ hem volgen, maar 
dat komt volgens Revius eerder overeen ‘met de verhalen over een man, als het 
al niet een boze geest was, die hetzelfde deed in Hamelen’ – de rattenvanger dus. 
‘Wat moet ik ervan zeggen dat hij zijn visioen kreeg nadat hij in een herberg 
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feestelijk was onthaald, en geheel beneveld weigerde te gaan slapen en ten slot-
te met kleren en al in bed gestopt werd! Dat doet meer denken aan maenaden, 
een bacchanaal en heidense zieners die door een onreine geest werden gedreven 
dan aan een goddelijke profeet.’9

In het algemeen zijn er volgens Revius veel te veel ‘broeders van het rozen-
kruis, profeten, dromers, chiliasten en dat soort lieden’ die de mensen in De-
venter het hoofd op hol brengen. Al is er best een verklaring voor die hang naar 
het bovennatuurlijke te geven: het is niet meer dan gebruikelijk dat in tijden 
van grote politieke omwentelingen ‘zieners’ opstaan, die de grootste onzin en 
leugens verkopen als ‘goddelijke inspiratie’. 10 Tegen die achtergrond is zijn 
versje ‘Dromen’ veelzeggend: 

Die een verkeerde leer bevestigen met dromen
En moeten nimmermeer voor mijne ogen comen:

Wat roert my* wat den slaep haer* brenget voor een schijn? *maakt het mij

Ick en geloofse niet wanneerse wacker sijn.11  uit, hun

Sola scriptura is voor Revius uitdrukkelijk het uitgangspunt van alle theologie. 
Daar ligt dé bron van autoriteit voor het hele leven. De Schrift is, zoals hij la-
ter zijn studenten voorhoudt, ‘het licht voor onze voeten, waaraan niets toege-
voegd of afgedaan mag worden, waarvan we ter rechter- noch ter linkerzijde 
mogen afwijken. Ze is de wijsheid en het verstand van de kerk, ze onderscheidt 
het rechte van het kromme (...). Wat met haar overeenstemt moet aanvaard wor-
den, wat van haar verschilt moet verworpen worden. Boven haar behoren wij 
niets te weten, want zij geeft de mens wijsheid tot zaligheid, en maakt hem 
volmaakt tot alle goede werken toegerust.’12

Canon en inspiratie
Intussen heeft juist Revius’ generatie grondig moeten nadenken over de afba-
kening van de canon en over de betekenis van de deuterocanonieke en apocriefe 
boeken – geschriften die in de traditie zijn toegeschreven aan profeten of apos-
telen. De deuterocanonieke boeken (bijvoorbeeld Judith, Baruch, Jezus Sirach, 
1 en 2 Makkabeeën) hadden van oudsher een plaats binnen de katholieke kerk, 
al werden ze als minder gezaghebbend beschouwd dan de échte canon; de apo-
criefen konden op wantrouwen en soms ook radicale afwijzing rekenen (bij-
voorbeeld de evangeliën van Thomas, Judas en Maria Magdalena). Maar na de 
reformatie wordt dat ingewikkelder: de gereformeerde theologie staat sceptisch 
tegenover de deuterocanonieke boeken, omdat ze – in het spoor van Luther en 
Erasmus – teruggrijpt op de bronnen. Niet de Vulgaat of de Septuagint, maar 
de Hebreeuwse grondtekst vormt de basis van het Oude Testament. Dat bete-
kent automatisch dat de deuterocanonieke boeken buiten de boot vallen – die 
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zijn immers als producten van het hellenistische jodendom alleen in het Grieks 
overgeleverd.13 Omdat protestanten dus op dit terrein keuzes maken die niet 
overeenkomen met de traditie, is het zaak om die te verantwoorden.

Het is een terrein waarop Revius in zijn element is. Alle omstreden geschrif-
ten heeft hij uitvoerig bestudeerd en hij besteedt bladzijden lang aan het analy-
seren van feitelijke onjuistheden die moeten bewijzen dat de deuterocanonieke 
boeken niet gezaghebbend kunnen zijn in de kerk. Neem de Toevoegingen aan 
Daniël. Bij vergelijking van het canonieke met het deuterocanonieke deel van 
het bijbelboek springen er tal van ongerijmdheden in het oog, schrijft Revius. 
De aanhangsels zeggen dat de joden in ballingschap zelf hun oudsten mochten 
kiezen, en zelf recht mochten spreken over leven en dood – dat kan niet waar 
zijn. Ze zeggen ook dat er geen enkele profeet meer onder de joden was – zon-
der Ezechiël en Daniël op te merken. Woordspelingen met Griekse woorden 
verraden bovendien de Griekse auteur van de aanhangsels, terwijl de tekst op 
allerlei manieren strijdig is met het canonieke deel van het boek: ‘Er wordt ge-
zegd dat Daniël in de leeuwenkuil geworpen is vanwege het vernietigen van 
Bel en de draak, hoewel dat gebeurd is vanwege het feit dat hij ondanks het 
verbod gebeden uitsprak. Er wordt gezegd dat hij daar zes dagen lang gezeten 
heeft, terwijl hij er slechts gedurende de nacht geweest is. Er wordt gezegd dat 
dit gebeurd is tijdens de regering van Cyrus, terwijl het gebeurd is tijdens de 
regering van Darius. Er wordt gezegd dat Daniël een jongen was en hij wordt 
als een volslagen onbekende ten tonele gevoerd, terwijl hij toch lang tevoren bij 
de voornaamste vorsten aan het hof van Darius hoorde. Evenmin kan er gezegd 
worden dat hij een jongen was tegen het einde van de regering van Astyages, 
veertig hele jaren na de deportatie van Jechonia (met wie Daniël naar Babylon 
overgebracht werd).’14

Dat alles verhindert hem echter niet om zich als dichter door diezelfde Toe-
voegingen aan Daniël te laten inspireren. Dat hoeft ook geen probleem te zijn, 
want de deuterocanonieken mogen, zoals Revius opmerkt, nog altijd gelezen 
worden om hun ethische voorbeeldfunctie.15 Dus maakt hij zowel een berij-
ming van ‘Het gesanck der drie mannen inden viere’ als een vertaling van een 
Franse madrigaaltekst over de geschiedenis van Susanna:16

Susanna schoon versocht tot vuyler minnen* *onzuiver liefdesspel

Van grijsaerts twee verblint in sotte lust
Siende t’gewelt en wist niet wat beginnen,
Haer eerbaer hert was angstelick ontrust.
Sy sprack benaut: soo ghy u liefde blust
Des Heeren vloeck en toren* sal ick erven. *toorn, boosheid

Soo ghy t’geniet mijns lichaems moetet derven* *missen
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Ghy sullet my doen doden in oneer:
Maer beter ist onnoselijck* te sterven *onschuldig

Als door de sond’* vergrammen* God de Heer.17 *door zonde, te tergen

Revius bekijkt de deuterocanonieke boeken dus met welwillende distantie: 
je kunt eruit oppikken wat nuttig is, hoewel ze geen goddelijk gezag hebben. 
Daarmee hebben ze een totaal andere functie dan de canon, die ‘van Godswege 
is tot stand gebracht’ en rechtstreeks door God zelf geïnspireerd: ‘God heeft de 
schrijvers [van de heilige Schrift] met zijn opdracht geïnstrueerd, alsof ze zijn 
klerken waren.’18 Het geheel is ‘door profeten, apostelen en evangelisten met 
papier en inkt vastgelegd, opdat het aan de kerk zou worden overgeleverd, en 
doorgegeven aan het nageslacht’, of ze dat nu eigenhandig gedaan hebben of 
via iemand anders die de tekst voor hen schreef.19 

Daaruit valt af te leiden dat Revius in een soort van inspiratie gelooft die de 
menselijke bijbelschrijvers bewust inschakelt. God is weliswaar de eigenlijke 
auteur van de Schrift, en sommige gedeelten zijn ook rechtstreeks door Hem 
geschreven, de tien geboden bijvoorbeeld, maar bij andere gedeelten heeft Hij 
op een indirectere manier gebruikgemaakt van mensen, elk met hun persoon-
lijke kennis en ervaring, hun eigen stijl en karakter.20 Waar sommige orthodox-
gereformeerde auteurs het in dit verband uitdrukkelijk over een woordelijke 
inspiratie hebben, laat Revius dat in het midden – hij zegt slechts subtiel dat 
God de bijbelschrijvers ‘zó bestuurd [heeft], dat Hij hen van alle fouten gevrij-
waard heeft.’21 Het gaat bij de goddelijke inspiratie in elk geval niet om een 
soort écriture automatique, want wie het over geschreven woorden heeft moet 
‘niet blijven steken bij de letters’, maar beseffen dat woorden óf in gesproken 
taal tot ons komen, óf in de geest gevormd worden.22

Daarmee lijkt Revius niet op de meest strikte lijn van bijvoorbeeld Perkins, 
Owen, Voetius en Van Mastricht te zitten (die steeds meer nadruk leggen op de 
woordelijke inspiratie), maar op de lijn van Rivet, Coccejus, Witsius en Pictet 
die zich in de richting bewegen van een ‘geïnspireerde onfeilbaarheid’ zonder 
te veronderstellen dat God de tekst letter voor letter gedicteerd zou hebben.23 
Zoals Revius’ berijming van Davids laatste woorden het uitdrukt:

Des Heeren Geest heeft mijnen geest verlichtet,
En mijne tong’ vercoren tot sijn tolck.24

Dat wijkt zelfs iets af van de bijbeltekst waarop dit gedicht gebaseerd is, waarin 
het slechts gaat over de Geest die via David gesproken heeft. Revius voegt expli-
ciet toe dat dat gebeurt door middel van ‘verlichting’ van de menselijke geest, 
dus met inschakeling van de menselijke vermogens.25
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Bewijzen van goddelijkheid
Wie het geschreven Woord goddelijk gezag toekent, moet zich echter wél af-
vragen hoe dat zo gekomen is. Waarom hebben de bijbelboeken in de traditie 
van de christelijke kerk een canonieke status gekregen, en hoe kunnen mensen 
weten dat de tekst door God zelf geïnspireerd is? Dat zijn kwesties waar Re-
vius in zijn disputaties uitvoerig op ingaat. Hoewel het goddelijke gezag van 
de Schrift allereerst geloofd en geaccepteerd moet worden, zijn er volgens hem 
ook bewijzen voor aan te voeren. Niet alleen zegt de Schrift van zichzelf dat ze 
goddelijk is (dat is het meest doorslaggevende punt), het valt ook op te maken 
uit het karakter van de tekst. Net als bij wereldlijke geschriften kun je de be-
trouwbaarheid en de waarheid van de vermelde gebeurtenissen afleiden uit de 
geloofwaardigheid van auteurs die zélf aanwezig geweest zijn bij wat ze ver-
tellen of betrouwbare getuigen als bron hebben, en die zich bovendien verre 
gehouden hebben van belangenverstrengeling.

De bijbeltekst is van een ongekunstelde eenvoud, stelt Revius, verbonden 
met een ontzagwekkende soevereiniteit en ernst – het opmerkelijkste is wel dat 
de diverse schrijvers zelfs hun eigen zonden niet verhullen. De leer en de leef-
regels die de tekst overdraagt, zijn allervolmaaktst. Bovendien is er sprake van 
een grote eenstemmigheid tussen beide testamenten: in voorafschaduwing en 
werkelijkheid, in profetie en vervulling – zelfs waar het schrijvers betreft die in 
verschillende tijden en op verschillende plaatsen, onder de meest uiteenlopen-
de levensomstandigheden hun teksten te boek gesteld hebben.26 De authen-
ticiteit van de tekst spreekt bovendien uit hun handschrift en ondertekening, 
en uit de namen van de getuigen waarvan in het opschrift of de groeten bij de 
brieven sprake is.27

Een ander belangrijk argument is de zichtbare werking van de Schrift: ‘in 
de toehoorders – voor zover die tot het eeuwige leven bestemd zijn – bewerkt 
ze het geloof, en in de martelaren omwille van het geloof een onoverwinne-
lijke volharding, zelfs in de bitterste dood.’ Voeg daarbij de wonderen ‘die iedere 
geschapen macht te boven gaan en tot stand gebracht zijn onder de ogen van 
hele volken, zelfs van hen die de felste vijanden van deze leer waren.’28 Verder 
zijn er allerlei getuigenissen van mensen binnen en buiten de kerk. De joden 
bijvoorbeeld ‘geven over de boeken van het Oude Testament een getuigenis van 
de waarheid, dat geaccepteerd moet worden, omdat aan hen de woorden Gods 
zijn toevertrouwd. Om nog maar te zwijgen van de dingen die Josephus over 
Christus getuigt, en diverse uitspraken in de boeken van de Talmoed en de rab-
bijnen, die voor de waarheid van het Nieuwe Testament aangedragen kunnen 
worden.’29 Ook ketters tonen hoe goddelijk het Woord is, als ze zich inspannen 
‘om hun dwalingen op grond van de geschriften van beide testamenten aanne-
melijk te maken.’ Zelfs heidense schrijvers kunnen de waarheid van de Schrift 
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bewijzen, bijvoorbeeld ‘de Egyptenaren en Chaldeeën die Josephus citeert (Tegen 
Apion), en Phlegon van Tralles bij Eusebius.’30

Behalve de authentieke indruk die de tekst maakt en de getuigenissen van 
gelovigen en ongelovigen, is ook de herkomst van de bijbelse geschriften voor 
Revius van belang. De boeken van Mozes zijn, schrijft hij, op Gods eigen bevel 
in het heiligdom geplaatst, terwijl de overige boeken van het Oude Testament 
al evenzeer door God aan de joden toevertrouwd zijn: ‘Na de Babylonische bal-
lingschap heeft de zogenaamde Grote Synagoge moeite gedaan om die te rang-
schikken en in één boek te vatten, zoals diezelfde joden met één mond getuigen. 
Zij leveren over dat de laatste profeten – Haggai, Zacharia, Maleachi – evenals de 
priester en schrijver Ezra, Jozua de zoon van Jozadak, Zerubbabel, Mordechai en 
Nehemia aan [die operatie] leiding gegeven hebben.’31

Voor het Nieuwe Testament geldt een vergelijkbare redenering. De evange-
liën zijn altijd ‘in samenhang met elkaar aan de kerk overgeleverd’, en hoewel 
sommige geschriften in eerste instantie naar bepaalde volken, gemeenten of 
voorgangers zijn gestuurd, hebben ze die privéstatus niet lang gehad. Vrijwel 
meteen zijn ze ‘met de overige gemeenten gedeeld en door alle gemeenten, 
naargelang zij ze in handen kregen, erkend.’32 Daarmee is duidelijk dat de ker-
kelijke traditie een doorslaggevende rol speelt bij de afbakening van de canon 
en uiteindelijk ook bij het gezag dat aan de Schrift wordt toegekend.

Eeuwige en tijdgebonden tradities
Het is een prangende vraag voor Revius en zijn collega-theologen: hoeveel 
macht heeft de kerkelijke traditie precies, naast of zelfs boven de Schrift? In 
de grote controverse met de ‘pausgezinden’ is dat natuurlijk een cruciaal punt. 
Is de Kerk met een hoofdletter de ultieme autoriteit, of heeft alleen de Schrift 
het voor het zeggen? Het is, zoals hierboven al duidelijk werd, een misverstand 
om te denken dat gereformeerden de traditie geen enkele rol meer toebedelen. 
Natuurlijk is sola scriptura hun grote uitgangspunt, maar dat betekent niet dat 
de traditie volkomen waardeloos geworden is. Ze moet op sommige terreinen 
een stapje terug doen, omdat ze in laatste instantie moet buigen voor de Schrift. 
Maar juist bij de afbakening van de canon en dus bij het bepalen van het gezag 
van diezelfde Schrift speelt ze een cruciale rol. Volgens Revius is dat ook geen 
probleem, omdat de canon stamt uit het begin van de christelijke jaartelling. 
In die tijd was de gave van het profeteren nog in de kerk aanwezig – en omdat 
echte profeten waar en vals van elkaar kunnen onderscheiden, is het goed om 
op hun oordeel af te gaan.33

Toch moet hij duidelijk maken dat hij, zelfs in deze kwestie, als gerefor-
meerd theoloog het rooms-katholieke beroep op het ultieme gezag van de kerk 
niet erkent. Uit zijn formuleringen blijkt hoezeer hij zich bewust is van het ne-
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telige terrein dat hij hier betreedt: ‘De kerk bewaart de heilige Schrift, ze onder-
scheidt haar van valse geschriften en leringen, ze maakt haar bekend, legt haar 
uit, en beweegt zo door haar getuigenis tot instemming en geloof. Toch kan dit 
getuigenis over de goddelijkheid van de Schrift, dat immers menselijk is, voor 
ons pas volkomen vaststaan als de Heilige Geest het in onze harten bevestigt. 
De autoriteit van de Schrift is [overigens] op geen enkele wijze afhankelijk van 
dit getuigenis van de kerk (...), omdat het aan de Schrift zelf getoetst dient te 
worden en omdat het alleen vanwege Gods autoriteit – niet die van de kerk – 
aanvaard kan worden.’ 34 Uiteindelijk is het dus altijd de Heilige Geest, die ‘de 
zekerheid van de goddelijke geschriften in onze ziel krachtdadig verzegelt.’35 

Tradities, in de zin van overgeleverde regels, zijn daarmee altijd onderge-
schikt aan de levende werking van de Heilige Geest, maar ze zijn niet zonder ge-
wicht. Revius neemt de moeite om uitvoerig uit te leggen welke rol ze in de kerk 
kunnen spelen, en daarbij onderscheidt hij diverse soorten. Sommige tradities 
zijn goddelijk, eeuwig en onveranderlijk, andere zijn menselijk, plaats- en tijd-
gebonden. Het behoeft weinig betoog dat de eeuwige, goddelijke instellingen, 
overgeleverd in de Schrift zelf, altijd het hoogste gezag hebben. Ingewikkelder 
zit het met de menselijke instellingen, die ‘vanwege de orde aangenomen zijn’. 
Die zijn altijd ‘gelegen in de vrijheid van de kerk’ en moeten gericht zijn op de 
opbouw van de gemeente. ‘Evenwel zó, dat alle tirannie buitengesloten wordt, 
alsook alle wetten die (onder het voorwendsel van dienst aan God) worden in-
gevoerd om de gewetens te binden.’ Om dat te bewijzen laat Revius in deze 
disputatie een heel rijtje teksten volgen, die allemaal over één onderwerp gaan: 
de christelijke vrijheid.36

De menselijke, kerkelijke regels moeten aangepast worden aan plaats en 
tijd, ‘op dezelfde manier als wettelijke bepalingen veranderd kunnen worden 
door de autoriteiten.’37 Zelfs de apostelen hebben in hun tijd, behalve univer-
sele geloofswaarheden, ook ‘vanwege de orde’ bepaalde dingen vastgesteld die 
niet voor alle tijden en plaatsen geldig zijn. Een voorbeeld is het hoofdstuk over 
de haardracht en de hoofdbedekking van mannen en vrouwen in de gemeente, 
een onderwerp waaraan hij later een grondige studie zal wijden.38 Vanaf het be-
gin is er dus een deel van de traditie dat aangepast moet worden aan tijd en 
plaats – een standpunt dat voortvloeit uit de regels voor bijbeluitleg die Revius 
hanteert en die hieronder uitvoeriger aan de orde komen. Die relativering geldt 
zeker voor de latere overleveringen, of het nu gaat om kerkelijke gebruiken, 
instellingen van voorgangers of zelfs van concilies. De traditie bewerkt slechts 
het geloof ‘in zoverre ze steunt op de schriftelijke overlevering van de profeten 
en apostelen.’39 

Het is kennelijk een onderwerp dat hem na aan het hart ligt. Gewetens mo-
gen niet gebonden worden, hoogstens kun je met Paulus zeggen dat je reke-



 eerst de waarheid, dan de vrede – jacob revius 1586-1658272 |

ning houdt met de regels waar zwakkere mensen waarde aan hechten – om hun 
geen aanstoot te geven.40 Maar sinds de afsluiting van de canon zijn er nooit 
goddelijke regels bijgekomen, en menselijke instellingen, ‘zoals die van de fa-
rizeeërs bij de joden geweest zijn, en vandaag [die] bij het pausdom’, zijn zeker 
niet nodig met het oog op het zielenheil. Sterker, ‘het is tevergeefs om God te 
dienen volgens menselijke overleveringen.’41 Terug naar de Schrift dus, de enige 
betrouwbare autoriteit:

Wanneer den mensche spreeckt, die lichtelijcken* dwalet, *makkelijk

Soo vraag’ ick niet van wie*, maer wat daer is verhalet: *door wie

Wanneer de Heere spreect, k’en vraeg’ niet wat hy zy
Maer wie gesproken heeft, en dat genoeget my*.42 *dat is mij genoeg

3. Ad fontes

Tekst en kerkelijke overlevering
Revius’ filologische hart is intussen niet tevreden voor hij uitvoerig stilgestaan 
heeft bij de integriteit van de Hebreeuwse en Griekse tekst. Hij moet zich be-
wust geweest zijn van de lange voorgeschiedenis van het probleem dat hij aan 
de orde stelt, een voorgeschiedenis die alles te maken heeft met de traditie van 
de kerk en de status van ‘klassieke’ vertalingen als de Septuagint en de Vulgaat.

Toen de kerkvader Hieronymus een nieuwe Latijnse vertaling maakte van 
het Oude Testament, kreeg hij hevige kritiek van tal van andere kerkvaders – 
onder wie Augustinus. Het probleem was namelijk dat zijn tekst afweek van 
de gezaghebbende Septuagint, wat in de ogen van de critici onmogelijk was. 
Zoiets kon slechts verwarring zaaien in de kerk. Hieronymus verdedigde zijn 
standpunt vurig: hij was ervan overtuigd dat de oorspronkelijke Hebreeuwse 
tekst betrouwbaar was, en dat de Septuagint fouten bevatte. Maar zijn tegen-
standers weigerden dat te accepteren, omdat zij ervan uitgingen dat de oudere 
vertaling van de zeventig wijze mannen goddelijk geïnspireerd was, en boven-
dien sinds eeuwen door het kerkelijke gebruik geijkt. De Septuagint bleef daar-
mee in hun ogen de enige norm – niet de Hebreeuwse tekst. Niettemin gaf de 
tijd Hieronymus gelijk: zijn vertaling, de Vulgaat, werd uiteindelijk tóch door 
de hele kerk geaccepteerd.43

De eeuwen door bleven soortgelijke discussies de kop opsteken. De mid-
deleeuwse manier van bijbeluitleg, vol symboliek en allegorie, was sterk afhan-
kelijk van de exacte woordkeuze in de Vulgaat. Het ging immers niet alleen om 
de betekenis van een woord in zijn context, maar ook om alle betekenissen die 
dat woord los van de context kon oproepen. Dus moest welke vertaling in de 
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volkstaal ook zich daar angstvallig naar richten: het hele theologische systeem 
hing ervan af. De traditie was heilig, omdat ze oud was – in feite kon er op den 
duur niets meer aan de gezaghebbende versie van de Vulgaat veranderen.44

Geen wonder dat, toen de eerste humanisten aan het werk togen met de 
oorspronkelijke Hebreeuwse en Griekse teksten, ook zij het nodige te verdu-
ren kregen. De correctie van de Vulgaat aan de hand van de Hebreeuwse tekst 
werd als uitermate gevaarlijk beschouwd, omdat het zou kunnen impliceren 
dat de christelijke Bijbel fouten bevatte. Tegenstanders riepen daarom dat de 
Hebreeuwse versie niet anders dan corrupt kon zijn: je kon het wel aan de joden 
overlaten om de tekst te vervalsen – in elk geval op die plekken waar Christus 
aangekondigd werd. Ook joodse commentaren waren er bewust op uit de lezer 
te misleiden. Dat soort teksten zou dus niemand moeten lezen.45 

Voor het Griekse Nieuwe Testament gold iets vergelijkbaars. Vroege huma-
nisten kregen alleen al vanwege hun kennis van het Grieks te kampen met het 
wantrouwen van sommige traditionele theologen: een taal die gebruikt werd 
door de ketterse (want niet-rooms-katholieke) Grieken, kón niet anders dan 
ketterse inzichten met zich meedragen.46 Maar de humanisten wonnen de 
strijd, ondanks het feit dat het concilie van Trente nog in de zestiende eeuw 
vaststelde dat de Vulgaat authentiek was en gebruikt moest worden voor dog-
ma en liturgie.

Het baanbrekende werk dat Erasmus verzette met zijn gezaghebbende 
editie van het Nieuwe Testament werd het fundament waarop de reformatie 
kon voortbouwen. Luther en Calvijn combineerden echter de humanistische 
benadering met de nadruk op het persoonlijke getuigenis van de Geest in het 
hart. Er was wel enig verschil: Luther was ‘subjectiever’ dan Calvijn, die veel 
scrupuleuzer met de letter van de tekst omging. Toch hadden ze een gemeen-
schappelijk uitgangspunt: geen wetenschap zonder vroomheid, geen vroom-
heid zonder wetenschap. Dat betekende enerzijds aandacht voor de oude talen, 
anderzijds het besef dat alleen het door de Geest geschonken inzicht de ware 
godgeleerdheid kon bewerken.

Actuele discussies
Als in de zeventiende eeuw de gereformeerde bijbelwetenschap ook in de Repu-
bliek tot ontwikkeling komt, blijven die twee sporen aanwezig. Bij iemand als 
Revius is het heel zichtbaar: filologie en theologie gaan hand in hand. Maar hij 
is de enige niet. Zoals al eerder opgemerkt: onder leiding van de grote filologen 
Scaliger, Heinsius en Drusius groeit aan het begin van de zeventiende eeuw een 
generatie studenten op die zich bevlogen bezighoudt met Grieks, Hebreeuws, 
Syrisch en Arabisch, met manuscripten en varianten, met reconstructie en ver-
gelijking. Beroemde hebraïsten en oriëntalisten als Thomas Erpenius, Constan-
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tijn l’Empereur, Louis Cappel, Louis de Dieu, Jacobus Golius en Sixtinus Ama-
ma zijn allemaal leeftijdgenoten van Revius.47 Het is ook niet voor niets dat er 
juist in deze periode overal in het land genoeg geleerde predikanten te vinden 
zijn voor de samenstelling van een deskundige groep vertalers en revisoren ten 
behoeve van de Statenvertaling – daarover straks meer.

Revius maakt zonder meer deel uit van deze generatie taalkundig geschool-
de theologen. Hij lijkt voor het oog misschien een gewone stadspredikant, 
maar dat is hij niet. Zelfs onder geleerde collega’s blinkt hij uit als uitzonderlijk 
begaafd talenkenner: Latijn, Grieks, Frans, Duits, Engels, Spaans, Italiaans, He-
breeuws, Syrisch, Chaldeeuws en Arabisch. En dan niet zomaar een beetje: de 
meeste van die talen beheerst hij zodanig dat hij ze ook kan spreken en schrij-
ven.48 De Leidse hoogleraar Hebreeuws Constantijn l’Empereur noemt hem in 
1647 ‘orthodoxus theologus, welervaren inde Hebreeusche tale, mitsgaders in 
Rabbinicis et Talmudicis’, sterker nog, hij vindt zelfs dat Revius ‘met die qua-
liteiten in sulcker vougen begaeft is, dat hij daer in geen gelijck en heeft noch 
binnen, noch buyten ’s lants, behalve d. [de heer] Buxtorfium.’49 

Daar moet wél bij gezegd worden dat die lof voor een deel te maken zal heb-
ben met Revius’ onverdacht-gereformeerde stellingnames. De grote kwesties 
waarover de filologen in de eerste helft van de zeventiende eeuw strijden – de 
vocalisatie van het Hebreeuws, de mogelijke corruptie van de grondtekst, het 
Grieks als ‘lingua hellenistica’ – zijn immers vaak verbonden met de orthodoxie 
van de woordvoerders. De vocalisatie bijvoorbeeld, het systeem om klinkers 
aan te geven in de oorspronkelijk zonder klinkers geschreven teksten, wordt 
de inzet van een strijd om de authenticiteit van de tekst – waarmee de discussie 
meteen binnen theologische sferen getrokken wordt, waar iemands orthodoxie 
de doorslag geeft bij de bepaling van zijn standpunt.50 

Gereformeerde hebraïsten als Revius en L’Empereur zijn ervan overtuigd dat 
de filologie alleen maar tot juiste inzichten leidt als de beoefenaar óók vast ge-
looft dat de Bijbel door goddelijke voorzienigheid de eeuwen door is bewaard, 
dat God daarin zichzelf aan de mensen openbaart, dat de orthodox-christelijke 
traditie de eeuwen door het juiste zicht op die bijbelse boodschap heeft gehad 
en dat de gereformeerde theologie de meest zuivere voortzetting van die tra-
ditie is.51 Slechts binnen die kaders van theologie en geloof kunnen literaire en 
historische inzichten helpen om tot de juiste interpretatie van de Hebreeuwse 
tekst te komen.

Revius’ opvattingen op het punt van de tekstoverlevering worden niet met-
een zichtbaar in het kader van zijn werkzaamheden aan de Statenvertaling. De 
Dordtse synode had immers al jaren eerder bepaald dat de vroegmiddeleeuwse 
masoretische tekst – inclusief vocalisatie – de basis zou vormen voor de nieuw 
te vervaardigen Nederlandse versie en dus begint Revius’ bijdrage aan de Sta-
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tenvertaling pas als het uitgangspunt al vastligt. De vertalers en revisoren hoe-
ven zich daar niet verder over uit te spreken. Maar twintig jaar later blijkt zijn 
standpunt wel degelijk uit de zes disputaties ‘De punctis et accentibus Hebrae-
orum’ (1654), waar hij alle visies uitvoerig nagaat en uiteindelijk kiest voor de 
orthodoxe stellingname van een vroege vocalisatie.

Hij gelooft dat de ‘punten en accenten’ in het Hebreeuws tegelijkertijd met 
de letters uitgevonden zijn, al is het niet helemaal zeker wanneer precies. Waar-
schijnlijk al in de tijd van Adam, al hoeft dat niet te betekenen dat Adam zélf 
de uitvinder is. In elk geval konden Mozes en de profeten schrijven – de hui-
dige Hebreeuwse letters zijn volgens Revius dezelfde als die waarin de wet op 
de berg Sinaï geschreven werd.52 In veel handschriften van later eeuwen is de 
vocalisatie echter waarschijnlijk verloren gegaan, vandaar dat Ezra en de man-
nen van de Grote Synagoge (in de vijfde eeuw voor Christus) alle beschikbare 
exemplaren gecorrigeerd en weer in hun oorspronkelijke staat hersteld hebben. 
‘Waarbij we graag erkennen,’ voegt Revius toe, ‘dat de Heilige Geest hun daarin 
bijzondere bijstand verleend heeft.’53 

Intussen wijzen Revius’ publicaties in zijn periode als predikant in Deventer 
op een zo mogelijk nog grotere belangstelling voor het Grieks van het Nieuwe 
Testament. Zijn vriend David Scanderus noemt hem ‘de man met de Griekse 
mond’,54 ongetwijfeld dankzij de twee publicaties waaraan Revius in de jaren 
twintig werkt: de Griekse vertaling van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, en 
de editie van Lorenzo Valla’s aantekeningen op het Nieuwe Testament. Zijn des-
kundigheid blijkt ook uit het feit dat een erkende specialist als Daniel Heinsius 
hem regelmatig om zijn oordeel vraagt. In dat licht is het toch wel opmerkelijk 
dat hij in zijn disputaties over de grondtekst van de Bijbel maar weinig woor-
den aan de actuele discussie over de nieuwtestamentische tekst wijdt. Dat komt 
waarschijnlijk doordat zijn speerpunten elders liggen, zoals blijkt uit een brief 
die hij begin 1644 aan de Groningse hoogleraar Martinus Schoock schrijft.

Aan de Leidse universiteit is juist in die periode het conflict tussen Hein-
sius en Salmasius over de lingua hellenistica in volle gang. Heinsius verdedigt het 
standpunt dat de taal van het Nieuwe Testament een ‘hellenistisch’ dialect is, 
dat uiterlijk uit Griekse woorden, maar semantisch uit Hebreeuwse en Aramese 
concepties bestaat. Salmasius ontkent dat het hier om een dialect gaat en vindt 
ook de term ‘hellenistisch’ onjuist: hij wil de tekst van het Nieuwe Testament 
meer in verband brengen met het buitenbijbelse Grieks.55 Dat is een serieus 
wetenschappelijk probleem, maar gezien de vete tussen Heinsius en Salmasius 
kan het niet anders dan ontaarden in een grote geleerdenruzie waarin persoon-
lijke belangen en sympathieën een niet te onderschatten rol spelen. Behalve 
over deze kwestie strijden ze namelijk ook nog over andere vraagstukken, ter-
wijl ze bovendien iedere kans aangrijpen om elkaar zwart te maken en elkaars 
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wetenschappelijke kwaliteiten in twijfel te trekken.56 Allebei hebben ze hun ei-
gen netwerk: Salmasius is bevriend met geleerden als Vossius en Grotius, terwijl 
Heinsius geregeld steun zoekt bij de gereformeerde orthodoxie. Bij Schoock 
bijvoorbeeld, die zich vierkant achter Heinsius schaart wat betreft de kwestie 
van het hellenistisch Grieks. Ook Voetius deelt het standpunt van Heinsius en 
Schoock in grote lijnen.57 

Eind 1643 heeft Schoock kennelijk geprobeerd om Revius’ steun voor het 
gereformeerde vriendenclubje te krijgen, maar het is duidelijk dat Revius graag 
buiten de discussie wil blijven. Hij schrijft: ‘De kwestie van de hellenisticaria be-
weegt mij niet zozeer als de vele dwalingen en misinterpretaties van de heilige 
Schrift die we, denk ik, niet met een goed geweten kunnen verwaarlozen. Deze 
man [= vermoedelijk Salmasius] mag kerkelijke oudheden verzamelen zoveel 
hij wil, maar laat hem geen nieuwigheden in de theologie binnenhalen.’58 Daar-
mee is Revius’ standpunt helder: alleen als de theologie en de bijbeluitleg voor 
hem rechtstreeks in het geding zijn, wil hij in actie komen – en kennelijk is dat 
bij deze kwestie niet het geval.

Wat niet wegneemt dat Revius en Schoock een paar jaar eerder, als ze allebei 
nog in Deventer wonen, waarschijnlijk uitvoerig van gedachten wisselen over 
deze en andere kwesties. Het is veelzeggend dat Schoock in een van zijn boeken 
vertelt dat hij in 1640, toen hij aan het Deventer Athenaeum verbonden was, ‘in 
particuliere kring over de lingua hellenistica en over zekere plaatsen in het Nieuwe 
Testament had gehandeld.’59 Met wie anders dan met Revius zou hij het daar-
over gehad hebben? Tijdens de hele periode dat Revius predikant in Deventer 
is – tussen 1614 en 1641 – blijkt immers ruimschoots hoe serieus hij genomen 
wordt in geleerde kringen, en hoe graag hij met de filologische studie van het 
Oude en Nieuwe Testament bezig is. Niet voor niets onderhoudt hij contacten 
met verschillende wetenschappers die op dit terrein iets betekenen in de Repu-
bliek: behalve Schoock ook Heinsius, Scriverius, Pasor en Coccejus.60 

Dat hij door hen als gelijke beschouwd wordt, blijkt bijvoorbeeld uit zijn 
correspondentie met Heinsius over diens Aristarchus sacer, een uitvoerige com-
mentaartekst waarin Heinsius het evangelie van Johannes vergelijkt met de 
bewerking daarvan door de Griekse dichter Nonnus.61 Revius legt Heinsius’ 
interpretatie naast die van de kerkvaders (die overigens voor hen allebei niet 
doorslaggevend is), hij bespreekt de betekenis van het tijdsaspect van bepaalde 
Griekse werkwoordsvormen, hij geeft zorgvuldig commentaar op allerlei de-
tails. Een echte vriend is eerlijk, dus hij durft ook grondig met Heinsius van 
mening te verschillen: ‘Deze dingen [deel] ik met je, edele heer, vrijmoedig zo-
als je mij bevolen hebt – zonder dat zou ik het niet gedurfd hebben. Je neemt 
mij, als ik je goed ken, mijn onbeschaamdheid niet kwalijk, en je kunt mij altijd 
én als je oprechte vriend én als je aandachtige leerling beschouwen.’62 
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Betrouwbare overlevering
Het belang van een betrouwbare overlevering van de canonieke teksten ver-
klaart ook waarom Revius in dit verband uitvoerig ingaat op de controverse met 
de rooms-katholieken. Met tal van argumenten verdedigt hij het standpunt dat 
de Septuagint en de Vulgaat niet heilig zijn, maar dat er teruggegrepen moet 
worden op de oorspronkelijke tekst. Die tekst is immers nooit bewust door jo-
den, Grieken, ketters of heidenen verdraaid. ‘We behoren hier,’ schrijft Revius, 
‘de wonderbaarlijke zorg van de goddelijke voorzienigheid te erkennen en zeer 
te prijzen, die, nadat zijn woorden aan de joden toevertrouwd waren (zoals de 
apostel in Romeinen 3 zegt), heeft gewild dat ze door hun hand ook ons onge-
rept bereikt hebben.’ Revius gelooft vast ‘dat de hele heilige Bijbel ongeschon-
den tot in onze tijd aangekomen is, en noch door de arglistigheid van de joden, 
noch door de lichtvaardigheid van de Griekse filosofen, noch door het bijgeloof 
van de oude Romeinen of daarna door de barbaren van welk volk ook, ooit be-
schadigd of verminkt is.’63

Waar het Revius te doen is om de waarheid in haar meest oorspronkelijke 
vorm, is de grondtekst dus de enige juiste basis voor het bestuderen van de Bij-
bel. Mochten er toch verschillen zijn tussen de handschriften – en die zijn er – 
dan zijn die ‘niet door de arglistigheid van de joden aangebracht, maar lang 
geleden ingeslopen door de slaperigheid van de afschrijvers, of door een andere 
voor ons onbekende oorzaak.’ Zulke verschillen zijn trouwens helemaal niet 
belangrijk, omdat ze de strekking van de heilige Schrift wat betreft ‘het geloof 
en de goede werken’ niet wezenlijk veranderen.64 Daarmee acht Revius het hele 
probleem van de varianten in de grondtekst afgedaan. Althans, voor zijn stu-
denten.

Wat niet wegneemt dat hij zelf in de loop van zijn leven wel degelijk in-
tensief bezig geweest is met het bestuderen van de moeilijke plaatsen – in het 
heilige geloof dat het uiteindelijk mogelijk zou moeten zijn om dé ultieme 
versie van de grondtekst te reconstrueren. Dat betekent dat er verschil is tus-
sen de manier waarop hij de canonieke teksten benadert en zijn andere filo-
logische bezigheden. Terwijl hij streng alle zwakke plekken in Septuagint en 
Vulgaat en alle ongerijmdheden in de apocriefe boeken aanwijst, terwijl hij de 
tekstoverlevering bij Homerus kritisch tegen het licht houdt,65 gaat hij er bij 
de Hebreeuwse en Griekse grondtekst van de Bijbel van uit dat de overlevering 
hoogstens op marginale puntjes schade geleden kan hebben. Dat bepaalt het 
kader waarbinnen hij werkt.

Hij zit daarmee helemaal op de lijn van Heinsius. Allebei tonen ze zich be-
invloed door Scaliger, die met de klassieke literatuur en de rabbijnen in de ene, 
en de handschriften in diverse varianten en talen in de andere hand de tekst van 
de Bijbel wilde reconstrueren. Allebei erkennen ze ruimhartig dat er moeilijke 
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plaatsen zijn, waar de handschriften van elkaar verschillen, en doen ze pogin-
gen om op die punten de waarheid te achterhalen – volledig in overeenstem-
ming met de standpunten die de gereformeerde orthodoxie in deze periode 
inneemt. In deze kringen is het uitgangspunt immers dat een tekstkritische 
benadering belangrijk is, maar dat alleen de handschriften in de oorspronke-
lijke talen de basis mogen vormen voor het vaststellen van de grondtekst. Er is 
dus geen ruimte voor tekstreconstructie op basis van oude vertalingen als de 
Septuagint, of van vroege citaten bij de kerkvaders.66 Binnen dat kader komt 
Heinsius tot de conclusie dat de vele inspanningen van geleerden uit heden en 
verleden ervoor gezorgd hebben dat de tekst zo goed als gereconstrueerd is,67 
terwijl Revius zware nadruk legt op Gods voorzienigheid in het bewaren van 
de tekst.68

Hoe groot zijn vertrouwen in de filologie ook is – door tekst met tekst te ver-
gelijken kun je de waarheid achterhalen –, toch rest soms, bij gebrek aan verge-
lijkingsmateriaal, slechts het geloof. Op punten waar wetenschappelijk gezien 
een impasse lijkt te ontstaan, neemt dat geloof het over. Alleen daarmee krijgt, 
in een tijd waarin alles lijkt te verschuiven en de pluraliteit steeds groter wordt, 
de gereformeerde theologie een noodzakelijk vast en onwrikbaar uitgangs-
punt. Juist vanwege de controverse met de rooms-katholieken is de betrouw-
bare tekstoverlevering een cruciaal dogma. Het hele theologische gebouw van 
de gereformeerden dreigt immers als een kaartenhuis in elkaar te vallen als de 
hoeksteen van de integriteit van de tekst wordt weggetrokken.69 

Hercules in de Augiasstal
Een mooi voorbeeld van Revius’ drang om naar de bronnen terug te keren is 
zijn editie van Lorenzo Valla’s Collatio Novi Testamenti, een van de beroemdste boe-
ken uit de geschiedenis van het humanisme. Erasmus zelf ontdekte de tekst 
aan het begin van de zestiende eeuw in een norbertijnenklooster, de Abdij van 
’t Park bij Leuven. Valla had het geschrift in 1449 voltooid, maar het was nooit 
gedrukt. Ook in handgeschreven vorm maakte het echter diepe indruk op Eras-
mus. Het bijzondere van Valla was dat hij als eerste humanist de Latijnse tekst 
van de Vulgaat vergeleek met een aantal Griekse handschriften. Daarmee legde 
hij de basis voor alle studie naar de overlevering van het Nieuwe Testament. Hij 
maakte duidelijk dat de tekst van de Vulgaat fouten, omissies en toevoegingen 
bevatte, en dat de Griekse tekst in het algemeen betrouwbaarder was. Daarbij 
ging hij zelfs verder dan het loutere verbeteren van fouten: hij wilde ook de taal 
van de Vulgaat verfijnen door de zinsbouw en woordkeuze af te stemmen op 
het Grieks en in overeenstemming te brengen met de eisen van de heidense, 
klassieke schrijvers.70
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Dat streven was Erasmus uit het hart gegrepen en dus besloot hij om het 
Valla-manuscript dat hij gevonden had uit te geven. Dat gebeurde in 1505. Val-
la’s tekst legde daarmee als het ware de basis voor Erasmus’ eigen werk op dit 
terrein – uitmondend in zijn beroemde uitgave van het Nieuwe Testament. In 
de woorden van Revius: Valla inspireerde Erasmus, zoals Erasmus op zijn beurt 
Beza kon inspireren ‘tot deze moeizaam vorderende, voortdurende werkzaam-
heden aan het Nieuwe Testament.’71

In zijn inleiding roemt Revius de Italiaanse humanist als ‘een mens van het 
scherpste verstand, het zorgvuldigste oordeel, en van de hoogste ontwikkeling 
in alle soorten van letteren; en ook zeer openhartig van inborst en onafhanke-
lijk van stijl; die, als een soort onheilbestrijdende Hercules, nadat hij diverse 
monsters van dwalingen overwonnen had, ook deze Augiasstal (ik bedoel de 
barbaarsheid en bedrieglijke fouten waarvan de overgeleverde tekst van de hei-
lige Schrift [= de Vulgaat] door menselijk gebrek wemelde) met zulk een vaar-
digheid en succes begonnen is te reinigen, dat hij na een eeuw en langer terecht 
die uitspraak van de gezworen vijand van de waarheid, Bellarminus, verdiende, 
dat hij een soort voorloper lijkt te zijn geweest van de secte der Lutheranen (dat is, van het 
dankzij de goddelijke ontferming herstelde evangelie).’72

Met Revius’ nieuwe uitgave kan het werk van Valla – en van Erasmus – weer 
in de schijnwerpers komen. Het loopt immers gevaar in de vergetelheid te ra-
ken omdat het enerzijds in het rooms-katholieke kamp op de index van ver-
boden boeken is geplaatst, en anderzijds in het protestantse kamp slechts zó 
slordig herdrukt is dat de lezer er geen wijs meer uit kan worden. De Griekse 
woorden lijken willekeurig over de bladzijden gestrooid, alsof ze door de zet-
ters zijn opgepakt, grondig door elkaar geschud en vervolgens over de pagina 
verdeeld.73 Hoog tijd dus om dit humanistische monument zo veel mogelijk te 
restaureren.

Al in 1627 dient Revius het verzoek daartoe bij de classis in, pas in 1630 ver-
schijnt het boek daadwerkelijk – hij is er dus waarschijnlijk jaren aan bezig 
geweest.74 Het resultaat getuigt van grote nauwgezetheid: hij heeft de oor-
spronkelijke titel en de oorspronkelijke structuur weer aangebracht, de Griekse 
woorden op de juiste plaats gezet, de klassieke en bijbelse bronnen opgespoord 
en in de kantlijn aangetekend, de cijfers van de bijbelverzen erbij gezet (een in-
deling die in Valla’s tijd nog niet bestond) – en af en toe de vrijheid genomen om 
een verbetering of een extra aantekening toe te voegen.75 Kennelijk voorziet hij 
met deze Valla-editie in een behoefte, want in 1638 verschijnt zelfs een tweede 
druk.
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4. De letter en de geest

Zelf bijbellezen
Hoeveel waarde Revius ook hecht aan het bestuderen van Hebreeuws en Grieks, 
van teksten en vertalingen, toch is al die studie slechts dienstbaar aan een hoger 
doel: het verstaan van Gods stem. De bedoeling is om uiteindelijk de blik los te 
maken van alle tijdgebonden zaken die aan de historische letter kleven, en te 
richten op wat onveranderlijk en eeuwig is: de goddelijke boodschap.76 Daarom 
heeft de theologie voor Revius altijd een hogere vorm van interpretatie te bie-
den dan de filologie. Het verstaan van Gods Woord mag dan een beetje met 
menselijke geleerdheid te maken hebben, het gaat vooral om godgeleerdheid, 
waarbij overgave en geloof even belangrijk zijn als studie, kennis of kritische 
zin.

Het betreft hier intussen een gave die evengoed aan eenvoudige mensen als 
aan intellectuelen geschonken kan worden. Daarom is het de taak van degenen 
die wél Hebreeuws en Grieks kennen om de Bijbel zo toegankelijk mogelijk te 
maken voor iedere lezer. Dat kernprincipe van de reformatie komt bij Revius 
uiteraard aan bod. Het is een stelling die hij graag herhaalt: ‘Het lezen van de 
heilige Schrift is niet verboden voor de zogenaamde leken.’77 Bijbellezen is niet 
alleen niet verboden, het is zelfs een heilige plicht ‘omdat het door God bevolen 
is, omdat degenen die [de Schrift] lezen geprezen en gelukzalig verklaard wor-
den, omdat allerlei soorten mensen daaruit leren wat ze doen moeten, omdat 
het negeren daarvan de oorzaak is van dwalingen en ketterijen is, omdat [die 
mensen] Gods erfgenamen zijn en de Schrift het testament is dat voor hen al-
len geldt, omdat daarin alleen de ware troost ligt, het gesprek van God met de 
mensen, het voedsel voor de ziel, de wapenrusting tegen de duivel.’78

Het kan niet zo zijn dat leken de Schrift niet zouden mogen lezen omdat 
ze te moeilijk voor hen zou zijn. Natuurlijk is het zo, zegt Revius, dat er veel 
moeilijke passages zijn, maar als het gaat om het grote doel – Gods eer en de 
zaligheid van de mens – is de Bijbel duidelijk genoeg voor iedereen. Elke lezer 
kan er alles uit opmaken wat nodig is voor zijn eeuwige heil. ‘Helder en open 
levert [de Schrift] die dingen over die bevorderlijk zijn voor het ware geloof en 
de heilige zeden. Zo kunnen alle soorten mensen er zoveel uit opmaken en be-
grijpen als voor hun behoud nodig is – als ze haar aandachtig, voortdurend en 
onder ernstig aanroepen van Gods naam lezen.’79 

Maar er blijft ook een andere kant, want Revius is de eerste om te erkennen 
dat zelfs de meest geleerde theoloog zijn leven lang niet uitgestudeerd raakt in 
de Bijbel, en dat de interpretatieproblemen levensgroot kunnen zijn. ‘De uitleg 
van de heilige Schrift,’ schrijft hij, ‘is noodzakelijk in de kerk van God. Want ook 
al is ze in zichzelf helder, voor ons, die hier slechts ten dele kennen, zijn veel 
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dingen duister en moeilijk te begrijpen, die zonder uitleg niet zomaar verstaan 
of (...) onmiddellijk voor gebruik toegepast kunnen worden.’80 

Wie in dat besef de Bijbel openslaat, dient te bedenken dat de juiste, ont-
vankelijke mentaliteit van de lezer minstens zo belangrijk is als zijn rationele 
inspanning. Daarom gaat het gebed tot God, in een houding van overgave, aan 
het lezen van de Schrift vooraf. Het allereerste middel om de ware betekenis van 
de tekst te ontdekken is immers de vaste overtuiging dat die ‘niet vanuit eigen 
inzicht gevonden kan worden, maar door God gegeven.’81 Vandaar Revius’ na-
druk op ‘het smeekgebed dat zich tot God uitstrekt, opdat Hij zich verwaardigt 
om de betekenis van zijn Schrift voor ons te openen.’ De juiste houding heeft al-
les te maken met ‘oprechte bekering tot God, vroomheid, godsvreze, ootmoed; 
liefde voor en verlangen naar de goddelijke waarheid; ontvankelijkheid; de wil 
om de geopenbaarde wil van God te doen; de gevangenneming van ons ver-
stand onder de gehoorzaamheid van het geloof.’82

Het lezen zelf moet vervolgens met veel ijver en inspanning gedaan worden, 
er moet tijd en aandacht in gestoken worden, en – typisch Revius – als het echt 
moeilijk wordt moet de gelovige vooral niet vergeten mensen te raadplegen die 
de grondtekst in de oorspronkelijke talen kunnen lezen. Het gaat, in zijn eigen 
woorden, om ‘het voortdurend vlijtig lezen en doorzoeken van de Schrift. Het 
herhalen en herkauwen ervan. Het vergelijken van parallelle schriftplaatsen. 
Het toetsen van interpretaties aan de regel van het geloof. Het horen van het 
goddelijke Woord. Kennisnemen van de oorspronkelijke talen, of raadplegen 
van degenen die zich met de studie daarvan bezighouden en die een ervaren 
waarnemingsvermogen hebben om goed en kwaad van elkaar te onderschei-
den.’ En dat leidt uiteindelijk tot ‘toepassing van de juist begrepen Schrift op de 
praktijk en de beoefening van de godzaligheid.’83

Daarin wordt dan zowel de gereformeerde schatplichtigheid aan de huma-
nistische traditie als ook het grote verschil daarmee zichtbaar. Talenkennis is in 
Revius’ gereformeerde visie heel belangrijk. Wie de grondtekst lezen kan heeft 
een onvergelijkelijke voorsprong. God maakt immers gebruik van het mense-
lijke verstand, en dus is de lezer verplicht zich in te spannen en al zijn kennis te 
gebruiken. Tegelijkertijd is daarmee nog geen sprake van het ware inzicht, dat 
alleen door God zelf aan de gelovige en biddende lezer geschonken kan worden. 
Alleen in de combinatie van ambachtelijk werken en gelovig verstaan, van men-
selijk verstand en goddelijke verlichting kan de tekst écht opengaan.84

Toch zit daar ook een problematisch punt. Iederéén kan immers, met een 
beroep op goddelijke verlichting, wel claimen dat God hem het ware inzicht 
geschonken heeft – terwijl hij niets anders doet dan zijn eigen subjectieve ge-
voel verkopen als geestelijke waarheid. Op zulke momenten is er een autoriteit 
nodig die kan beslissen wat authentiek is en wat niet. In de rooms-katholieke 
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theologie is het duidelijk: de paus, de kerk en de traditie hebben bij leergeschil-
len het laatste woord. Maar de gereformeerde theologie heeft het moeilijker: 
die staat voor de ingewikkelde taak om de oude macht van de kerk terug te 
dringen en tegelijkertijd insluipende subjectiviteit te weren. De gulden regel 
van de reformatie is: zo goed mogelijk luisteren en de ene tekst met de andere 
vergelijken, uitgaand van de gedachte dat alle bijbelboeken – hoezeer ook in 
de loop van de geschiedenis ontstaan – één door God geïnspireerd geheel vor-
men.85

Revius wordt niet moe deze voornaamste pijler van de gereformeerde bij-
beluitleg te benadrukken: de Schrift legt zichzelf uit. ‘Wat met haar overeen-
stemt is een ware interpretatie en afkomstig van God, wat met haar in strijd is, 
het tegenovergestelde.’86 Moeilijke teksten moeten altijd vanuit andere bijbel-
passages verklaard worden, waarbij de lezer ervan mag uitgaan dat het Gods be-
doeling is om via het geheel van de Schrift de waarheid aan mensen te openba-
ren. Het gaat er dus om gericht te zijn op die goddelijke bedoeling, waarbij als 
hulpmiddelen bij de interpretatie zowel de filologische benadering (tekst met 
tekst vergelijken en vanuit de context verklaren) als de filosofische benadering 
(logisch analyseren en gevolgtrekkingen maken) gebruikt kunnen worden.87 
Dat laatste leidt ertoe dat veel gereformeerde theologen van de zeventiende 
eeuw met graagte gebruikmaken van de scholastieke methode, zij het op een 
eigen, gereformeerde manier.

De traditie speelt, zoals gezegd, bij dat alles een niet te onderschatten rol. 
Het accent ligt op bijbellezen in het licht van de gereformeerde confessie en van 
de oude geloofsbelijdenissen uit de tijd van de kerkvaders (waarin leerstukken 
als die van de goddelijke drie-eenheid en de twee naturen van Christus vastge-
steld zijn).88 Dat aansluiten bij de traditie gaat ervan uit dat in een eeuwenlang 
proces de kaders van de orthodoxie zijn ontstaan, gebaseerd op de diepste in-
zichten van gelovige en scherpzinnige theologen. Probleem voor protestanten 
is natuurlijk wél dat er sprake is van een breuk in die traditie: in de loop van 
de geschiedenis is de kerk (onder pauselijke leiding) steeds verder van de zui-
verheid van de Schrift vandaan geraakt, en pas met de reformatie daar weer bij 
teruggebracht. Dat leidt tot een dubbele houding: enerzijds willen afrekenen 
met het gezag van de paus en het belang dat in de rooms-katholieke theologie 
aan traditie gehecht wordt, anderzijds toch ook teruggrijpen op de traditie voor 
zover die als orthodox en gezaghebbend geldt.89 

Als Revius beschrijft op welke manier allerlei interpretaties en denkwijzen 
getoetst kunnen worden, wijst hij daarom niet alleen op het belangrijkste ijk-
punt, de Schrift, maar ook op ‘de regel van het geloof ’ (analogia fidei).90 De bedoe-
ling is dat eigen inzichten in de tekst altijd op consistentie en betrouwbaarheid 
gecontroleerd worden, binnen de kaders van de christelijke orthodoxie en met 
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gebruikmaking van het hele scholastiek-filosofische begrippenapparaat. Het 
ingewikkelde punt blijft daarbij natuurlijk dat enerzijds de betekenis van tek-
sten (en dus de theologie) moet opkomen uit de Schrift alleen, terwijl ander-
zijds de uitleg van de Schrift getoetst moet worden aan de – vooraf gegeven – 
theologische en filosofische traditie.

 Wellicht is het daarom dat Revius ten slotte óók de begaafdheid en roeping 
van de lezer benadrukt: het spreekt vanzelf dat niet iedereen even goed is in het 
uitleggen van de Bijbel. Hoewel elke gelovige persoonlijk geroepen is om bij-
belkennis op te doen en van daaruit zo goed mogelijk te oordelen over de pre-
ken die hij aanhoort, geldt toch dat niet-theologen in het algemeen niet in staat 
zijn om in grote meningsverschillen in het openbaar een oordeel uit te spreken. 
Dat is voorbehouden aan de predikanten, op grond van hun gaven en roeping. 
Zij beschikken niet alleen over een beter instrumentarium om interpretaties 
te toetsen – dankzij hun filologische en filosofische kennis en vaardigheden – 
maar ze hebben, als het goed is, ook ‘de gave van het profeteren en onderwijzen’ 
en ‘de gave van het onderscheiden en beproeven van de geesten’. In dat laat-
ste worden ze gesteund door ‘de ouderlingen van de gemeente, die zowel van 
Godswege verordineerd zijn om te waken over de zuiverheid van de leer, als 
ook door hun gemeenten geroepen en tot deze taak met gezag gezonden zijn.’91

Bij moeilijke theologische en exegetische discussies bestaat er dus verschil 
tussen geestelijken en leken. Revius onderscheidt in dit verband drie soorten 
mensen in de kerk. Het meeste gezag hebben de ‘gezanten van God’, de profeten 
en apostelen die het Woord door onmiddellijke inspiratie ingeblazen hebben 
gekregen, en die zichzelf en elkaar op een onfeilbare manier kunnen verklaren. 
Maar aangezien er geen rechtstreekse gezanten van God meer zijn, sinds de ca-
non is afgesloten, moet de kerk van de zeventiende eeuw het doen met de twee 
andere soorten. Allereerst zijn dat de ‘gewone dienaren van de kerk’ die in staat 
zijn om de tekst vanuit de Schrift te verklaren: ‘zij brengen het licht niet de kerk 
binnen, ze maken het slechts aanschouwelijk.’ Daarnaast is er ‘de rest van de 
vergadering van gelovigen, die alleen Jezus Christus als hun Hoofd erkennen, 
en die alleen zijn stem – die in de goddelijke Schrift klinkt – volgen, en die dát 
oordeel van hun voorgangers volgen dat overeenkomt met de goddelijke wil.’92

De zaak zit dus complex en enigszins tegenstrijdig in elkaar: aan de ene kant 
moeten de gelovigen goed naar hun voorgangers luisteren, aan de andere kant 
moeten ze alleen het gezag van het Woord zelf erkennen en zich niet van de wijs 
laten brengen door ongepaste uitleggingen. Iedereen, hoe eenvoudig ook, heeft 
namelijk de opdracht om alles wat de dominee zegt te toetsen aan de enige on-
feilbare norm en ‘vanuit de Schriften te onderscheiden of de dingen die geleerd 
worden, waar zijn.’ Iedere gelovige moet er ook persoonlijk met zijn familie 
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over praten, terwijl hij bovendien aan alle mensen verplicht is om ‘rekenschap 
te geven van zijn geloof en hoop.’93

Het lijkt erop dat Revius daarmee erkent dat de kernboodschap van de 
Bijbel duidelijk genoeg is voor iedereen, terwijl hij tegelijk benadrukt dat bij 
theologische discussies het gezag van de predikanten gerespecteerd dient te 
worden. Wat er moet gebeuren als de theologen het onderling oneens zijn en 
wie dan bepaalt welke partij het beste aansluit bij Schrift en geloofsregel, blijft 
in Revius’ betoog in nevelen gehuld. Maar de zeventiende-eeuwse praktijk laat 
zien dat in zulke gevallen de kerkelijke vergaderingen – plaatselijk, provinciaal 
of zelfs nationaal – het beslissende woord spreken. 

Letterlijke en geestelijke betekenissen
Revius’ principes voor bijbeluitleg passen naadloos binnen de opvattingen van 
de gereformeerde orthodoxie van zijn tijd.94 Hoewel hij in zijn disputaties over 
de Schrift voornamelijk joodse en rooms-katholieke bronnen citeert, soms met 
instemming, soms om ermee in debat te gaan, is toch duidelijk dat bij de vorm-
geving en de strekking van het hele betoog de gereformeerde traditie zijn grote 
ijkpunt vormt. Kennelijk zitten de woorden en ideeën van met name Calvijn zó 
in zijn hoofd en hart genesteld dat hij ze moeiteloos (en vaak zonder bronver-
melding) kan samenvatten.

Die invloed blijkt bijvoorbeeld in zijn nadruk op de letterlijke, historische, 
grammaticale betekenis van de tekst, een punt waarop de gereformeerde theo-
logie zich significant onderscheidt van de katholieke traditie met haar viervou-
dige betekenis van de tekst en haar nadruk op symboliek en allegorie. Revius 
maakt slechts onderscheid tussen de letterlijke betekenis (sensus literalis) van de 
tekst, die altijd voorop moet staan, en de eventuele geestelijke betekenis (sensus 
mysticus) – die niet per se in elke tekst voorkomt, maar wél het belangrijkst is. 
Daarmee wijst hij de symbolische manier van denken dus niet af (in zijn ge-
dichten blijkt hoe belangrijk die voor hemzelf is), maar koppelt hij die nadruk-
kelijk aan de bedoeling van de goddelijke auteur van de tekst. De geestelijke 
betekenis van de tekst blijft slechts overeind als via de bekende methode van 
teksten vergelijken en logische gevolgtrekkingen maken gesteld kan worden 
dat God die bedoeld heeft. Er worden dus grenzen gesteld aan de menselijke 
speculaties van de lezer.95 

Met ‘letterlijk’ bedoelt Revius intussen niet het tegenovergestelde van ‘fi-
guurlijk’, maar de betekenis die de tekst in eerste instantie heeft gehad in de 
context waarin hij geschreven is.96 Dat kán dus ook een figuurlijke betekenis 
zijn, omdat de Bijbel nu eenmaal vol staat met beeldspraak – zij het slechts 
‘die [beelden] die het de Heilige Geest behaagd heeft te gebruiken, niet die het 
menselijk vernuft naar hartenlust in elkaar geknutseld heeft.’97 Revius geeft het 



V hoVenier in de tuin Van het woord | 285

bekende voorbeeld: ‘Wanneer bijvoorbeeld de arm van God genoemd wordt, is 
de letterlijke betekenis niet dat God een dergelijk lichaamsdeel heeft, maar wél 
[dat Hij beschikt over] datgene wat door zo’n lichaamsdeel aangeduid wordt, 
zijn werkzame kracht.’98 Dat is precies het idee dat ook in het gedicht ‘God een 
Geest’ verwoord wordt:

Wanneer de grote God ons werdet voorgestellet
Gelijck den aertschen mensch lichamelijck gestellet

En denckt niet dat de saeck soo inder waerheyt is,
Maer dat in yder woort steeckt een geheymenis.

(...)
Neen mensche, God en heeft geen wterlijcke leden
Maer eng is u vernuft en vleeschelijck u reden*. *redenering

Hy stamelt met u dus*, op dat ghy sijne deucht, *praat op kinderlijk  niveau

Sijn grootheyt, en sijn cracht te beter kennen meucht.99 

Dat is een prachtig voorbeeld van toepassing van de accommodatietheologie, 
een van de exegetische hoekstenen in zowel de protestantse als rooms-katho-
lieke bijbeluitleg sinds Augustinus. Bij Calvijn bijvoorbeeld – op wie Revius 
zich hier vermoedelijk baseert100 – speelt de gedachte dat God bewust op een 
menselijke manier met de mensen spreekt, een belangrijke rol. God past zich 
als het ware aan aan de vermogens van het menselijke verstand en het mense-
lijke hart. Hij maakt gebruik van beelden die wij kunnen begrijpen. Daarom 
beschrijft Hij zichzelf soms als een mens, met handen en voeten, ogen en een 
mond. Maar de grootste fout die wij daarbij als lezers kunnen maken is dat we 
denken dat God écht een oude man is die met menselijke ogen vanuit de hemel 
naar beneden kijkt.101

Toch zijn er voor Revius ook grenzen aan de accommodatietheologie. Hij 
durft een dergelijke symbolische manier van lezen toe te passen op zinsniveau, 
op het niveau van spreuken en gelijkenissen en – in lijn met de joodse en katho-
lieke traditie – op een bijbelboek als het Hooglied. Maar als hij later een positie 
moet innemen in het debat over het copernicaanse wereldbeeld, blijkt toch dat 
de letter van de tekst voor hem heel belangrijk is. Juist als het gaat om de toe-
passing van de accommodatietheologie beginnen halverwege de zeventiende 
eeuw binnen de gereformeerde kerk immers uit elkaar wijkende stromingen te 
ontstaan en Revius ontkomt er niet aan om partij te kiezen.102 Waar voor hem 
de grenzen tussen letterlijk en niet-letterlijk precies liggen, maakt hij niet ex-
pliciet. Maar uit de praktijk van zijn bijbeluitleg blijkt dat diverse afwegingen 
een rol spelen.

Allereerst maakt hij onderscheid tussen algemeen geldige uitspraken en 
uitspraken die in een bepaalde historische context gericht zijn tot een bepaalde 
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persoon. Zodoende kan hij de joodse spijswetten als tijdgebonden beschou-
wen, net als de hierboven genoemde voorschriften van Paulus aan de gemeente 
van Korinthe over haardracht en hoofdbedekking. Een mooi voorbeeld is ook 
de tekst uit het bijbelboek Job, waar staat dat zeemonsters niet met een angel 
aan de haak geslagen kunnen worden. Revius zegt dan dat het er niet toe doet 
dat er inmiddels wél walvissen gevangen kunnen worden: ‘het is voldoende om 
te weten dat ze toen niet gevangen werden.’103 Andere beeldspraak uit het boek 
Job (over de stilstaande aarde en de bewegende zon) verklaart hij intussen wél 
universeel geldig, waarschijnlijk vanuit de gedachte dat de hemellichamen in 
heden, verleden en toekomst altijd op dezelfde manier blijven bewegen en dus 
niet vanuit de historische context begrepen kunnen worden.104

Dat heeft te maken met het tweede belangrijke uitgangspunt dat bij Revius’ 
bijbeluitleg een rol speelt: het waarheidsgetrouwe karakter van de bijbelse me-
taforen. Volgens hem kan het niet gebeuren dat God, zelfs waar Hij zich aan 
het menselijke begripsvermogen aanpast, onjuiste of onwaarachtige beelden 
gebruikt. Daarom bijt hij zich later ook zo vast in de discussie over de bewe-
gende aarde: op plaatsen waar de Bijbel via beelden een voor alle tijden geldige 
waarheid verwoordt (die niet binnen een bepaalde historische context opgevat 
moet worden), kan het niet zo zijn dat de gebruikte beelden op zichzelf onwaar 
zijn. De zon draait om de aarde, want zo staat het in de Psalmen – en zelfs al gaat 
het dan om dichterlijk taalgebruik, ook op het allereerste, letterlijke niveau kan 
er in een dergelijke context geen sprake zijn van onwaarachtigheid of leugen-
achtigheid.105

Ten slotte spelen het genre van de tekst en de bedoeling van de auteur voor 
Revius een doorslaggevende rol, zoals duidelijk wordt uit opmerkingen die hij 
in het voorbijgaan maakt. Wie bijvoorbeeld denkt dat de schepping van Eva uit 
Adams rib metaforisch gelezen moet worden, heeft het volgens hem mis, ‘om-
dat Mozes hier historia schreef, en geen allegoria.’ De teksten die zeggen dat die-
ren levende wezens zijn, mogen al evenmin allegorisch gelezen worden omdat 
dat ‘vreemd is aan de geest van de Schrift.’ En verder ‘staat het vast dat wat Mozes 
over de zes scheppingsdagen schreef niet allegorisch, maar historisch opgevat 
moet worden.’106 Waarom dat zo is en welke criteria hij precies aanlegt, blijft 
in nevelen gehuld – het heeft waarschijnlijk iets te maken met het al dan niet 
voorkomen van namen en feiten in de tekst. Maar dát hij voor zichzelf onder-
scheid maakt tussen historische en allegorische teksten in de Bijbel is een feit. 

 Bij de bijbelboeken die hij als historisch beschouwt, gaat het er dus om 
dat de gebeurtenissen en de strekking van het geheel letterlijk genomen moe-
ten worden, hoewel daarbinnen, op zinsniveau, natuurlijk sprake kan zijn 
van beeldspraak en stijlfiguren die figuurlijk gelezen dienen te worden. Toch 
moeten er bij het toepassen van figuratieve en typologische betekenissen al-
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tijd duidelijke aanwijzingen zijn in de tekst zelf, volgens de bekende regel van 
de analogia scripturae: de Schrift legt zichzelf via andere schriftplaatsen uit. Waar 
de bedoeling dan nóg duister is, bijvoorbeeld waar een subject eigenschappen 
krijgt toegeschreven die strikt genomen niet passen (zoals wanneer God men-
selijke kenmerken krijgt), past een zorgvuldig bestuderen van de ‘natuur’ van 
het subject – daar speelt de filosofie een rol – zodat op grond daarvan de juiste 
betekenis van de tekst kan worden vastgesteld.107

Hoewel Revius zijn uitgangspunten bij het bepalen van het genre en het al 
dan niet historische karakter van een tekst impliciet laat, heeft hij wél veel te 
zeggen over het verschil tussen de letterlijk-historische en verborgen-geestelij-
ke betekenis van de Bijbel. De eerstgenoemde, de sensus literalis, is zoals gezegd de 
grammaticale en historische strekking, die in sommige gevallen ook ‘typen en 
tropen en figurae’ kan omvatten.108 De dieperliggende sensus mysticus heeft te ma-
ken met lezen op een anagogische (gericht op de eeuwigheidsdimensie), tropo-
logische (gericht op de morele waarheid achter de tekst) of allegorische manier. 
Revius geeft er een paar bekende voorbeelden van. Allereerst de tekst ‘Gij zult 
een dorsende os niet muilbanden’, zoals Paulus die in het Nieuwe Testament 
gebruikt. Die gaat niet alleen over ploegende ossen, maar kan ook toegepast 
worden op hardwerkende predikers – zoals blijkt uit Paulus’ eigen uitleg. Een 
ander voorbeeld is de geschiedenis van de twee vrouwen van Abraham, die in 
het Nieuwe Testament als symbool gebruikt wordt om de twee verbonden uit 
te leggen.109

Bij zulke voorbeelden is duidelijk dat de eerste, historische betekenis over-
eind blijft, terwijl de geestelijke betekenis een extra dimensie aan de geschiede-
nis geeft. In feite is dat vergelijkbaar met de manier waarop Revius zijn emble-
matische gedichten schrijft: taferelen uit de werkelijkheid worden gebruikt om 
diepere, morele betekenissen over te brengen – maar zonder dat het beeld in 
de toepassing opgaat en verdwijnt. De vergeleken werkelijkheden blijven altijd 
naast elkaar bestaan.110

Uitdrukkelijk stelt Revius dat iedere tekst maar één letterlijke betekenis 
heeft, en dat de lezing van het Oude Testament door de bril van het Nieuwe 
(waarbij de joodse geschiedenis zo veel mogelijk geduid wordt als voorafscha-
duwing van Christus en zijn rijk) geen letterlijke lezing is. Niet dat hij afstand 
neemt van die uitleg, die is zelfs cruciaal voor zijn christocentrische theologie, 
maar hij vindt dat de bijbellezer zich er bewust van moet blijven dat het daarbij 
om de geestelijke betekenis van de tekst gaat, waarnaast de letterlijk-historische 
betekenis gewoon blijft bestaan. Die stellingname past bij de herwaardering 
van het Oude Testament (in het spoor van Calvijn) en de joodse exegese (in het 
spoor van de humanistische wetenschap). Daarom kan Revius op dit punt zelfs 
de joodse bronnen citeren: ‘Dit is wat de rabbijnen zeggen: Geen enkele schrift 
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verlaat de letterlijke betekenis.’111 Een eventuele diepere, geestelijke interpreta-
tie kan daarnaast mogelijk zijn, maar die heft de letterlijke betekenis nooit op.

Het is in Revius’ ogen ook helemaal niet waar dat elke tekst een geestelijke 
betekenis heeft. Wie daar dwangmatig naar op zoek is, bedriegt zichzelf en an-
deren. Met grote instemming citeert hij de Spaanse jezuïet Jose de Acosta en de 
tot het katholicisme bekeerde jood Sixtus Senensis, als ze het hebben over ‘de 
misvatting van te moeten allegoriseren bij Origenes en de Origenesachtigen, 
waardoor de historia vernietigd wordt.’ Hij schrijft met Acosta: ‘In dit opzicht 
heeft Origenes zeer veel gezondigd, een overmoedig en onbezonnen mens, en 
een zo hardnekkige liefhebber van zijn eigen fouten dat hij wat hem maar voor 
de geest kwam passend oordeelde, en als was het een grote en door de Heili-
ge Geest overgeleverde verborgenheid aan het papier toevertrouwde.’ En met 
Senensis: ‘Sommige onbekwame verklaarders uit onze tijd moeten streng ver-
oordeeld worden, die, terwijl ze de letterlijke uitleg rechtstreeks verwerpen als 
een zaak van het allerlichtste gewicht, meer de grammatici dan de theologen 
waardig, bij afzonderlijke schriftplaatsen allerlei geforceerde en smakeloze al-
legorieën tevoorschijn trekken, waarbij ze de goddelijke Schriftuur geweld aan-
doen, en die lachwekkende ideeën verkopen ze dan als belangrijke en geheime 
grondslagen van de kerk.’112

Hoe moet het dan wel? Daarvoor heeft Revius de richtlijnen van Luther 
paraat. Allegoriseren is uiteraard verantwoord wanneer de Schrift zelf dat aan-
geeft, ‘zoals wanneer Petrus de ark van Noach als een teken van de doop be-
schrijft, en Paulus de Rode Zee; of zoals Christus de [koperen] slang beschrijft 
als een teken van zijn kruis.’113 Het mag ook wanneer iemand probeert twee 
bijbelse zaken met elkaar in verband te brengen, zoals Augustinus, die melaats-
heid soms in symbolische zin als ketterij uitlegt. Zelfs al zou die uitleg onder-
mijnd worden, dan zouden nog de twee afzonderlijke delen van de vergelijking 
overeind blijven als schriftuurlijke gegevens. Het wordt pas gevaarlijk als de 
betekenis van een figura niet op de Schrift gebaseerd is, maar slechts ‘in het eigen 
hoofd gevormd’: wanneer de rooms-katholieken bijvoorbeeld de functie van de 
hogepriester Aäron vergeestelijken en in hem de paus zien, ‘terwijl toch in de 
Schrift met geen tittel of jota enige melding gemaakt wordt van de paus of het 
pausdom.’114 

Wat bij het uitleggen van de Schrift veel houvast geeft, is het besef dat er 
altijd een ware betekenis moet zijn. Als we die betekenis niet kunnen vinden, 
ligt dat aan ons. Geen mens kan, als het erop aankomt, de volle betekenis van de 
tekst begrijpen, maar dat komt doordat ieder mens slechts ten dele de waarheid 
kan kennen. De Schrift zelf is altijd ‘vast en onbeweeglijk’, en Revius spreekt 
er schande van dat sommige rooms-katholieken vinden dat de betekenis in de 
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loop van de eeuwen best veranderen kan, alsof de Bijbel ‘een wassen neus’ is die 
naar behoefte vervormd kan worden.115 

Daarom moet de letterlijke betekenis altijd de doorslag geven als er een me-
ningsverschil bestaat over de uitleg van een tekst. De scholastieke grondregel 
is van toepassing: geen enkele symbolische uitleg kan ooit als argument in een 
exegetische discussie gebruikt worden. Tegelijkertijd geldt wél, zoals gezegd, 
dat ook de geestelijke betekenis besloten moet liggen in de letter van de tekst, 
want het is zeker niet zo dat iedereen die zomaar naar eigen inzicht kan invul-
len. Bovendien blijft staan dat de geestelijke betekenis uiteindelijk dieper gaat 
dan de letterlijke, en dus in de persoonlijke toepassing zwaarder weegt.116

Dichterlijke toepassing
Al die theorie maakt nieuwsgierig naar Revius’ praktijk: hoe zou hij zelf als pre-
dikant de Bijbel hebben uitgelegd, vanaf de kansel in de Lebuïnuskerk? Een 
praktisch-pastorale uitleg is immers iets anders dan een geleerd-filologisch be-
toog. Zijn taalkundige bemoeienissen met de Bijbel beperken zich uit de aard 
der zaak altijd tot de ‘letterlijke’ betekenis van de tekst. Slechts als predikant 
en theoloog moet hij dieper reiken, naar de ‘geestelijke’ betekenis. Bij gebrek 
aan preken waarin Revius’ werkwijze op dit punt zichtbaar wordt, moet echter 
een andere bron aangeboord worden: zijn poëzie. Niet dat de bijbeluitleg in 
een gedicht op dezelfde manier tot stand komt als die in een preek: de dichter 
heeft uiteraard meer vrijheid dan de theoloog. Hij spreekt niet ex cathedra, hij 
mag vrijer associëren – zolang hij de absolute grenzen die hij aan de bijbeluitleg 
stelt, maar niet overschrijdt. Desondanks wordt er in Revius’ poëzie het nodige 
zichtbaar van de manier waarop hij persoonlijk, als gelovige dichter, de Bijbel 
leest. 

Gezien de strenge woorden die hij aan allegoriserende knutselaars in de tra-
ditie van Origenes gewijd heeft, zou je denken dat hij zelf op dat punt wel erg 
voorzichtig zal zijn.117 Maar in zijn poëzie lijkt het, op het eerste gezicht, heel 
anders te werken. Hij is als dichter iemand die buitengewoon associatief denkt, 
overal parallellen ziet, symbolen ontdekt en analogieën uitwerkt. Soms zelfs ge-
inspireerd door Origenes zelf, zoals in zijn gedicht over de richter Gideon. Deze 
oudtestamentische figuur, die met zijn ‘Gideonsbende’ een overmachtig leger 
moest aanvallen, vroeg voordat hij tot actie overging om een teken van God. Hij 
kreeg wat hij wilde: eerst was het ‘vlies’ dat hij ’s nachts uitgespreid had, nat, en 
het land eromheen droog. Daarna gebeurde het omgekeerde – zodat Gideon 
zeker wist dat hij de overwinning ging behalen:118 

Het vlies van Gedeon rees vanden dou* om hoge *dauw

Als het gehele lant bleef waterloos en droge,
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Het vlies was waterloos en droge naderhant
Als den gevallen dou bevochtte t’hele lant.

Hoort een beduydenis: Het vlies dat zijn de ioden
Die God bedoude* met zijn heylige geboden, *met dauw besprenkelde

Het velt voor datmael* was het wilde heydendom *destijds

Niet dienende den Heer maer de afgoden stom,
Twelck nu daer tegen* met Gods kennis is gesegent *daarentegen

Daer Israels geslacht blijft dorr’ en onberegent.119

Vanuit de geschiedenis van Gideon trekt Revius hier, in het spoor van Origenes, 
een behoorlijk gewaagde parallel met Gods openbaring aan respectievelijk de 
joden en de heidenen. ‘Noch calvinistische noch evangelische christenen van 
onze tijd,’ schrijft Strengholt, ‘zullen, zij het om onderscheiden redenen, zich 
gemakkelijk in zo’n ‘uitleg’ kunnen vinden. Ik benadruk evenwel, dat hier niet 
zozeer een oudtestamenticus aan het woord is als wel een op analogieën beluste 
poëet.’120

Toch kun je niet zeggen dat deze manier van bijbeluitleg buiten de grenzen 
van Revius’ eigen theologie valt. In feite is hier precies de situatie van toepassing 
die hij in zijn tweede aan Luther ontleende richtlijn beschrijft: ‘wanneer het 
menselijke begripsvermogen een figura opvoert en die via een bruikbare over-
eenkomst op enkele andere, duidelijke uitspraken van de Schrift afstemt.’ Ook 
het voorbeeld dat hij daarbij geeft is vergelijkbaar: ‘zoals Augustinus wanneer 
hij melaatsheid als ketterij uitlegt, hoewel de Schrift zelf niet zegt dat met me-
laatsheid ketterij bedoeld wordt. Maar elders maakt de Schrift duidelijk mel-
ding van ketterij, daarom brengt deze figura de geloofwaardigheid niet in het 
nauw.’121 Het gaat hier dus om een ‘bruikbare overeenkomst’ waarbij het ene 
bijbelse gegeven de gedachte aan andere bijbelse noties wakker roept. Dat komt 
overeen met de parallel die Revius trekt tussen de dauw op of naast Gideons 
vlies en Gods openbaring aan joden en heidenen. Beide afzonderlijke delen van 
de vergelijking zijn bijbelse gegevens, alleen de verbinding is nieuw. Bovendien 
stelt de dichter zich bescheiden op: ‘Hoort een beduydenis.’ Alsof hij zeggen wil: 
dit is echt niet de enige ware betekenis van deze oudtestamentische geschiede-
nis, dit is alleen maar een toepassing die je zou kunnen maken – hoewel die 
toepassing op zichzelf waar is, en de moeite waard.

Er staan meer van dit soort verzen in zijn bundel. Bij Mozes’ brandende 
braambos denkt de dichter aan de kerk in het vuur van de vervolgingen, bij 
de tocht door de Rode Zee aan de verlossing en heiligmaking van de gelovige, 
bij het wonder van Elisa aan de levendmakende Christus, bij de vijf zalen van 
het ziekenhuis Bethesda (waar niemand geneest als Gods engel zélf niet langs-
komt) aan de vijf boeken van Mozes (die op zichzelf niemand kunnen redden 
zonder de levendmakende Christus).122 Vaker nog gaat het Revius om zedenles-
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sen voor het dagelijks leven. Zoals de wijzen uit het Oosten op weg gaan naar 
de stal van Bethlehem, zo moeten wij bezig zijn met kerkgang, bijbellezen en 
bidden om uiteindelijk bij Christus aan te komen. Zoals Jacob afscheid neemt 
van Laban, zo moeten wij afscheid nemen van onze hang naar de wereld.123 Al-
lemaal behoorlijk gewaagde parallellen, maar tegelijkertijd: op zichzelf geen 
onbijbelse toepassingen. De moraal van het gedicht is steeds helemaal in lijn 
met de strekking van de totale Schrift, gezien door de bril van de gereformeerde 
uitlegger.

Nooit wordt de bijbeltekst waarop het gedicht is gebaseerd, gebruikt als di-
rect argument om de waarheid van de toepassing te bewijzen. Dat wij afscheid 
moeten nemen van de wereld is niet omdat Jacob afscheid neemt van Laban, 
maar omdat de Bijbel dat op andere plaatsen zegt. En de reis van de wijzen uit 
het Oosten bewijst op geen enkele manier dat we moeten bijbellezen en bid-
den – dat blijkt slechts uit andere schriftpassages. Zoals Revius’ tijdgenoot Wil-
liam Perkins het formuleerde: ‘Let [allegories] be used sparingly and soberly. Let 
them not be far fetched, but fitting to the matter in hand. They must be quickly 
dispatched. They are to be used for the instruction of the life, and not to prove 
any point of faith.’124

De vijf verschillende functies van de Schrift die Revius onderscheidt, komen 
in zijn gedichten allemaal aan bod: ‘onderricht’, ‘weerlegging’, ‘berisping van 
zondaren’, ‘opvoeding tot ware vroomheid’, ‘troost, om de pijn te verzachten die 
door een bepaalde beproeving opgeroepen is.’125 Dat hij in zijn poëzie voortdu-
rend aan het onderrichten is, is duidelijk. Maar ook de andere functies krijgen 
de nodige aandacht. De weerlegging bijvoorbeeld blijkt in zijn versje over het 
vagevuur: ‘O ongeluckich mensch, die na u droeve jaren/ U rekeninge maeckt 
noch in een vier [vuur] te varen/ (...)/ Ghy sijt, ghy sijt te verr’ verbijstert wten 
wege.’ De berisping komt aan de orde in het gedichtje over de vrouw van Lot: 
‘Want die te rugge wijckt om wellust of om voordeel/ Die vallet lichtelijck in 
Gods vervaerlijck oordeel.’ De opvoeding staat centraal in het versje over Ehud: 
‘Wacht u voort heymelijck en onbeschreven woort,/ Op dat aen uwe siel ghy 
niet en wert vermoort’ – opnieuw een oproep om alleen de Schrift zelf te ver-
trouwen. En de troost wordt zichtbaar in het gedicht over Petrus, die ‘weydet 
met sijn leer de schaepkens noch op hede/ tot troost van alle die in sonden zijn 
geraeckt.’126

De dichter is op zijn best als hij met veel inlevingsvermogen het geloof over-
draagt in de loutere vorm van een bijbelse geschiedenis – zonder expliciete for-
muleringen van de toepassing, zonder allegorie of moraal, maar op zo’n manier 
dat de personen die aan het woord komen identificatiefiguren worden voor de 
lezer. Neem het prachtige dialoogvers over de Kananese vrouw, die bij Jezus 
komt om te vragen of Hij haar helpen wil. Hij zegt eerst nee, omdat ze geen 
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joodse is: het brood is voor de ‘kinderen’ die er recht op hebben (de joden), en 
niet voor de ‘honden’ (de heidenen). Maar dan zegt de vrouw dat de honden 
toch ook ‘kruimeltjes’ krijgen, met andere woorden, dat er ook voor haar mis-
schien wel iets kan overschieten van de joodse tafel:

[Vrou]
O Heere Davids Soon, mijn tonge moet u dancken
Voor u onstrafbaer woort.
Ick ben een snoden hont, oock wil ick na u jancken* *janken als een hond

Tot ghy my hebt verhoort.
De kinders hoort het broot, de hondekens de cruymen
En watter overschiet:
Dit is mijn eygen deel: en soud’ ick dat versuymen?
Neen, ick en willes niet*. *niets daarvan [wil ik]

[Christus]
O mannelijck geloof ! ô wonderbaer betrouwen!
O hope vast geset!
Ghy hebt met God gecampt* en hebt den strijt behouwen* *gevochten, gewonnen

Doort stadige gebet.
Gaet dan getroost na huys: u tranen zijn belonet,
U wensch is al geschiet.
Soud’ ick so groten deucht oock laten ongecronet?
Neen, ick en willes niet.127

Wat Revius hier doet is het bijbelse verhaal goed en grondig navertellen. Maar 
hij voegt er ook dingen aan toe, hij verbindt het bijvoorbeeld met andere noties 
en teksten over het gebed. Heel subtiel vlecht hij elementen uit de geschiedenis 
van Jacob (die met God worstelde) of de gelijkenis van de onrechtvaardige rech-
ter door zijn vers heen.128 Dat blijkt uit formuleringen als ‘Ghy hebt met God 
gecampt en hebt den strijt behouwen’ of ‘oock wil ick na u jancken tot Ghy my 
hebt verhoort’ – waarbij het ‘janken’ een prachtige vondst is die weer dankzij 
het beeld van de hond in zijn hoofd opkomt. 

Die intertekstualiteit illustreert precies wat hij in zijn theologische ge-
schriften uiteenzet: de Bijbel kan alleen uitgelegd worden aan de hand van de 
Bijbel zelf. Alles wat iemand toevoegt, moet in lijn zijn met de strekking van de 
héle Schrift. Een theoloog doet er daarbij goed aan om kennis te nemen van de 
traditie van joodse rabbijnen, Griekse auteurs, kerkvaders, jezuïeten, reforma-
toren – zijn disputaties wekken de indruk dat Revius zo ongeveer álles gelezen 
heeft en meeneemt wat hij maar gebruiken kan – maar die traditie kan, hoe 
nuttig en behulpzaam ook, niet de doorslag geven:
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Begint een water-loop wat modderich te vlieten*, *stromen

Gaet hoger aen*, indien ghy t’water wilt genieten. *stroomopwaarts

En soo ’t int midden oock is drabbich en onreyn
Gaet boven opt gebercht en drinckt wt de fonteyn*. *bron

Begintmen inde leer een mengeling’ te maken,
Soeckt wat voor uwen tijt de Vaders daer van spraken,

En dunckt u dattet daer oock niet is alst behoort,
Soo hout u aende bron van Gods beschreven woort,

Daer condy t’aldersoetst en claerste water halen,
Want God onfeylbaer is, maer menschen connen dwalen.129

5. De Statenvertalers aan het werk

Zuiverheid en toegankelijkheid 
Alleen de oorspronkelijke tekst van de Schrift heeft autoriteit, schrijft Revius, 
en daarom is het heiligschennis om aan enige vertaling datzelfde gezag toe te 
kennen: geen enkele versie ‘die na de profeten en de apostelen met menselijke 
inspanning en ijver bewerkt is, is op goddelijke wijze authentiek.’130 Niet de 
Septuagint, niet de Vulgaat, laat staan enige eigentijdse vertaling in welke taal 
dan ook. Dat verklaart zijn grote gedrevenheid bij de studie van het Hebreeuws 
en het Grieks. Mét andere gereformeerde theologen van zijn tijd gelooft hij dat 
alleen in de oorspronkelijke teksten de zuivere waarheid te vinden is – de He-
braica Veritas, wat betreft het Oude Testament. Wie zich met vertalingen moet 
behelpen kan als het ware slechts via een tolk met God spreken. Daarom kan 
een theoloog niet zonder kennis van Hebreeuws en Grieks, wil hij zélf zo’n tolk 
zijn voor de rest van de mensheid.131

Het ultieme streven naar de benadering van Gods eigen waarheid in de 
grondtaal wordt vervolgens in de gereformeerde theologie meteen gecombi-
neerd met de pragmatische plicht tot vertalen, want iedereen is geroepen om 
de Bijbel te lezen. Ook dat blijkt, schrijft Revius, uit de oorspronkelijke teksten, 
die alleen al in hun taalkeuze aangeven dat ze gericht zijn op een zo breed mo-
gelijke doelgroep: het Oude Testament is destijds geschreven in de taal van de 
Israëlieten – voor wie de tekst bestemd was – en het Nieuwe Testament in de 
gemeenschappelijke taal van het Romeinse rijk.132 Niets is daarom nodiger voor 
ieder volk dan dat de Bijbel in een betrouwbare versie toegankelijk is. Ook voor 
Nederlanders.

Dat streven naar zuiverheid aan de ene kant en toegankelijkheid aan de an-
dere kant vormt de verklaring voor het besluit van de synode van Dordrecht in 
1618-1619, om de Bijbel opnieuw – en nu voor het eerst vanuit de Hebreeuwse 
en Griekse grondtekst – in het Nederlands te laten vertalen. Revius is een van 
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de mannen die door de kerk aangewezen zijn om het grote werk aan te pak-
ken, werk dat uiteindelijk leiden zal tot de publicatie van de Statenvertaling. 
De keuze om hem revisor voor het Oude Testament te maken lijkt op het eerste 
gezicht niet de meest voor de hand liggende, gezien het feit dat zijn publicaties 
tot op dat moment vooral het stempel dragen van zijn grondige belangstelling 
voor de Griekse tekst van het Nieuwe Testament. Maar kennelijk hebben zijn 
collega’s ook van zijn kennis van het Hebreeuws een hoge dunk.

Typerend is dat de groep van vertalers en revisoren niet bestaat uit hoogle-
raren Hebreeuws en Grieks van de diverse universiteiten, maar uit hooglera-
ren theologie en gewone – hoewel wetenschappelijk deskundige – gemeente-
predikanten. Dat heeft natuurlijk alles te maken met de hierboven besproken 
inzichten in de bijbelexegese. Het bestuderen van de woorden alleen is niet 
genoeg, het licht van de Geest moet het ware inzicht in de betekenis geven. 
Volgens de richtlijnen van de Dordtse synode gaat het om bekwaamheid in de 
talen én de theologie, naast een ‘vrome en heilige levenswandel’.133 De hebraïci 
Sixtinus Amama uit Franeker en  Constantijn l’Empereur uit Leiden mogen 
wel adviezen geven, maar worden niet in een van de commissies gezet.134 Alleen 
Daniel Heinsius wordt als niet-theoloog gevraagd, maar hij kiest er zelf voor 
om aan de zijlijn te blijven.135 

Zodoende werkt Revius wat betreft het Oude Testament vooral samen met 
de vertalers Johannes Bogerman en Willem Baudartius – de derde vertaler, Ger-
son Bucerus, overlijdt al in 1631, nog niet eens halverwege het vertaalproces. De 
contacten verlopen aanvankelijk vooral via Baudartius, met wie Revius al sinds 
zijn eerste schreden op het pad van het predikantschap in Zutphen een goede 
band heeft. In de commissie zitten verder als revisoren de Leidse hoogleraren 
Antonius Thysius en Johannes Polyander, de Groninger hoogleraar Franciscus 
Gomarus – Revius’ oude leermeester – en de predikanten Jacobus Rolandus, 
Arnoldus Teeckmannus, Abdias Widmar, Joos van Laren en Bernardus Fulle-
nius.136 

Het duurt echter nog jaren voordat het geld beschikbaar komt, de betrok-
kenen vrijgesteld worden en het werk echt van start gaat. De afwikkeling van 
de kerkelijke geschillen en het einde van het Twaalfjarig Bestand eisen de aan-
dacht op; de Staten staan bovendien voor grote uitgaven als de oorlogvoering 
hervat moet worden. Maar vanaf 1624 komt er schot in de zaak, in 1625 wordt 
er een besluit genomen over de te volgen procedure en de vergoeding van de 
kosten, en in 1626 lukt het de vertalers eindelijk om zich los te maken van hun 
andere werk en naar Leiden te verhuizen. Daar begint het grote vertaalproject, 
op 13 november 1626.137
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15. Daniel Heinsius Willem Baudartius
Johannes Bogerman Franciscus Gomarus
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‘Neerstigh in het overlesen’
Voor Revius gaat het werk pas van start in het najaar van 1629 als hij een groot 
pakket, afkomstig uit Leiden, thuisbezorgd krijgt: de eerste proefvertalingen 
van Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Baudartius had ze 
hem al eerder persoonlijk overhandigd, tijdens een bezoek aan Leiden. Maar 
toen bleek dat de Spanjaarden de Veluwe waren binnengevallen, was Revius 
halsoverkop naar huis vertrokken, zonder de drukproeven op zijn gevaarlijke 
reis mee te nemen. Zoals Baudartius het in de begeleidende brief samenvat: 
‘Hier sende ick U Eerw. de vijf Boecken Mosis, die ick uwe Eerw. al voor drye 
maenden ongevaerlick hier binnen Leyden selfs behandicht hebbe, maer door 
den subyten alarm in de Veelau sijn U.E. vertrocken sonder my adieu te segghen 
ende de selue mede te nemen, U.E. sal gelieuen de selue in handen te nemen, 
ende met vlijt te door-lesen.’138

Een halfjaar later heeft Revius nog steeds niet gereageerd, wat Baudartius 
echter niet verhindert om een volgend pakket te sturen. Weer een halfjaar later 
zijn de vertalers al tot het bijbelboek Job gevorderd. Het is niet duidelijk of 
Revius en de andere revisoren inmiddels commentaar hebben gegeven op de 
boeken van Mozes, maar daarna hebben ze in elk geval niets meer van zich la-
ten horen. Baudartius schrijft zodoende aan Revius om hem te vragen of hij en 
de anderen ‘met eerster gelegentheyt’ willen laten weten hoever ze zijn met de 
herziening van de ‘historische’ boeken.139

Revius stuurt kennelijk per kerende post antwoord, waar Baudartius ook 
weer tamelijk snel op reageert: ‘Ick hebbe Uwer Eerw. aengenaem schrijvens 
van dato 24 Feb. al voor ettelicke daeghen wel ontfanghen. Wy prijsen Uwer E. 
neerstigheyt in het overlesen van ons werck, wenschen dat alle d’ander Heeren 
Revisoren mede so neerstigh waren. (...) Interim gaen wy voort in de Propheten, 
wenschen dat wy het werck ten eynde hadden gebracht. Ick en hebbe mijn le-
ven lanck noyt so geblockt als ick nu in mijne oude daeghen doen moet.’ Der-
gelijke persoonlijke verzuchtingen over het moeizame werk gaan in Baudar-
tius’ brieven hand in hand met vragen en opmerkingen over andere besognes: 
Revius moet voor hem bij de Deventer drukker Wermbouts bijvoorbeeld eens 
informeren naar de herdruk van zijn Apophthegmata, en omgekeerd behartigt hij 
Revius’ belangen bij de Leidse boekverkoper Clouck.140

Begin 1633 zijn de vertalers klaar met hun eerste versie van alle oudtesta-
mentische bijbelboeken, en dat betekent dat het werk in een volgend stadium 
komt. Johannes Bogerman krijgt van de Staten de opdracht om in zijn huis een 
kamer klaar te maken waarin dagelijks vergaderd kan worden.141 Intussen wor-
den alle revisoren van hogerhand gesommeerd om zich tegen 1 juli 1633 gereed 
te houden voor vertrek naar Leiden. De bedoeling is dat deze slotfase van het 
werk zeven of acht maanden zal duren, maar uiteindelijk worden dat er veer-
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tien – een periode waarin vertalers en revisoren dag in dag uit bij elkaar komen 
om de tekst woord voor woord, vers voor vers met elkaar te bespreken.

Moeilijkheden met Deventer
Hoe Revius zijn dagelijkse leven in die periode van meer dan een jaar precies 
georganiseerd heeft, is niet helemaal duidelijk. Net als de andere revisoren 
krijgt hij van de Staten-Generaal vier gulden per werkdag, een vergoeding van 
reiskosten en eenmalig driehonderd gulden voor het werk in de voorafgaande 
jaren.142 Dat is behoorlijk royaal, gezien het feit dat zijn inkomen in Deventer 
niet wordt stopgezet. Financieel kan hij het zich dus wel veroorloven om woon-
ruimte in Leiden te huren. Het ligt ook voor de hand dat hij met zijn hele gezin 
tijdelijk verhuisd is: niet voor niets klaagt de Deventer schoolrector een paar 
jaar later dat Revius’ weerspannige zoon Richard in Holland ‘bedorven’ is. 

Toch blijft het wél opmerkelijk dat hij dat voor elkaar gekregen heeft zonder 
magistraat en kerkenraad officieel voor te lichten over de omvang van de werk-
zaamheden, zodat het pas maanden later goed tot de Deventenaren begint door 
te dringen dat ze hun dominee veel te lang kwijt zijn. De kerkenraad stuurt 
namens het stadsbestuur een strenge brief, waarin Revius eerst berispt wordt 
over het verzuim om zijn afwezigheid op de juiste plaats en bij de juiste perso-
nen te melden, en vervolgens gesommeerd wordt om voor de aanvang van het 
winterwerk in Deventer te verschijnen. Als de ‘avontpredikatien’ weer beginnen 
moet hij present zijn om ‘de gemeyne lasten des Kerckendienstes, tot de meeste 
stichtinge der gemeynte, te helpen dragen.’143

Die brief wekt consternatie in de vergadering van vertalers en revisoren. ‘Wy 
syn voorwaer daer over niet weynich ontstelt ende beroert geworden,’ schrijft 
de revisor Arnoldus Teeckmannus ook namens de anderen terug naar Deventer, 
‘lichtelyck vernemende (hoewel het UE.W. soo niet en meynen) dat door sul cken 
middel dit groote, heylige, ende langverwachte werck, twelck wy door Gods ge-
nade ende segen van desen winter hopen ten eynde te brengen, soude connen 
worden niet alleen vertraecht, maer oock teenemael gestuytet.’ Niet alleen is 
Revius als persoon vrijwel onmisbaar omdat hij scriba van de vergadering is, 
het valt bovendien te vrezen dat andere steden óók meteen hun predikant te-
rugwillen als Deventer zijn zin krijgt.144 Joos van Laren had immers al grote 
problemen gehad met de kerkenraad van Vlissingen, en Bernard Fullenius met 
die van Leeuwarden.145 De vergaderde revisoren moeten steeds opnieuw een 
uitdrukkelijk beroep doen op het bevel van hogerhand en op het grote belang 
van een bijbelvertaling voor de hele kerk.

Revius zelf pakt de Deventer kwestie grondig en tactisch aan. De officiële re-
actie van Teeckmannus namens de vergadering – waarin de nadruk ligt op zijn 
onmisbaarheid en op de onmogelijkheid om het werk voor een aantal maanden 
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te onderbreken – is wat hem betreft niet genoeg. Hij schrijft persoonlijk nog 
twee uitvoerige brieven aan kerkenraad en magistraat, om precies uit te leggen 
hoe het gegaan is en ieder misverstand uit de weg te ruimen. Daarbij doet hij 
een beroep op de machtsstructuur in de Republiek – besluiten van de Staten en 
van kerkelijke synodes kunnen niet zomaar door stadsbesturen en kerkenraden 
doorkruist worden –, hij wijst fijntjes op zijn persoonlijke roeping van Gods-
wege tot dit werk, hij zoekt steun bij zijn collega’s voor wie hij hetzelfde zou 
doen als zij nu voor hem, en dat alles op een toon van ‘we moeten elkaar niet 
verkeerd begrijpen, u beseft toch ook hoe belangrijk dit is, ik weet zeker dat u 
(als het erop aankomt) Gods zaak een warm hart toedraagt.’

De inhoud van zijn brieven is intussen nauwkeurig afgestemd op het pu-
bliek: zakelijke argumenten voor de magistraat, emotionelere voor de kerken-
raad. Aan het stadsbestuur legt Revius allereerst uit dat het bevel van de Sta-
ten om naar Leiden te komen hem destijds bereikte via de Deventer secretaris 
Strockel, ‘waer uyt ick niet anders en hebbe connen verstaen, ’t welck ick voor 
Gods aenschijn segge, ende voor sijn rechtveerdich oordeel verclaren sal, dan 
dat gemelte missive van hare Ho. Mo. by U Ed. A. gesien ende goet gekent, oock 
my tot dien eynde behandicht was, om den inhoud van dien te achtervolgen. 
Dies ick niet in gebreke heb willen blyven, maer my op den gesetten tijt, in den 
name des Heeren, tot het werck vervoecht. Indien nu hier eenich abuys is, U 
Ed. A. sullen, hope ick, na hare wijsheyt erkennen, dat ick buyten schult daerin 
ben.’146 Hij wijst er verder op dat hij zelf, in de periode dat Sibelius afgevaardigd 
was naar de Dordtse synode, ook meegeholpen heeft om diens werk over te ne-
men. Het is dus niet meer dan eerlijk dat anderen dat nu een keer voor hém 
doen – in de toekomst hoopt hij dat weer te vergelden, als Sibelius zal worden 
vrijgesteld om met de revisoren van het Nieuwe Testament te vergaderen.147 De 
brief loopt uit op de harde conclusie ‘Dese sake is soo liquide [helder], dattet 
verdrietich soude sijn daer meer van te spreken ofte te horen.’148

In zijn brief aan de kerkenraad werkt Revius wat meer op het gemoed. Al-
lereerst legt hij uit: ‘Ick hebbe alles gecommuniceert, met mijn E.W. collegis, op 
welcke den last mijnes diensts quam, dewelcke geen swaricheyt gemaeckt, maer 
my den segen des Heeren int werck daer toe hy my geroepen hadde gewenscht 
hebben. Door welcker getrouwen ende stichtelijcken dienst UE.W. lichtelijck 
desen winter over mynen geringen persoon sult connen missen.’ Dat hij de rest 
van de kerkenraad níét ingelicht had, was niet uit ‘verachtinge’, maar ‘om de 
gemeyne ordre te volgen, na dewelcke synodale saken in den kerckenraet niet 
en plegen gebracht te worden, om alle onnodige debatten te vermyden.’ Dat 
laatste is een nogal formeel argument – het doet vermoeden dat Revius al bij 
voorbaat mogelijke onrust en tegenwerking heeft willen voorkomen. Maar nu 
die onrust tóch ontstaan is, probeert hij die zo goed mogelijk te bezweren door 
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te zeggen dat hij er niet aan twijfelt ‘of UE.W. sullen tselve, na den aert der liefde, 
ons soo hooch van Christo gerecommandeert, niet ten archsten maer ten besten 
duyden.’149

De drievoudige reactie vanuit Leiden lijkt de gemoederen in Deventer tot 
bedaren te brengen. Revius blijft waar hij is, en uit een brief van hem aan de 
kerkenraad van Deventer, een halfjaar later, blijkt niets van bekoelde verhou-
dingen. Hij schrijft zijn ‘broeders in Christo’ om ‘naest hartelycke groetenisse 
ende toewenschinge van den milden segen des Heeren in UE.W. vergaderinge, 
deselve te verstaen te geven het verlangen dat ick hebbe, om eenmaal, desen 
moeijelycken arbeyt ten eijnde gebracht zijnde, UE.W. ende de Christelycke 
gemeynte aldaer, met myn geringe gaven wederom te mogen dienen.’150 Niet-
temin geven zijn collega’s Alstorphius en Ekelius een paar weken later binnen 
de kerkenraadsvergadering expliciet te kennen dat ze het moe zijn om dubbel 
werk te doen – reden waarom de ouderlingen bij de magistraat aankloppen om 
extra geldelijke vergoeding voor de beide zwaarbelaste predikanten.151

Rond Bogermans tafel
Het huis van Bogerman aan het Leidse Rapenburg is al die maanden lang het 
verzamelpunt voor de commissie van vertalers en revisoren. Omringd door 
boeken zitten ze daar, op elke werkdag ’s ochtends drie uur en ’s middags twee 
uur, terwijl de avonden besteed worden aan de individuele voorbereiding van 
de volgende vergadering. Bogerman, de voormalige voorzitter van de Dordtse 
synode, mag ook hier als preses zijn leidinggevende capaciteiten tonen, terwijl 
Revius tot scriba van de vergadering wordt gekozen. Dat laatste bezorgt hem 
weliswaar invloed en een beetje extra geld,152 maar ook veel werk, werk dat bo-
vendien een ultiem beroep op de nauwkeurigheid doet. Hij heeft bijvoorbeeld 
de verantwoordelijkheid voor het verbeteren van drukfouten en andere niet-
inhoudelijke zaken, die niet tijdens de vergaderingen zelf aan bod hoeven te 
komen. 

Bogerman begint met de zaak goed af te bakenen. Er komt een strakke plan-
ning: de bedoeling is dat er gemiddeld vijf hoofdstukken per dag afgewerkt 
worden. De afgesproken vergadertijden worden stipt gehandhaafd, waarbij 
niemand te laat mag komen: ‘Soo haest de clocke geslagen is sal D. Praeses het 
gebet doen, ende volgens tot het werck treden. Wie na ’t gebet comt sal den 
armen in de boete van drie stuyvers vervallen zijn, die absent is, in 6 stuyvers.’153 
Verder is het niet de bedoeling dat de aanwezigen in wijdlopige discussies ver-
zeild raken: er wordt alléén maar gesproken over de vraag of de betekenis van 
de Schrift goed getroffen is. Alle andere vragen moeten eerst schriftelijk bij de 
preses ingeleverd worden – een doeltreffend middel om bijkomstigheden te 
weren.
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Ook de discussies die wél gevoerd worden, mogen niet te lang duren. Daar-
voor geldt een vaste procedure: eerst komen de vertalers aan het woord om hun 
vertaling toe te lichten, wie het daar niet mee eens is mag daarna ‘met corte 
woorden’ zijn gevoelen uiteenzetten, en ten slotte maakt de preses een rondje 
om de stemmen te tellen. Bij dat laatste is het de bedoeling dat iedereen alleen 
‘met ia oft neen, oft andersins cortelyck’ reageert. In de vergaderingen is slechts 
ruimte om over de betekenis van de Hebreeuwse tekst te discussiëren, niet om 
over ‘den Nederlantschen stijl’ te praten. Iedereen die daar iets over op te mer-
ken heeft, mag dat schriftelijk bij de preses inleveren. Een aparte commissie 
– Bogerman, Gomarus en Revius – zal zich er dan verder over buigen. Daarmee 
zijn voor Revius meteen ook de zaterdagmiddagen gevuld.154

De praktijk is echter weerbarstiger dan de theorie. De pretentieuze plan-
ning van vijf hoofdstukken per dag wordt bij lange na niet gehaald: uiteindelijk 
blijkt dat de commissie bijna het dubbele nodig heeft van de ingeschatte tijd. 
Zelfs de strak georganiseerde Bogerman kan niet voorkomen dat de discussies 
uitlopen. Dat hindert hem buitengewoon, zoals blijkt uit zijn klaagzang tegen 
de curatoren van de Franeker universiteit: ‘De langdurigheid van de arbeid en 
dat onafgebroken voortdurend werken bij dag en nacht, niet zonder grote last 
van mijn zwakke gezondheid, hindert en kwelt geen sterveling meer dan mij.’ 
De revisoren hebben, erkent hij, uiteraard allemaal het recht om hun mening 
te geven, maar ‘niet allen hebben dezelfde gave van duidelijkheid en kortheid, 
welke zeer nuttig zou zijn om dit werk te bespoedigen.’ Het is dus de kunst 
om andermans menselijke gebreken en alle andere oorzaken van de vertraging 
‘deels met zachtmoedigheid te vergeven en met geduld te dragen, deels met 
verstand en beleid te leiden en te verbeteren.’155

De stukken die de commissie heeft nagelaten, tonen hoe gewetensvol en 
grondig de vertalers en revisoren het werk hebben aangepakt. ‘De manuscrip-
ten laten zien hoe zij aan de arbeid waren,’ schrijft de bijbelvertaalspecialist De 
Bruin, ‘hoe zij op één bladzijde slechts enkele verzen bijbeltekst schreven en 
deze omgaven met een vloed van kanttekeningen. (...) Nu eens op de bladzijde 
ernaast, soms ook op de tekstbladzijde zelf, maar dan door een lijntje duidelijk 
onderscheiden van bijbeltekst en kanttekeningen, schreven zij bij moeilijke 
plaatsen korte of langere beschouwingen, veelal in het Latijn, over de wijze van 
vertaling. Daarbij citeerden zij andere vertalingen om ten slotte, met gebruik-
making van bijbelcommentaren en woordenboeken, hun standpunt te moti-
veren.’156 

De masoretische tekst is het uitgangspunt, maar daarnaast moeten er nog 
stapels andere boeken op Bogermans tafel gelegen hebben. De Statenvertalers 
gebruiken alle mogelijke vertalingen, commentaren, handboeken, gramma-
tica’s en woordenboeken die maar binnen hun bereik zijn: de Septuagint en de 
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Vulgaat, recente Franse en Engelse vertalingen, de Duitse Piscatorbijbel, protes-
tantse en katholieke vertalingen in het Latijn, commentaren van joodse rabbij-
nen en christelijke hebraïsten.157 Pogingen van eerdere vertalers – Marnix, Hel-
michius, Faukelius, Van Laren – worden naast de tekst gelegd, en natuurlijk ook 
de bekendste Nederlandse bijbelvertaling van dat moment: de Deux-Aesbijbel. 
De Dordtse synode had de vertalers immers expliciet als opdracht meegegeven 
dat ze daar indien mogelijk bij moesten aansluiten, ‘om aanstoot te vermijden, 
voortvloeiend uit te veel veranderingen.’158 In de praktijk blijkt dat daarnaast 
vooral de gereformeerde vertalingen van Tremellius en Junius (in het Latijn) en 
Piscator (in het Duits) veel invloed op de Statenvertaling gehad hebben.159

Elke vergadering begint met gebed, want de Statenvertalers zijn zich zeer 
bewust van hun afhankelijkheid van Gods zegen. Niettemin blijft staan dat, 
volgens hun eigen gereformeerde uitgangspunten, geen enkele vertaling vol-
maakt kan zijn. Alleen de grondtekst is geïnspireerd, het vertaalwerk op zich-
zelf is vooral een kwestie van stug-wetenschappelijke inspanning en discussie. 
Dat verklaart waarom ze zo dicht als ze maar kunnen tegen het Hebreeuws 
aanschurken, terwijl ze wel degelijk beseffen dat ze daarmee de Nederlandse 
taal soms geweld aandoen. Neem de vele teksten met de uitdrukking ‘voor zijn 
aangezicht’, die eigenlijk gewoon vertaald kan worden met ‘voor hem’. Of neem 
termen als ‘knecht der knechten’, ‘koning der koningen’ en ‘ijdelheid der ijdel-
heden’ – de Statenvertalers houden zich zo letterlijk als ze maar kunnen aan 
het Hebreeuws. Op een enkele uitzondering na: het ‘lied der liederen’ blijft, in 
overeenstemming met de traditie, het ‘hooglied’. Ze vertalen ook gewoon ‘een 
werk werken’, ‘een zaad zaaien’, ‘een gebed bidden’ en zelfs ‘met gierigheid gie-
ren’. Hoewel dat laatste waarschijnlijk per ongeluk gebeurt: in de meeste geval-
len gebruiken ze bij deze uitdrukking ‘gierigheid plegen’ – alleen in Habakuk 2 
zijn ze dat vergeten.160 Wat meteen aantoont dat het, in een tijd waarin alles 
handmatig vergeleken en gecorrigeerd moet worden, niet meevalt om de uiter-
ste consequentie te betrachten. Niettemin hebben de Statenvertalers dankzij 
hun gewetensvolle, letterlijke aanpak een degelijke vertaling neergezet.

Zelf zijn ze er zich grondig van bewust geweest hoe moeilijk het is om de 
gevoelswaarde van bepaalde woorden in een vertaling over te brengen. De kant-
tekeningen die ze aan hun werk toevoegen, spreken wat dat betreft boekdelen. 
Talrijk zijn de plaatsen waar ze een alternatief bieden, of waar ze de lezer in-
zicht geven in de discussies rond Bogermans tafel: ‘Sommigen zeggen... maar 
anderen menen...’ Vaak grijpen ze ook de mogelijkheid aan om een wat vrijere 
samenvatting van de tekst te geven, en daarbij kan het zomaar gebeuren dat die 
samenvatting naadloos overgaat in een stichtelijke toepassing. De kanttekenin-
gen zijn immers bedoeld voor een breed publiek, dat moet leren om de Schrift 
in detail te bestuderen, maar daarbij ook de grote lijnen moet blijven zien. Te-
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gelijkertijd tonen de vertalers zich daarbij uiterst bescheiden: de ‘christelijke le-
zer’ mag zélf kiezen of hij de uitleg accepteert, en ook, mochten er verschillende 
vertaalmogelijkheden zijn, welke vertaling hij het beste acht.161

Veel kanttekeningen hebben betrekking op de taal, maar er zijn er ook die 
uitleg geven of zelfs een dogmatisch standpunt verdedigen. De Dordtse synode 
heeft weliswaar bepaald dat alle dogmatische geschilpunten buiten de verta-
ling moeten blijven, maar dat heeft vooral betrekking op de geschillen met de 
remonstranten, niet die met de rooms-katholieken. Dat met de ‘antichrist’ uit 
de Openbaring niemand anders dan de paus wordt bedoeld, staat voor de Sta-
tenvertalers vast, en dat schrijven ze dus ook op. In kwesties die de verschil-
len tussen remonstranten en contraremonstranten raken zijn ze voorzichtiger, 
maar toch schemert er af en toe iets door van hun contraremonstrantse stel-
lingname. Al is dat dan mogelijk niet bewust: ze hebben ‘gewend als ze waren 
in heftiger bewoordingen hun tegenstanders te bekampen, het polemische ka-
rakter van een aantekening als bij 1 Timotheüs 2:4 staat, misschien niet eens 
gevoeld.’162 Overigens geldt dat vooral voor de kanttekeningen bij het Nieuwe 
Testament, waarvan de tekst zich meer leent voor dergelijke bespiegelingen.

De taalcommissie, waarin Revius zitting heeft, heeft het intussen óók nog 
druk met zinsbouw, spelling, verbuigingen en vervoegingen. Sommige moei-
lijke kwesties waren al op de Dordtse synode beslist: de eigennamen zouden zo 
veel mogelijk in lijn met de traditie vertaald worden, het woord ‘Jehovah’ zou 
vertaald worden met ‘heere’ – met vijf hoofdletters – en er zou gebruikge-
maakt worden van de aanspreekvorm ‘gij’, en niet ‘du’. Maar er vallen in Leiden 
nog steeds moeilijke knopen door te hakken, gezien de diverse meningen over 
woordgeslacht en naamvallen, en vooral ook de regionale verschillen in woord-
keuze en uitspraak. Het wordt bijvoorbeeld, op z’n Hollands, ‘gunste’ – en niet, 
op z’n Vlaams, ‘jonste’ – terwijl de invloed vanuit het oosten van het land zicht-
baar wordt in de keuze voor ‘zich’ in plaats van ‘hem’ of ‘haar’. De Statenvertalers 
hebben een neiging tot plechtig taalgebruik: zo hebben ze een voorkeur voor 
ouderwetse woorden op -isse en -inge, ze kiezen voor het voegwoord ‘ende’ in 
plaats van het dan al gebruikelijke ‘en’, terwijl ze ook nog vrijmoedig gebruik-
maken van de dubbele ontkenning ‘en ... niet’, die in grammatica’s uit dezelfde 
periode al veroordeeld wordt als onjuist taalgebruik.163 

Klaagliederen
Het is opvallend dat de Statenvertaling vaak een heel krachtig ritme heeft, voor-
al in de meer poëtische bijbelgedeelten. Bijvoorbeeld in Jesaja 40: ‘Het gras ver-
dort, de bloeme valt af: maer het woort onses Godts bestaet in der eeu wicheyt.’ 
Of Jesaja 55: ‘O alle ghy dorstige, comt tot de wateren, ende ghy die geen gelt 
en hebt, comt koopt ende etet.’ Deze ‘kloeke stijl’ en taalkundige schoonheid 
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is vaak bezongen, en ook regelmatig met Revius – als enige dichter in het ge-
zelschap – in verband gebracht.164 Toch moeten de andere leden op dit punt 
niet onderschat worden. Baudartius bijvoorbeeld, die als vertaler meer inbreng 
heeft gehad dan welke revisor ook, heeft een uitstekende staat van dienst als 
Nederlands prozaschrijver. Maar het zegt wel iets dat Revius in allerlei taalkun-
dige kwesties geraadpleegd wordt, zelfs nog als de vertaling al verschenen is.165 
En het kan niet anders of zijn ervaring als dichter moet hem te hulp zijn geko-
men bij het formuleren van de tekst. 

Niettemin blijft het moeilijk om de individuele inbreng van één enkele re-
visor aan te wijzen. Om dicht bij Revius’ eigen manier van vertalen en interpre-
teren te komen, ligt het dus meer voor de hand om zijn bijbelberijmingen te 
vergelijken met de tekst van de Statenvertaling. Zo schrijft hij rond 1624 in de 
‘Claechlieden Ieremiae’: 

Hoe sit de stat en claecht met droever sielen
Gants eensaem, die van borgers plach te krielen!
Sy die wel-eer was eenes conincx vrouwe
Heeft aengedaen den weduw’lijcken rouwe
Sy die in staet* en hoocheyt plach te pralen *aanzien

Aen vremde* nu moet schot en lot* betalen.166 *vreemdelingen, belasting

Tien jaar later vertalen de Statenvertalers dat zo: ‘Hoe sitt die stadt [soo] een-
saem, die vol volcx was! sy is als eene weduwe geworden, sy die groot was onder 
de heydenen, eene Vorstinne onder de lantschappen, is cijnsbaer geworden.’ 
De overeenkomsten springen in het oog, zeker bij vergelijking met de oudere 
Deux-Aesbijbel. Daar luidt de tekst: ‘Hoe leyt de stadt so woest, die vol volcks 
was: sy is als een weduwe: die een Vorstinne onder den heydenen, ende een 
Koninghinne inden landen was, moet dienen.’ Het is duidelijk dat Revius qua 
woordgebruik en interpretatie veel dichter bij de Statenvertaling komt. De stad 
‘ligt’ niet, maar ‘zit’. Ze is niet ‘woest’, maar ‘eenzaam’. En ze moet niet ‘dienen’ in 
het algemeen, maar veel specifieker ‘belasting betalen’. 

Er zijn veel andere voorbeelden van Revius’ trefzekere vertalingen vanuit de 
‘Claechlieden’ te geven. Kennelijk is hij zo deskundig en taalgevoelig dat hij, 
vooruitlopend op de nauwkeurige Statenvertaling, zelf al talrijke verbeteringen 
ten opzichte van de Deux-Aesbijbel weet aan te brengen. Tussen zijn berijming 
van het Hooglied en de Hoogliedversie van de Statenvertaling zijn opmerke-
lijke overeenkomsten aan te wijzen.167 Dat is bij de Klaagliederen iets minder 
het geval, maar toch komt het ook hier wel voor dat de woordkeus opvallend 
gelijk is.168 Op zulke punten lijkt er iets zichtbaar te worden van zijn inbreng in 
de vertaalcommissie.
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Intussen zijn er in Revius’ klaagliederen ook voorbeelden van schatplichtig-
heid aan de Deux-Aesbijbel, bijvoorbeeld aan het eind van de ‘tweede clachte’, 
waar een bijna woordelijke overeenkomst te zien valt met de tekst ‘Laet alle haer 
[= van de vijanden] boosheyt voor dy komen, ende packtse toe, als du my, om 
alle myner misdaet willen, toegepact hebt’:169

Dat eens voor u verschijne
Haer* boosheyt als* de mijne. *hun, zoals

Betaeltse, packtse toe* *straf ze

Met wtgesochte plagen,
Als* ghy my hebt geslagen *zoals

Met u gerechte roe*.170 *gesel van gerechtigheid

Aan het eind van zijn berijming blijkt hoezeer hij in 1624 nog tussen de oude 
en de nieuwe bijbelvertaling in staat. In de laatste verzen van de Klaagliederen 
hebben de Deux-Aesbijbel en de Statenvertaling een verschillende interpreta-
tie. De Deux-Aesbijbel schrijft: ‘Brengt ons Heere weder tot dy, dat wy weder 
te huys komen. Vernieut onse daghen, als van oudts herwaerts: want du hebst 
ons verworpen, ende bist al te seer over ons vertoornet.’ En de Statenvertaling: 
‘Heere, bekeert ons tot u, so sullen wy bekeert zijn: vernieuwt onse dagen, als 
van outs. Want soudt ghy ons gantschelick verwerpen? soudt ghy soo seer tegen 
ons verbolgen zijn?’

Revius kiest in de eerste helft van de tekst voor de interpretatie van de Deux-
Aesbijbel: zijn versie heeft meer te maken met de concrete ballingschap van de 
joden en hun gehoopte terugkeer naar het beloofde land, dan met bekering 
van hun zonden. Maar bij het vervolg zit hij ineens weer meer op de lijn van de 
Statenvertalers: daar kiest hij de vragende, biddende interpretatie ‘Gij zult ons 
toch niet verwerpen?’ in plaats van de stellige uitspraak ‘Gij hebt ons verwor-
pen’. Het resultaat ziet er dan uiteindelijk zo uit:

O Heere brengt ons wederom
Wt het vervloeckte heydendom
Daer wy gevangen lijden.
Giet in ons hert* een nieuwe vreucht, *hart

In ons gebeent een groene jeucht
Als in voorleden tijden.

Hoe cont ghy, Heer, geheel end’ al
Ons werpen wt het lieve tal* *geliefde getal 

Van uwe bontgenoten?
Hoe cont ghy die u roepen aen* *aanroepen

En vast op uwe trouwe staen* *steunen op uw trouw

In eeuwicheyt verstoten?171
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Niettemin kan de revisor Revius in 1634 kennelijk helemaal leven met de uitleg 
die de Statenvertalers aan de tekst geven. In de kanttekeningen bij deze verzen 
valt tenminste nergens iets te lezen van een meningsverschil over de interpre-
tatie.

Onrust in Leiden
Maand in maand uit werken de vertalers en revisoren, hoewel ze soms even 
worden gestoord door de gebeurtenissen in Leiden. Zo vertelt Revius in een 
brief aan zijn collega Sibelius over allerlei problemen met de remonstranten. 
Kennelijk mogen die geen kerkdiensten houden in Leiden, maar ze komen toch 
op bepaalde momenten bij elkaar en dat wekt de nodige beroering. Met kerst 
bereikt de onrust een hoogtepunt. Er worden ruiten ingegooid, samenkomsten 
verstoord en demonstratieve straatredes gehouden – dat laatste maakt Revius 
van dichtbij mee, want het gebeurt vlak naast zijn tijdelijke onderkomen.

Hij heeft er een scherp oordeel over klaar: ‘Heden wordt mij bericht dat een 
zeker burger die een arminiaan tegensprak, door hem met een mes is doorsto-
ken. Om kort te gaan, de duivel, hun vader, die een leugenaar en mensenmoor-
denaar is, en Slatius,172 hun patriarch, volgen zij ijverig na. Maar het einde dat 
bij hun daden past, blijft niet uit. (...) Indien de magistraat niet streng optreedt, 
is hier niets dan een openbaar bloedbad te wachten; de driestheid en overmoed 
dezer mannen is tot het toppunt gestegen.’ Vier van de ‘hardnekkigsten’ zijn 
inmiddels uit Leiden verbannen. ‘Door hun ongeluk wijzer geworden staken 
zij nu hun openbare tumulten, en lopen door Den Haag, beladen met smeek-
schriften.’173

Later, als de pest in Leiden uitbreekt, is Revius alweer in Deventer terugge-
keerd. Hij schrijft aan Sibelius, die inmiddels met alle andere revisoren van het 
Nieuwe Testament wél in Leiden zit, dat hij zal bidden voor zijn gezondheid. 
In Deventer heerst de ziekte ook, maar veel minder hevig, dankzij Gods genade 
‘in wiens hand wij zijn, hetzij wij leven, hetzij wij sterven.’174 Eenzelfde gevoel 
van overgave beheerst ook Sibelius. Hij bidt dagelijks samen met zijn gezin en 
verdere huisgenoten een gebed om bewaring voor de ziekte, terwijl hij het als 
een bijzonder feit opmerkt dat niemand van de vertalers en revisoren, noch van 
hun gezinnen, aan de pest sterft, terwijl er in Leiden toch duizenden slachtof-
fers zijn. Dat ziet hij in het licht van Psalm 91: ‘Wie in de schuilplaats des Aller-
hoogsten is gezeten, zal vernachten in de schaduw des Almachtigen’, en ‘Hij zal 
zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen.’175

Zijn mederevisor Lodewijk van Renesse vertelt intussen dat de vertalers en 
revisoren wél pogingen gedaan hebben om Leiden in deze periode te verwisse-
len voor een plaats waar ze ‘vrijere en gezondere lucht’ konden inademen, maar 
dat ze niet mochten van de Staten-Generaal. Ook daarin ziet hij evenwel Gods 
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‘wonderlijke wegen’: ‘Tussen duizend en duizend beelden en geruchten van de 
dood, hebben wij, gezond in de nabijheid van zo’n grafplaats, waar wij dikwijls 
op één dag honderd doden begraven zagen worden, vergaderend met heilige 
opgeruimdheid van de geest, het monument voltooid.’176 Daar blijkt, opnieuw, 
hoe krachtig het besef van Gods voorzienigheid bij de Statenvertalers, en zeker 
ook bij Revius, ontwikkeld is. In alle dingen van het leven ontdekken ze Gods 
straffende hand, Gods bewarende zorg en Gods onnaspeurlijke leiding.177 

Intussen probeert Revius ook van een afstand nog enige invloed uit te oe-
fenen op het werk in Leiden. Hij schrijft aan Sibelius dat het mooi zou zijn als 
de vertalingen van het Oude en Nieuwe Testament nog wat beter op elkaar af-
gestemd werden, bijvoorbeeld in het gebruik van cursiveringen, cijfers vóór of 
achter de tekst, haakjes. Ook met de ‘voorrede’ zou hij zich graag bemoeien, zo 
blijkt uit een latere brief, waarin hij uitdrukkelijk vraagt of de vertalers willen 
overwegen om die tekst ter inzage te geven aan de revisoren. Dat zullen ze niet 
graag doen, vermoedt hij, maar in dat geval ‘verklaar ik openlijk en ronduit dat 
men ons en alle gemeenten onrecht aandoet.’178 

Hij krijgt zijn zin echter niet, evenmin als de vertalers trouwens: de Staten-
Generaal beslissen dat er alleen van hun kant een voorwoord in de vertaalde 
Bijbel komt, om alle controverses te voorkomen.179 Het eerste exemplaar, in 
paars fluweel gebonden en verguld op snee, wordt op 17 september 1637 in Den 
Haag aan de Staten-Generaal aangeboden. Revius is daar niet bij – kennelijk 
zijn de revisoren niet uitgenodigd – evenmin als de beide vertalers Bogerman 
en Baudartius. De laatste laat zich door anderen vertegenwoordigen, de eerste is 
precies een week voor de feestelijke aanbieding overleden.180

6. Psalmen aan de IJssel

Datheen in herziening
Zondag aan zondag moet Revius, terug in Deventer, hebben genoten van het 
voorlezen uit de nieuwe bijbelvertaling. Maar er valt tijdens de kerkdiensten 
nog veel meer te verbeteren. De berijmde psalmen bijvoorbeeld, die immers 
niet bepaald op een wetenschappelijk verantwoorde manier tot stand zijn ge-
komen en die bovendien een ritmegevoelige dichter als Revius pijn aan de oren 
moeten hebben gedaan. Al in 1635 schrijft hij aan zijn collega Sibelius (die dan 
in Leiden zit): ‘Ik wenste vurig dat er ook zou worden nagedacht over het verbe-
teren van onze berijmde psalmen. Aan een zo zorgvuldig uitgevoerd werk [de 
Statenvertaling] zou immers een zozeer verwaarloosde leemte zeker tot oneer 
strekken. Zelfs met één kalkpot kunnen deze muren gewit worden, ik zou zeg-
gen met de minste aanstoot, en dat kan in één moeite door gebeuren, terwijl 
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het later, met de grootste zwarigheid, niet meer door één [persoon] beproefd 
kan worden. Ik beken dat ik ook altijd behoefte gevoeld heb aan een grotere 
zorgvuldigheid en sierlijkheid in de berijmde psalmen.’181

Revius staat met zijn bezwaren niet alleen. Iemand als Marnix van Sint-Al-
degonde had aan het eind van de zestiende eeuw al problemen met de psalm-
berijming van Datheen, problemen die de meeste geletterde gereformeerden 
in de zeventiende eeuw herkennen.182 Zo schrijft de piëtistisch georiënteerde 
dichter Johan de Brune in 1644 dat de psalmen ‘erbarmelick gheledebraackt, 
in onse Kercken werden gesongen.’183 De predikant Jacobus Koelman vindt in 
1679 dat kinderen beter de onberijmde psalmen kunnen leren ‘dewijl de rijm, 
bijzonder die van Dathenus, den zin veel verduistert.’ En een andere theoloog, 
Wilhelmus à Brakel, wenst twintig jaar later nog dat ‘een kunstigh en Godt-
saligh dichter’ eens een betere psalmberijming maakt die ook meer met de 
grondtekst overeenkomt.184

Beide laatstgenoemde theologen negeren daarbij overigens Revius’ werk, 
terwijl zijn berijming toch een van de bekendste van de zeventiende eeuw ge-
worden is en terwijl hij bovendien precies dezelfde doelstellingen nastreeft. 
Met zijn berijming wil hij Datheen ‘in sin ende rijmen’ verbeteren, zoals hij in 
1640 op de titelpagina van De C L Psalmen Davids meldt. Als theoloog en hebraïcus 
heeft hij er moeite mee dat Datheen niet de bijbeltekst, maar de Franse psalm-
berijming van Marot en Beza als bron genomen heeft. Als dichter heeft hij bo-
vendien bezwaren tegen de vele onnodige stoplappen, de botsende woord- en 
melodieaccenten, de kreupele zinsbouw – een goed gebruik van versvorm en 
metrum is immers in de loop van de zeventiende eeuw bepalend geworden 
voor de kwaliteit van poëzie.

Zo scherp zegt hij het echter allemaal niet, want dat zou uit kerkpolitieke 
overwegingen niet tactisch zijn. Revius mag dan in dogmatische twisten geen 
blad voor de mond nemen, in praktische kwesties als deze manoeuvreert hij 
uiterst voorzichtig en gewetensvol. Hij beseft heel goed hoe ingewikkeld het 
is om een vernieuwing in de eredienst in te voeren, hoe de emoties van talrijke 
kerkgangers daartegen in verzet komen. Aan Sibelius schrijft hij: ‘Zeer terecht 
zegt Hieronymus in zijn voorwoord op de evangeliën: Wie zal niet, of hij nu geleerd 
of ongeleerd is, meteen een grote mond opzetten (en mij voor een bedrieger uitmaken) als hij het 
boek ter hand neemt en opmerkt dat wat hij leest, afwijkt van wat hem met de paplepel ingegoten 
is? Dat zegt [Hieronymus] prachtig, met een spreekwoordelijk beeld: wat hem 
met de paplepel ingegoten is, dat wil zeggen: die smaak waarmee een kind vertrouwd 
geraakt is. (...) Hetzelfde pleegt te gebeuren met de meesten van ons: dat iets wat 
afwijkt van de dingen die we tijdens onze eerste jaren indronken, gevoelens van 
afkeer bij ons oproept.’185
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Daarmee toont Revius inzicht in de manier waarop de psalmberijming van 
Datheen de gereformeerde groepsidentiteit, maar ook de persoonlijke identiteit 
van voorafgaande generaties heeft gevormd en versterkt.186 De berijmde verzen 
zijn ingesleten in het geheugen – zeker in een tijd waarin veel kerkgangers niet 
kunnen lezen of schrijven –, mensen zijn eraan gehecht geraakt door voortdu-
rende herhaling en de verzen zijn bovendien geladen met emotie wanneer ze 
concreet troost hebben geboden in een moeilijke situatie. Dus maakt Revius 

16. Titelpagina van Revius’ 
psalmberijming, exemplaar 
uit het bezit van Constantijn 
Huygens (zie de aantekening 
Constanter in handschrift 
boven de titel).
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weliswaar een eigen, nieuwe berijming, maar uit diplomatieke overwegingen 
heeft hij het over een verbetering van Datheen, een herziene versie van de oude 
en vertrouwde psalmen. Daarbij doet hij zijn best om aan elke ‘christelijcke le-
ser ende sanger’ uit te leggen waarom dat nodig is.

Nu de nieuwe bijbelvertaling klaar is, schrijft hij in zijn inleiding, moet er 
ook een psalmberijming komen die daarbij aansluit. Wat te doen? Alle moei-
lijke psalmmelodieën waarop het volk zoveel kritiek heeft, schrappen en iets 
simpelers maken? Dat is voor Revius, muziekliefhebber als hij is, geen optie. De 
alternatieve berijming van Marnix invoeren, die in de laatste dertig jaar van de 
zestiende eeuw ontstond en waarvan de ultieme druk in 1617 verscheen? Ook 
geen goed idee, want Marnix heeft nooit ‘smaeck connen vinden by den gemee-
nen man’ vanwege zijn verouderde en ongewone stijl. Wat Revius betreft is het 
‘sachtste en beste’ middel een verbetering van Datheens psalmen op precies die 
punten waar het aan schort: de aansluiting bij de grondtekst en de dichterlijke 
en taalkundige kwaliteit.

Intussen moet hij bekennen dat hem gaandeweg het dichtproces wel geble-
ken is dat een dergelijk streven nog zo simpel niet is. Wie begint te morrelen 
aan de ‘lamme en losse leden’ verandert al gauw veel meer dan hij eerst van plan 
was, en dus heeft de dichter zichzelf de nodige vrijheid gegund. Wél heeft hij 
gezorgd dat het aantal strofen exact gelijk loopt met Datheen en de Franse psal-
men. Mocht het dus gebeuren dat de gemeente twee berijmingen door elkaar 
gaat zingen – een mogelijkheid die Revius kennelijk serieus neemt – dan klop-
pen de verzen in elk geval met elkaar.187 

De praktijk: Psalm 42
Hoe Revius’ methode in de praktijk werkt, wordt meteen zichtbaar bij het ver-
gelijken van zijn tekst met die van Datheen. Neem Psalm 42:

Datheen Revius

 1.  Als een hert ghejaeght, o Heere,  1. Als na verssche water-stroomen
Dat verssche water begheert:  Een verdorstet herte janckt, 
Also dorst myn siel’ oock seere,  Also, om tot u te comen
Nae u myn Godt hoogh’ ghe-eert.  Mijne ziel, o God, verlangt.
End spreeckt by haer, met geklagh:  Mijne ziel verlangen heeft
O Heer wanneer komt dien dag,  Nae den Heer die eeuwich leeft.
Dat ick doch by u sal wesen, Wanneer sal ick voor syn oogen 
End sien u aenschijn ghepresen.  Blijdelijck verschijnen mogen!

 5. Al die groote waterstromen,  5. Al de groote water-stromen
Sijn Heer over my ghegaen,  Sijn Heer over my gegaen, 
End my over t’hooft gekomen,  En my over t’hooft gecomen,
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Maer ghy hebt my byghestaen.  Maer ghy hebt my by-gestaen.
S’daeghs toont ghy my u’ goedtheit, S’daechs ghy my u troost aenbiedt,
End s’nachts u’ barmherticheit:  S’nachts sing’ ick van u een liet.
Dies sal ick u Heer belyden,  Mijn gebet tot God op-varet
Ghy hoedt myn siel’ t’allen tyden.  Die by ’t leven my bewaret.

Allereerst is zichtbaar dat de dichter hier en daar volledige regels van Datheen 
overgenomen heeft. De vijfde strofe van deze psalm is heel bekend en populair, 
en zeker een van de meest geslaagde die Datheen uit zijn pen gekregen heeft, 
en het is dus begrijpelijk dat Revius de eerste vier regels daarvan zonder meer 
hun plaats laat houden. Maar verder slaat hij behoorlijk aan het veranderen. Hij 
zorgt allereerst dat de zinsaccenten beter samenvallen met de melodie. Wie Da-
theens eerste twee regels probeert te zingen – ‘Als een hert ghejaeght, o Heere, 
dat versche water begheert’ – botst meteen op het ‘versché watér’. Bij Revius ver-
dwijnt het probleem: ‘Als na vérse wáter-stroomen een verdorstet herte janckt.’ 
Daarbij schrapt hij ook Datheens stoplappen: ‘seere’, ‘hoogh-ghe-eert’, ‘t’allen 
tyden’. 

Opvallend is de veel betere aansluiting bij de Statenvertaling. Anders dan 
Datheen heeft Revius in de vijfde strofe wél het ‘lied’ (dat God in de nacht geeft), 
het ‘gebed’ (dat tot God opstijgt) en het ‘leven’ (waarbij God de dichter bewaart). 
In het laatste geval neemt hij zelfs bijna letterlijk de tekst van de kanttekenin-
gen over, die bij ‘den Godt mijns levens’ opmerken: ‘die my wonderbaerlick by 
’t leven hout, ende in alle perijckelen bewaert.’ Het ‘gejaagde’ hert uit Datheens 
eerste strofe vindt Revius kennelijk niet verantwoord: er is in de grondtekst 
immers nergens sprake van jacht, integendeel, de kanttekeningen zien diverse 
mogelijke oorzaken voor de dorst. En wat het ‘verschijnen voor Gods aange-
zicht’ betreft, dat slaat niet op de hemel (een associatie die Datheens berijming 
– ‘Dat ick doch by u sal wesen’ – kan oproepen), maar op de tempeldienst. Ook 
dat wordt bij Revius beter zichtbaar met: ‘Wanneer sal ick voor syn oogen/ blij-
delijck verschijnen mogen.’

‘Lage’ stijl
Revius past de tekst dus op allerlei manieren aan: vanwege dichterlijke, me-
lodische en grammaticale redenen, vanwege de verstaanbaarheid, vanwege de 
aansluiting bij de Statenvertaling.188 Het lijkt erop dat hij de bundel in grote 
lijnen van voor naar achter heeft doorgewerkt: hoe verder naar het einde toe, 
hoe meer vrijheid de dichter zich gunt – de latere psalmen hebben beduidend 
meer wijzigingen ten opzichte van Datheen ondergaan dan de eerdere.189 Toch 
blijft de invloed van Datheen vaak zichtbaar in de rijmwoorden en in de soms 
archaïsch aandoende constructies. Waar Revius zich in deze periode in zijn 
‘vrije’ poëzie steeds meer aantrekt van de strengere regels op het terrein van 
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zinsbouw en verstechniek is hij in zijn psalmberijming geneigd om sneller met 
Datheen mee te gaan in oudere vormen. Het ‘mangroot’-principe (waarbij een 
bijvoeglijk naamwoord achter een zelfstandig naamwoord geplaatst wordt in 
plaats van andersom) komt bijvoorbeeld bijna op elke bladzij langs: alleen al 
in Psalm 8 heeft hij het over ‘de hemels hooch’, ‘de sterren claer’, ‘de monden 
swack’, ‘de schaepkens teer’, ‘de vogels licht’ en de ‘visschen glat’. Ook construc-
ties als ‘een leeu die (...) archlistich leyt en wacht’ (Psalm 10) of een zwaluw die 
‘haer jongskens sitt en broedet’ (Psalm 84) zijn volop aanwezig,190 dubbele ont-
kenningen vormen geen bezwaar en Revius gebruikt – anders dan de Statenver-
taling – geen ‘zich’, maar ‘haar’ of ‘hem’.191

In het lange gedicht dat aan de psalmberijming voorafgaat, verantwoordt 
hij zijn keuze voor een ‘lage’ stijl. Het grootste deel van deze tekst vormt een 
vertaling van de brief in dichtvorm van Theodorus Beza, die is afgedrukt in het 
Franse psalmboek van 1562. Maar aan het eind voegt Revius uit eigen inspiratie 
een stukje toe, waarin hij eerst Marot en Beza lof toezwaait, daarna over Da-
theen zegt dat hij het volk ‘door synen vlijt gesticht’ heeft en ten slotte zijn 
eigen werkwijze verantwoordt – die hij ook aanbeveelt aan alle andere dichters 
die zijn eigen werk weer zouden kunnen verbeteren:

Maer gunt ons, dat een weynich uwe veder* *ganzenveer

Tot het begrijp der cleynen sich verneder.
V hooge vlucht wat na de aerde dael.
Hebt ghy verschiet van ongemeyne tael*, *ongewoon taalgebruik

Hebdy een vloet van diep-gehaalde reden,
Ey, spaertse, om die elders te besteden.
Soeckt claerheyt, soeckt eenvoudicheyt alhier.
En wijcket niet van Davids soete lier,   
Poocht synen, en niet uwen sin* te treffen, *bedoeling

En ons met u ten hemel op te heffen.192

Extra tranen en zuchten
Om ‘Davids sin’ te treffen, blijft Revius meestal heel dicht bij de bijbeltekst, 
dichter dan Datheen. Hij sluit nauw aan bij de keuzes van de Statenvertaling, 
maar gaat een enkele keer toch ook zijn eigen weg. Een voorbeeld daarvan is het 
slot van Psalm 20: 

Wilt doch den Coninck, Heer, beschermen
En alletijt bystaen,
Wilt doch verhooren onse kermen
Als wy u roepen aen.
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Daar kiest hij (net als Datheen) voor een andere mogelijke vertaling dan die 
waarvan de Statenvertalers uitgaan: bij hem verwijst het woordje ‘koning’ naar 
de koning van Israël, en niet naar God, de hemelse Koning.193 Het lijkt erop dat 
hij zo’n keuze af en toe bewust maakt, in gevallen waar een variant in de verta-
ling zijn voorkeur heeft.

Omdat Revius strofevorm en rijm wil handhaven, ontkomt hij uiteraard 
niet aan dichterlijke uitbreidingen. Opmerkelijk zijn vooral de vele toevoegin-
gen die te maken hebben met troost in verdriet. Datheen voegt op dat punt al 
het een en ander toe, maar Revius nog veel meer. Neem de manier waarop hij 
de voorzienigheidspsalm, Psalm 33, afsluit: ‘Want in anxt en smerte/ Ons versla-
gen herte/ Uwen troost verbeyt.’ Of Psalm 119:56, waar hij over het goddelijke 
Woord schrijft: ‘Het is mijn vreucht in dodelijck verdriet./ Mijn herte wil met 
yver daerna sporen/ Om van begin (hoe droevich het ooc gaet)/ Ten eynde toe 
na uwe wet te hooren.’ Of Psalm 84:1: ‘Mijn siel en lijf in druck versmachten/ 
Aenroepende met groot gecrijt/ U die een Heer des levens zijt.’ Of Psalm 121:1: 
‘Myn oog’ ick na de bergen slae/ Van waer int tranen-dal/ My hulpe comen sal.’ 
Dat zijn allemaal toevoegingen ten opzichte van de bijbeltekst, toevoegingen 
waarvan bovendien bij Datheen geen spoor te bekennen valt.

Dat lijkt er in eerste instantie op te wijzen dat Revius’ eigen gemoedstoe-
stand af en toe tussen de regels door komt. Maar hier past toch enige voorzich-
tigheid, omdat voor zijn psalmen nog nadrukkelijker dan voor zijn Over-Yssel-
sche sangen en dichten geldt: de dichter spreekt niet voor zichzelf, maar voor de 
hele gemeente. De gemeentezang is bovendien bedoeld om op het gemoed van 
de zangers te werken en het past bij Revius om met het oog daarop bewust de 
retorische technieken van het movere toe te passen.194 Toch, omdat hij zelf onder-
deel is van de gemeente, omdat het zijn taak is als dichter om de eigen emoties 
te gebruiken voor een boodschap die hemzelf overstijgt en zo de anderen mét 
zichzelf mee ‘ten hemel op te heffen’, kan het niet anders of al die extra tranen 
en zuchten zeggen ook iets over zijn eigen ervaring van het leven en over de 
functie die de Psalmen als troostboek voor hem hebben.195

Revius’ psalmberijming lijkt een matig succes te hebben. In 1647 komt er 
een titelherdruk, in 1651 een tweede druk.196 In de vloed van psalmberijmingen 
valt zijn werk dus zeker wel op. Toch bereikt de dichter zijn eigenlijke doel – in-
voering in de kerk – niet. De classis Deventer is onder de indruk, de provinciale 
synode van Overijssel wijdt er welwillende woorden aan. Maar tot invoering 
overgaan wil ze niet: al in 1641 besluiten de vergaderde afgevaardigden dat het 
‘niet practicabel’ is om Datheen door Revius te vervangen. De verantwoorde-
lijkheid om definitief over de kwestie te beslissen wordt bij die gelegenheid 
bovendien afgeschoven op een nationale synode – die in de zeventiende eeuw 
nooit meer bijeengeroepen is.197 Daarmee is voor Revius de weg naar kerkelijke 
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invoering van zijn berijming afgesloten. Hij is overigens de enige niet wiens 
werk opzijgeschoven wordt: geen van de vele tientallen zeventiende-eeuwse 
psalmberijmingen heeft ooit een kerkelijke status gekregen. Nog tot 1773 heeft 
het kerkvolk met meer of minder stichting de psalmen van Datheen gezongen.

7. Vertolker van het Woord

Zijn leven lang is Revius op zoek naar waarheid, houvast en zekerheid. Er moet 
een bron zijn van gezag, een universele norm waaraan mensen hun leven kun-
nen afmeten, een vast uitgangspunt waarop ze vertrouwen kunnen. Juist in een 
tijd waarin zekerheden lijken te wankelen en waarin de traditionele rooms-
katholieke antwoorden niet langer voldoen, zoekt hij mét de gereformeerde 
theologie van zijn tijd houvast in het Woord. Niet de kerk of de traditie, maar 
de Schrift alleen geeft de doorslag in moeilijke kwesties. Dat uitgangspunt leidt 
ertoe dat Revius de bijbeltekst in de oorspronkelijke versie als enige ijkpunt 
beschouwt, en zich zijn leven lang intensief bezighoudt met bestudering van 
de Hebreeuwse dan wel Griekse waarheid van die teksten.

Filologie alleen is echter niet genoeg. Uiteindelijk gaat het niet om de let-
ter van de tekst, maar om de goddelijke werkelijkheid erachter. Het letterlijke, 
historische, tijdgebondene is wel van belang om de tekst als tekst te begrij-
pen, maar het grote doel is toch de duurzame, eeuwige en absoluut geldige 
waarheid die daarachter ligt.198 Vandaar dat theologie voor Revius een hogere 
vorm van wetenschap is dan filologie: een theoloog combineert immers we-
tenschappelijke deskundigheid met de ontvankelijke houding die nodig is om 
Gods boodschap te verstaan. Dat heeft te maken met het uitgangspunt dat er 
twee manieren zijn waarop God zich openbaart: uitwendig en inwendig, via 
het geschreven Woord en via het getuigenis van de Geest in het hart. Grote ge-
leerdheid leidt nergens toe zónder de verlichting van de Geest. Dat laatste is 
overigens niet voorbehouden aan theologen: het kan zelfs aan de eenvoudigste 
mensen geschonken worden. Daarom is het nodig dat ook zij de Bijbel lezen, zij 
het dan via een vertaling in de volkstaal.

Dat alles leidt tot elkaar kruisende lijnen binnen Revius’ orthodox-gerefor-
meerde visie, paradoxen die voor de nodige spanning zorgen. Bijvoorbeeld als 
het gaat over de positie van geestelijken en leken, sinds de reformatie helemaal 
opnieuw gedefinieerd. Aan de ene kant moeten mensen vooral zélf de Bijbel 
lezen en zelfs aan de hand daarvan hun predikanten beoordelen. Aan de andere 
kant moeten ze bij het lezen en interpreteren van de Bijbel een beroep doen op 
diezelfde predikanten om hen op weg te helpen met de juiste woordbetekenis 
en de juiste uitleg.
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Complexer nog is de combinatie van ‘objectieve’ overtuiging van de waar-
heid en ‘subjectieve’ overtuiging in het hart. Ook al zijn voor Revius beide ma-
nieren van openbaring even objectief – als de Geest aan het werk is, is er altijd 
sprake van een objectieve waarheid, of dat nu in het mensenhart plaatsvindt of 
daarbuiten – voor de waarnemer van buiten is dat niet zo. Wie zal zeggen hoe 
vaak mensen hun eigen subjectieve gevoel verwarren met de inwendige stem 
van de Geest? Dat is de reden waarom de gereformeerde theologie benadrukt 
dat iedere persoonlijke overtuiging altijd getoetst moet worden aan het ge-
schreven Woord als objectieve norm. Maar op dat punt aangekomen, stuit die-
zelfde theologie dan weer op het probleem van de tekstinterpretatie: in het erg-
ste geval kunnen immers uiteenlopende subjectieve meningen met een vloed 
van bewijsplaatsen uit de Bijbel ondersteund en als goddelijk gezaghebbend 
gepresenteerd worden.

Even ongrijpbaar blijft de relatie tussen rede en geloof, wat te maken heeft 
met een dubbele houding ten opzichte van het verstand. Aan de ene kant is er 
bij Revius en zijn geestverwanten sprake van grote waardering van het verstand, 
zichtbaar in de nadruk op filologische en filosofische kennis en vaardigheden. 
Aan de andere kant schiet het verstand tekort als het gaat om geloofswaarheid. 
Het menselijke denkvermogen is geen gids naar die waarheid, maar slechts 
een gids van de waarheid van de Schrift naar de leerstukken van het christelijk 
geloof en de christelijke levenspraktijk. De verstandelijke benadering van de 
Schrift vormt daarmee niet het fundament van het geloof. Toch wordt diezelfde 
benadering tegelijkertijd wél gezien als het middel om gelovigen en ongelovi-
gen te overtuigen.199

De theologen van de zeventiende eeuw staan, anders dan hun voorgangers 
in de periode van de reformatie, voor de moeilijke opgave om het hoofd te bie-
den aan allerlei vormen van tekstkritiek. Hun tijd is een tijd die de joodse tradi-
tie herontdekt, de oosterse talen bestudeert en uiterst kritisch de overgeleverde 
tekstversies tegen het licht houdt en vergelijkt. Discussies over de geschiedenis 
van de overlevering – zoals die over de vocalisatie van het Hebreeuws – lijken 
een veranderlijkheid van de tekst te suggereren die het orthodoxe dogma van 
de autoriteit van de Schrift bedreigt.200 Zulke discussies leiden tot een verstan-
delijker benadering van de tekst, waarbij de filosofische methode van retorische 
analyse en logische gevolgtrekkingen ten volle benut wordt om dogmatische 
posities te onderbouwen.201 Dat betekent evenwel onvermijdelijk dat de eigen 
uitgangspunten en vaardigheden de interpretatie kleuren, terwijl het besef dat 
God alleen de ware wijsheid kan meedelen wél met de mond beleden wordt 
maar in de wetenschappelijke praktijk toch regelmatig in het gedrang raakt. 

Revius hoort bij de laatste generatie theologen bij wie orthodoxie en (huma-
nistische) filologie nog liefdevol hand in hand gaan.202 Hoewel ook bij hem, in 
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de tweede helft van zijn leven, langzamerhand zichtbaar wordt dat het vrijwel 
niet mogelijk is om beide sporen probleemloos naast elkaar te laten bestaan. 
Steeds meer wordt duidelijk dat filologie en theologie uit elkaar groeien, ook al 
doet Revius voor zichzelf zijn best om ze op een bepaalde manier bij elkaar te 
houden. Zijn liefde voor de talen en de filologie blijft zijn leven lang aanwe-
zig. Maar zodra er ergens spanning ontstaat, zodra de filologische aanpak een 
scheurtje zichtbaar maakt in het theologische bouwwerk, neemt de dogmati-
cus in Revius het over. Altijd heeft de theologie het laatste woord. 

Toch is die keuze in laatste instantie niet bepaald door kerkpolitiek, al is 
Revius zeker niet bang om regelmatig een zet te doen op het kerkelijke schaak-
bord. Het gaat hem om de Waarheid met een hoofdletter, die weliswaar langs 
verschillende wegen benaderd kan worden, maar die altijd getoetst moet wor-
den aan de Schrift. Zijn overtuiging dat menselijk inzicht, als het erop aankomt, 
tekortschiet en dat alleen God de werkelijke wijsheid geven kan, zit diep. Dat 
wordt zichtbaar in de hartstochtelijke liefde tot het Woord – en daarmee ook de 
liefde tot God – die uit veel van zijn gedichten spreekt. De Bijbel is voor hem 
niet alleen een leerboek waar hij verstandelijk mee aan de slag gaat, maar ook 
een troostboek waar hij alle levenskracht en -moed die hij nodig heeft, vandaan 
haalt. Zoals hij het in zijn psalmberijming formuleert:

Gedenckt des woorts gedaen* aen uwen knecht. *denk aan het gegeven woord

Want, Heer, ghy maeckt dat alle mijn vertrouwen
Staet op hetgeen ghy my hebt toegesecht.
Het is mijn troost als ’therte wil verflouwen*, *als het hart zwak wordt

Het geeft my licht en leven, o mijn God,
Wanneer ick ben int uyterste benouwen*.203 *benauwdheid

Daarmee belichaamt hij wat de leer van de reformatie benadrukt: ieder mens 
staat persoonlijk tegenover God, ieder mens moet ernaar streven om de levende 
stem van God te horen. In dat contrast tussen de gereformeerde theologie en 
de voorafgaande, katholieke traditie blijkt in de zestiende en zeventiende eeuw 
een vernieuwende, subjectievere, individuelere manier van denken – die ook bij 
Revius zichtbaar wordt.204

Tegelijkertijd geldt ook: juist die emotionele, persoonlijke beleving van het 
Woord maakt dat hij niets liever wil dan de universele zekerheid en betrouw-
baarheid van de Schrift benadrukken. Misschien is het wel die subjectieve er-
varing die ervoor zorgt dat hij zijn leven lang naar objectieve waarheden blijft 
streven. Zoals het zijn geloof in de objectieve waarheid is dat de subjectieve er-
varing van het goddelijke Woord zo’n onvergelijkelijke kracht geeft.



VI De zin van de geschiedenis 

1. Geschiedschrijving, poëzie en theologie

Soms lijken Revius de geschiedschrijver en Revius de dichter twee verschillende 
personen. De een is overwegend nuchter, zakelijk en feitelijk, de ander bevlo-
gen, duidend en moralistisch. Toch zijn ze verenigd in die ene figuur die zich 
tijdens de laatste vijftien jaar van zijn verblijf in Deventer even enthousiast be-
zighoudt met de uitgave van historische bronnen als met de vervaardiging van 
historieliederen. Naast zijn vele bezigheden als predikant, zijn lidmaatschap 
van het muziekcollege, zijn bemoeienissen met het Athenaeum en de stads-
bibliotheek, zijn werk op het terrein van Griekse filologie, bijbelvertaling en 
psalmberijming, vindt Revius in deze periode ook nog tijd voor zijn grote lief-
hebberij: de geschiedenis van kerk en vaderland.

Als historicus toont hij zich een verwoed verzamelaar en nauwgezet bron-
nenuitgever, vooral bekommerd om de getrouwe weergave van feiten en docu-
menten. Dat blijkt uit de diverse projecten waarmee hij in deze jaren bezig is. 
Hij geeft een zestiende-eeuws handschrift over het leven van de wederdoper 
David Joris uit, schrijft een beknopte geschiedenis van de pausen en werkt in-
tussen jaar in jaar uit aan zijn uitvoerige geschiedenis van Deventer – die ove-
rigens pas in 1651 wordt gepubliceerd.1 De lezer van laatstgenoemd standaard-
werk, Daventria illustrata, krijgt een degelijke, zakelijke, soms zelfs ietwat saaie 
en droogstoppelige indruk van de auteur. Bijna nergens valt er een retorisch-
spannend verteld verhaal, een emotionele kleuring van de gebeurtenissen of 
een persoonlijke ontboezeming te ontdekken.

Maar in zijn historieliederen – deels in de Over-Ysselsche sangen en dichten op-
genomen, deels als afzonderlijk pamflet verspreid – toont Revius een ander ge-
zicht. Daar blijkt dat hij de actuele politieke gebeurtenissen met veel interesse 
en enthousiasme volgt en snel reageert op het nieuws van de dag. Dat levert 
vooral in de jaren 1624-1638 een stroom van klaag- en jubelzangen op, in het 
spoor van de nederlagen en overwinningen van de prins. In die gelegenheids-
gedichten doet Revius wat hij in zijn historische publicaties veel minder doet: 
hij laadt de gebeurtenissen met spanning en emotie en duidt de geschiedenis 
expliciet in het licht van Gods voorzienigheid.

Het verschil tussen Revius’ geschiedschrijving en zijn historische poëzie 
wordt fraai zichtbaar bij vergelijking van twee teksten over dezelfde gebeurte-
nis, het beleg van Deventer in 1591. In Daventria illustrata geeft hij in proza een 
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helder verslag van de feitelijke gebeurtenissen. Hij vertelt bijvoorbeeld hoe de 
soldaten van de prins met behulp van een schip een brug over de IJssel leggen 
om de stad te bestormen, maar een aantal van hen is te haastig: zij springen al 
op de brug nog voordat die aan beide oevers goed verankerd is. De brug dreigt 
weg te glijden, de snelste soldaten springen aan de overkant op de wal, ‘maar 
10 à 12 die minder vlug waren vielen in het water en verdwenen in de golven. 
Degenen die de andere oever bereikt hadden, onder wie Potterus, de vaandrig 
van de commandant Van Meetkercke, stormden strijdlustig en met opgeheven 
vaandels naar de bres in de muur. Maar toen zij bemerkten dat niemand van 
hun medesoldaten hen volgde, keerden zij naar het schip terug.’2

Dat stukje, een paar regels lang in Daventria illustrata, weet de dichter Revius 
echter in zijn Iaer-dicht op de verlossinge der stadt Deventer wt het gewelt der Spaenjaerden 
flink op te blazen. Daar rijst de brug ineens allerijselijkst omhoog ‘als een steyle 
leder’, talrijke soldaten ‘smoren inde stroom’, maar de vaandrig van Meetkercke 
bereikt de overkant en weet zich ten slotte helemaal alleen heldhaftig alle vij-
anden van het lijf te houden en het vaandel te redden – tot hij uiteindelijk lang-
zaam teruggedreven wordt:

Ten lesten can niet meer, al swanckende* hy staet. *wankelend

De stenen vande bres hem hagelen om d’ooren,
Den stormhoet rammelt hem dat hem bycans het horen
En ’tsien gelijck vergaet, de pluym leyt vanden top,
De loden* sonder tal hem vliegen om den cop, *kogels

Dies breeckt het bange sweet hem wt aen allen enden,
Den asem hem ontstaet*, ontsenuwt* zijn de lenden, *ontbreekt, krachteloos

Hy springet op het laetst met vanen en geweer* *wapens

Cloeckmoedich inde stroom. de Isel booch hem neer
En droech den vromen helt door sijner sachter banen
Tot ’tleger vanden Prins, geciert met beyde vanen.3

Het is duidelijk dat Revius het in zijn gedicht niet zo nauw neemt met de his-
torische feiten en de schriftelijke bronnen. Dat ligt aan het genre, erkent hij zelf 
in een ander gedichtje:

Waer in verschillen doch propheten en poëten?
Het onderscheyt is cleyn, doch duydelijck, te weten

De eerste seggen waer van tgeen men noch verwacht,
De tweede liegen van hetgeen al is volbracht.4

In elk geval klinkt zijn gedicht een stuk indrukwekkender dan wat hij – waar-
schijnlijk op basis van mondelinge overlevering – in Daventria illustrata noteert. 
Daar blijft het verhaal van de vaandrig van Meetkercke beperkt tot feiten: een 
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officier die over de onveilige brug de overkant bereikt maar dan ziet dat de 
overmacht te groot is en terug moet wijken. Bij de dichter Revius roepen die 
schaarse gegevens echter meteen een associatie wakker: de vaandrig doet hem 
denken aan de held Turnus die in de rivier de Tiber springt om aan zijn vijan-
den te ontkomen, een verhaal dat Vergilius in zijn Aeneis beschrijft. De overeen-
komsten zijn te mooi om ze te laten liggen.

Zodoende krijgt de vaandrig – dankzij Vergilius – hagelende stenen om zijn 
oren en een rammelende helm op zijn hoofd, terwijl het angstzweet hem over 
zijn hele lichaam uitbreekt. Hij wordt langzaam teruggedreven, verkeert in 
ademnood en springt ten slotte in de rivier die hem met zachte golven terug-
draagt naar zijn vrienden. Allemaal letterlijk ontleend aan de Aeneis.5 Al moet 
gezegd worden dat Revius zijn best doet om de zaak te actualiseren met eigen-
tijdse woorden en beelden. Daarom draagt de held een stormhoed in plaats van 
een klassieke helm, en dat is maar goed ook, want de kogels vliegen om zijn kop.

Hier wordt zichtbaar hoe feiten fictie kunnen worden, of liever, hoe ge-
schiedenis verandert in literatuur. Met zijn vermogen tot associëren, parallellen 
trekken, verbanden leggen, dramatiseren kan de dichter de historische waar-
heid soms bijkleuren, maar het verhaal wordt er wél indrukwekkender van – en 
daarmee dient het een hogere waarheid. In dit geval: het heldendom van de 

17. Gravure van het beleg van Deventer door prins Maurits op 10 juni 1591. 
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vaandrig komt extra scherp uit door de dramatische toevoegingen, de lezer kan 
zich aan zijn gedrag spiegelen en wie weet wordt hij daar zelf ook een moedi-
ger mens van. In de poëzie mag geschiedenis op een andere manier gebruikt 
worden. Het doel is niet langer om de feiten te ontdoen van alle franje en zo 
zuiver mogelijk door te geven, maar om via allerlei retorische middelen op de 
emotie van de lezer in te werken en hem zodoende moreel bij te sturen. Daarom 
gebruikt Revius in zijn ‘Iaer-dicht’ volop literaire motieven uit de klassieke hel-
denverhalen, maar ook uit de middeleeuwse ridderepiek (bijvoorbeeld in zijn 
kleurrijke beschrijving van een ridderlijk tweegevecht).6

Dat hij als dichter andere normen aanlegt dan als geschiedschrijver, heeft 
te maken met zijn gevoeligheid voor de wetten van de verschillende genres. Bij 
geschiedschrijving streeft hij naar waarheid, feitelijkheid en betrouwbaarheid, 
bij poëzie doet hij een beroep op emotie, levensbeschouwing en moraal. Intus-
sen blijft hij wél steeds predikant en theoloog: met welk genre hij ook bezig is, 
hij wil altijd – met de gereformeerde idealen als ijkpunt – Gods handelen in de 
wereld laten oplichten. In zijn historische werk blijkt dat vooral in de manier 
waarop hij zijn materiaal selecteert, rangschikt en presenteert. In zijn poëzie 
gaat hij een stapje verder, daar waagt hij zich ook aan het expliciet inkaderen en 
duiden van afzonderlijke gebeurtenissen in het licht van Gods voorzienigheid.

Er is bij Revius dus sprake van een ingewikkelde combinatie van factoren. 
Allereerst beschouwt hij het verleden vanuit het geloof dat God zich in de ge-
schiedenis openbaart en die in een bepaalde richting leidt. Daaruit komt het 
verlangen voort om zo betrouwbaar en feitelijk mogelijk de ‘waarheid’ van de 
geschiedenis naar boven te halen. Tegelijkertijd koestert hij het profetische idee 
dat een gereformeerde dichter-theoloog in staat is historische gebeurtenissen 
op de juiste manier te duiden. En ten slotte spelen zijn politieke en kerkelijke 
idealen een rol, die ervoor zorgen dat hij het verleden gebruikt bij het verster-
ken van een gereformeerde, orangistische, nationaal-Nederlandse identiteit. 
Revius’ omgang met de geschiedenis doet daarmee onweerstaanbaar denken 
aan zijn omgang met de Schrift. Altijd gaat het hem idealiter om het ontdekken 
van sporen van Gods openbaring, waarbij historisch-filologische nauwkeurig-
heid hand in hand gaat met gelovig verstaan – maar in de praktijk blijkt toch 
dat het hem niet lukt om de kerkelijke en theologische belangen en controver-
ses daarbij volledig uit te schakelen.

In de cultuur van de zeventiende-eeuwse Republiek blijken duidelijke ver-
bindingslijnen te lopen tussen antiquarische verzameldrift, geschiedschrij-
ving, beoefening van het Hebreeuws en politieke idealen.7 Zoals in het vorige 
hoofdstuk zichtbaar geworden is, hebben de betrouwbaarheid en het gezag van 
de bijbelse grondtekst voor Revius en zijn tijdgenoten alles te maken met vlij-
tige studie van alle mogelijke historische bronnen. Hoe ouder hoe beter. Het 
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gaat immers om de reconstructie van de Waarheid met een hoofdletter, zoals 
die zichtbaar wordt in de Schrift en in de geschiedenis. Vanuit het schriftge-
zag, de gereformeerde theologie en de geschiedschrijving van de Nederlandse 
Opstand zijn bovendien verbanden te leggen met politieke idealen waarin het 
bijbelse Israël een voorbeeldrol vervult. Hoe die lijnen bij Revius lopen, zal in 
de loop van dit hoofdstuk verder duidelijk worden.

2. De strijd met motten en wormen

Verzamelaar van bronnen
Vanaf zijn jonge jaren is Revius een verwoed verzamelaar van ‘oudheden’: boe-
ken, handschriften, archiefstukken, brieven, zegels, gedenkpenningen.8 Het 
is een liefhebberij waartoe zijn omgeving hem aan alle kanten stimuleert: hij 
is als telg uit een regentenfamilie vertrouwd met officiële documenten en ar-
chieven, ondergaat op school de invloed van de Amsterdamse rector en biblio-
thecaris Vekeman, verkeert als student in de kringen van de grote verzamelaars 
Scaliger, Heinsius en Drusius, is daarna zelf bibliothecaris in Orléans en later 
ook in Deventer en sluit ten slotte vriendschap met de al evenzeer antiquarisch 
geïnteresseerde Pontanus, Brinck en Gronovius.

Al die ervaringen en ontmoetingen moeten hem hebben geïnspireerd om 
ook een eigen collectie aan te leggen. Daarbij gaat het hem niet in de eerste 
plaats om het bezit van kostbaarheden. Zijn belangrijkste streven is het bewa-
ren van de herinnering aan het verleden: hij lijkt even gelukkig met een vondst 
in de bibliotheek of een afschrift dat hij van een belangrijk manuscript kan 
maken als met de aankoop van een boek. Daarin toont hij zich een rasechte 
antiquaar: een specialist in het opsporen, bestuderen en evalueren van historisch 
bronnenmateriaal.9 

In Deventer verkeert hij in de allerbeste positie die zich maar denken laat: 
hij is degene die als beheerder alle oude boeken en manuscripten van de Athe-
naeumbibliotheek door zijn handen mag laten gaan. Bovendien bezit hij docu-
menten uit de erfenis van zijn schoonvader Coenraad Augustinus – die in zijn 
tijd óók al betrokken was bij de bibliotheek en vermoedelijk een niet minder 
groot verzamelaar was dan zijn schoonzoon.10 Een prachtig voorbeeld daarvan 
is het zestiende-eeuwse handschrift waarin Der Stadt Recht van Deuenter is opgete-
kend. Dat boek was in 1566 het eigendom van Steven Augustinus, de vader van 
Coenraad, maar in 1620 staat het zonder twijfel in de boekenkast van Revius 
zelf.11 Net als een handschrift met een dictaat van rector Gerardus Rovenius aan 
de leerlingen van de Latijnse school uit 1565.12
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Tegen het einde van zijn leven moet hij een prachtige en belangrijke verza-
meling historische en eigentijdse documenten in bezit hebben gehad, waarvan 
nu nog slechts kleine stukjes te traceren zijn. Naar alle waarschijnlijkheid is 
de collectie generaties lang door zijn nakomelingen bewaard: in de achttiende 
eeuw nog komt een groot deel van de papieren via het huwelijk van zijn ach-
terkleindochter Sara Bokelman13 terecht bij de familie Hoogvliet. Dat blijkt uit 
een brief die Johannes Hoogvliet uit Vlaardingen in 1792 schrijft bij de schen-
king van Revius’ eigen exemplaar van de Over-Ysselsche sangen en dichten – met aan-
tekeningen in handschrift – aan een onduidelijke instantie in Deventer.14 Hij 
vermeldt dat het boek afkomstig is uit een nalatenschap waarin ook stukken 
van de Statenvertalers gevonden zijn, en bovendien een ‘vriendenrol waarvan 
de bezitter door sommige Handtekenaers genoemt [wordt] Reefsenius, door 
andere Reefsen en weer door andere Revius.’ De aantekeningen en andere stuk-
ken in de nalatenschap zijn authentiek, vermoedt hij, want ‘volgens mondeling 
aan mij gedaane verklaaring volmaakt in schrift overeenkoomende met Hand-
schriften van Revius dan op het Raadhuis uwer stad bewaard wezende.’15

Onvermijdelijk is Revius’ verzameling in de loop van de tijd opgesplitst in 
kleinere deelcollecties. Het eerste spoor daarvan wordt zichtbaar in een studie 
over de geschiedenis van de Statenvertaling uit 1777, waar de auteur – Nicolaas 
Hinlopen – dankbaar vermeldt dat hij van de familie Hoogvliet een belangrijke 
verzameling van acta, brieven en andere stukken ter inzage heeft gekregen, die 
‘alle kenteekenen [draegt] van het eigen handschrift van Jacobus Revius te we-
zen.’16 Die documenten, door Hinlopen en anderen uitgegeven, bevinden zich 
tegenwoordig in het Utrechts Archief.17 Een tweede deelverzameling bevindt 
zich in het stadsarchief van Deventer: de Adversaria van Revius. De collectie om-
vat met name brieven en stukken over zijn Griekse vertaling van de Nederland-
se Geloofsbelijdenis en over kwesties rond de verhouding tussen kerk en staat.18

Een derde gedeelte van Revius’ collectie ligt in de Bibliothèque Nationale 
in Parijs: een band waarin 33 pamfletten en andere drukwerkjes met gelegen-
heidsgedichten in het Duits, Nederlands, Latijn en Hebreeuws zijn opgeno-
men.19 Arens, die de verzameling in 1961 ontdekte, veronderstelt dat ze ‘uit het 
bezit van Revius zelf of dat van een collega of vriend uit zijn streek lijkt te stam-
men’, en hij vertelt erbij dat de teksten vooral inzicht geven in ‘het geestesleven 
in de IJsselstreek tussen 1599 en 1630, met name van het schoolwezen en van de 
betrekkingen met het Rijnland.’20 Dat laatste baseert hij waarschijnlijk op het 
feit dat de collectie verschillende gedichten bevat die geschreven zijn door de 
rector of conrector van de Latijnse school in Zutphen. Maar er is ook een exem-
plaar van het curieuze vlooienepos-in-potjeslatijn ‘Floia’, talrijke gelegenheids-
gedichten van vrij obscure auteurs (waaronder de bruiloftsverzen voor Revius’ 
eigen huwelijk) en een Hebreeuws gedicht van Johannes Drusius junior op de 
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dood van Scaliger. Nadere bestudering van alle dichters en bezongenen maakt 
duidelijk dat slechts Revius in eigen persoon de verbindende schakel kan vor-
men tussen de figuren uit het hier blootgelegde netwerk.21

Ten slotte is er nog een stukje van zijn documentenverzameling – dat tot 
nog toe over het hoofd is gezien – in Leiden achtergebleven.22 Het gaat om een 
band waarin allereerst een verzameling brieven van Calvijn en zijn kring is op-
genomen. De herkomst daarvan blijkt uit een aantekening voor in de bundel: 
‘De volgende brieven van beroemde mannen heb ik allemaal van de originele 
handschriften overgeschreven (...). Deze autografen heeft Jeremias Plancius uit 
Genève en andere plaatsen meegebracht, en ik heb ze na zijn overlijden aan zijn 
broer Petrus Plancius overhandigd.’23 Dat is de eerste aanwijzing dat de bewuste 
brievencodex uit Revius’ bezit afkomstig is: hij was immers de vriend en naaste 
collega van de in 1617 overleden Jeremias Plancius. De tweede aanwijzing ligt 
in het feit dat verderop in de bundel brieven en teksten voorkomen die alle-
maal een link met Revius hebben: het testament van Scaliger, een verzameling 
Italiaanse renaissancepoëzie met religieuze thema’s, brieven van Descartes aan 
diverse personen, gedichtjes voor Anna Maria van Schurman, brieven van Van 
Schurman aan Revius.24 De vorm van de letters en de woorden vormt, ten slotte, 
de derde aanwijzing: vooral in de tweede helft van de bundel gaat het onmis-
kenbaar om Revius’ handschrift.25

Die vier verspreid geraakte delen van zijn documentenverzameling maken 
zichtbaar hoe hij als historicus bezig geweest is. Het bloedige overschrijven 
van de bronnen moet hem vele uren van zijn leven hebben gekost – en daarbij 
vormt het overgeleverde materiaal nog slechts het topje van de ijsberg. Er moet 
veel meer geweest zijn: zijn verdwenen album amicorum, zijn verloren brieven 
(waarop andere, bewaard gebleven brieven een reactie vormen), de documenten 
die hij voor zijn geschiedenis van Deventer gebruikt heeft, de stukken voor di-
verse andere publicaties. Zo bezit hij bijvoorbeeld twee belangrijke biografische 
documenten, een over het leven van de omstreden wederdoper David Joris en 
een over de eerste Nederlandse martelaar, Jan de Bakker. Zijn oorspronkelijke 
afschriften zijn verloren gegaan, maar dat hij er tijdens zijn leven over beschikte 
blijkt uit de edities die hij van beide teksten gemaakt heeft.

Meesterdromer David Joris
Dat Revius het verhaal van David Joris en zijn volgelingen de moeite van het 
uitgeven waard acht, lijkt op het eerste gezicht wat merkwaardig. Hij heeft im-
mers niets met het doperdom, hij beschouwt het zelfs als ketterse oplichterij 
en kwakzalverij. Het jorisme heeft halverwege de zeventiende eeuw zijn tijd 
wel gehad, bedreigend voor de gereformeerde kerk is het niet meer. Toch kan 
Revius zich nog altijd opwinden over het idee dat iemand zichzelf als profeet 
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beschouwt en zijn eigen dromen en visioenen over de eindtijd verkoopt als 
hoogste waarheid, buiten het gezag van de Schrift om. Om nog maar te zwijgen 
van ‘fantasieën over naakte kinderen’ en wat dies meer zij.26 Juist op dat punt 
hadden de volgelingen van David Joris in de zestiende eeuw immers voor veel 
ophef gezorgd: polygamie was in sommige kringen toegestaan, terwijl naaktlo-
perij soms zelfs gepropageerd werd als middel in de strijd tegen de boze lusten 
van het vlees. 

Maar ondanks zijn negatieve houding tegenover doperse opvattingen 
spreekt de tekst die Revius in handen gekregen heeft hem bijzonder aan: een 
nauwkeurig en kritisch verslag van de historische gebeurtenissen rond David 
Joris. Zelfs de meest argeloze lezer weet meteen waar hij aan toe is, als hij in de 
titel het woordje ‘aartsketter’ achter de naam van de hoofdpersoon ziet staan. 
Het verhaal blijkt geschreven door David Joris’ schoonzoon, Nicolaas van Bles-
dijk, die aanvankelijk helemaal in de ban van zijn schoonvader was, maar later 
tot bezinning kwam en predikant werd in de gereformeerde kerk in de Palts.27 
Zoals Revius het formuleert: ‘Maar God, in ontferming bewogen met [deze man] 
die bezig was te gronde te gaan, heeft hem van zijn afschuwelijke dwaling tot de 
ware heilsweg teruggeroepen en zijn dienst genadig gebruikt tot opbouw van 
de kerk die hij voorheen in ontrouw en onwetendheid verwoestte.’28

Blesdijks tekst, onderdeel van een groter geheel over de geschiedenis van de 
wederdopers, circuleerde al jaren via diverse handschriften in geleerde kringen. 
Zelf was de auteur er tijdens zijn leven nooit toe gekomen om het boek in druk 
uit te geven, al blijkt uit de hele opzet dat hij wel degelijk een breed lezerspu-
bliek voor ogen had. ‘Maar ik denk,’ schrijft Revius, ‘dat hij werd weerhouden 
door respect voor zijn schoonvader, hoewel hij diens waanzin verafschuwde.’29 
Wél gaf Blesdijk de tekst ter inzage aan vrienden, en daarmee was het hek van 
de dam: de losse bladzijden werden ‘door vele handen afgeschreven’ en breed 
verspreid. Lang na Blesdijks dood in 1584 vatte de Groningse hoogleraar Ubbo 
Emmius het plan op om een uitgave van de tekst te bezorgen, maar ook hij 
werd uiteindelijk door de dood verhinderd om dat idee uit te voeren. Vandaar 
Revius’ initiatief. Hij beschikt, vertelt hij, over een afschrift dat afkomstig is van 
‘een uitnemend predikant die eerst in de Palts, later in de Nederlanden [werk-
zaam was] en die zelf ook al lang tot een beter leven is overgegaan.’30

Dat klinkt wat geheimzinnig, maar de identiteit van die predikant laat zich 
heel goed raden vanuit de connecties die Revius in deze periode van zijn le-
ven onderhoudt. In 1638 is zijn oudste dochter Theodora getrouwd met Daniel 
Bokelman, predikant te Wijhe. Revius is er kennelijk trots op dat zijn schoon-
zoon niemand minder dan de geleerde Hendrik Bokelman zijn grootvader mag 
noemen, ‘een voortreffelijk man, die uitstekend Latijn, Grieks, Hebreeuws en 
Syrisch kende, en een onverzadigbaar verslinder van zeldzame boeken op dat 
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terrein.’31 Daar ligt meteen de eerste aanwijzing, want wat blijkt? De bewuste 
Hendrik Bokelman was achtereenvolgens predikant te Hamm, Sauwerd, Leens 
en Ruinen. Eerst in de Palts, later in de Nederlanden.

Bovendien – tweede aanwijzing – zijn er langs onnaspeurlijke wegen allerlei 
manuscripten uit de familie Bokelman in Revius’ eigen verzameling terechtge-
komen: in zijn geschiedenis van Deventer vertelt hij bijvoorbeeld dat hij een 
aantal gedichten van Patroclus Bokelman in handschrift bezit.32 Het lijkt dus 
logisch dat ook het geschrift van Nicolaas van Blesdijk, ooit eigendom van een 
beroemde predikant die zowel in de Palts als in de Nederlanden werkzaam was, 
uit deze bron afkomstig is.

Dat alles wil niet zeggen dat Revius kostbare handschriften op slinkse ma-
nier aan zijn eigen verzameling toevoegt, om vervolgens trots te melden dat 
zo’n document ‘ex Musaeo Iacobi Revii’ afkomstig is.33 In het geval van Blesdijks 
manuscript is het heel anders gegaan. Al jaren vóór de verschijning van zijn 
editie (in 1642) heeft Revius de tekst eigenhandig overgeschreven, die daarna 
langdurig achteloos tussen zijn papieren heeft gelegen.34 Dus kan hij met recht 
zeggen dat het hier om zijn eigen bezit gaat. De titelpagina dekt de lading: His-
toria vitae, doctrinae, ac rerum gestarum Davidis Georgii haeresiarchae, conscripta ab ipsius ge-
nero Nicolao Blesdikio; nunc primum prodit in lucem ex Musaeo Iacobi Revii - Geschiedenis 
van leven, leer en daden van de aartsketter David Joris, beschreven door zijn 
schoonzoon Nicolaas van Blesdijk, nu voor het eerst in het licht gegeven vanuit 
de verzameling van Jacob Revius. 

De brandstapel van Jan de Bakker
Zeven jaar later, in 1649, bezorgt Revius de editie van Joannes Pistorii Woerdenatis, 
ob euangelicae veritatis assertionem apud Hollandos primo omnium exusti, martyrium – Het 
martelaarschap van Jan de Bakker uit Woerden, die als eerste Hollander ver-
brand is om zijn belijdenis van de evangelische waarheid. Hoe hij aan deze tekst 
van Willem Gnapheus over het proces van Jan de Bakker gekomen is, blijft in 
nevelen gehuld. Zeker is wél dat de inhoud van de geschiedenis hem enorm ter 
harte gegaan moet zijn. Aan het woord is immers Hollands eerste protestantse 
martelaar, die vlak voor zijn dood zijn ervaringen deelt met de man die aan de 
andere kant van de houten tussenwand in een vergelijkbare cel gevangenzit – 
een man die het verhaal in het geheim opschrijft en het later, als hij weer op 
vrije voeten is, weet te verspreiden.35

Allebei staan ze in 1525 voor dezelfde rechters op beschuldiging van ketterij, 
Willem Gnapheus en Jan de Bakker, maar de een komt vrij terwijl de ander ein-
digt op de brandstapel. Gnapheus had in de ogen van zijn rechters waarschijn-
lijk minder zwaar gezondigd dan zijn medegevangene, misschien wist hij ook 
tactvoller met zijn ondervragers om te gaan. In elk geval wordt hij slechts voor 
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drie maanden op bier en brood in een klooster gezet – wat hem geenszins ge-
neest van zijn denkbeelden. Hij benut de tijd om zijn samenspraak tussen To-
bias en Lazarus te schrijven,36 een tekst waarin hij afrekent met de mis, beelden, 
heiligenverering, kerklatijn, pelgrimages en pastoors: ‘geestelijken spreken 
over het Evangelie, maar hebben het niet in hun harten of in hun handen.’37 La-
ter moet hij overigens alsnog in ballingschap gaan, deze keer omdat er bij hem 
thuis een stuk worst in de erwtensoep is ontdekt – een onvergeeflijke zonde in 
de vastentijd.38

De persoon van Gnapheus, rector van de Latijnse school in Den Haag en her-
vormingsgezind humanist, moet Revius niet minder hebben aangesproken dan 
zijn onderwerp. Gnapheus is immers de auteur van het beroemde schooldrama 
Acolastus, een toneelstuk over de verloren zoon dat tientallen drukken beleefde 
en heel Europa veroverde.39 Revius heeft dat stuk zeker gekend, misschien zelfs 
op school gespeeld, al zwijgt hij daarover in zijn voorrede. Hij herinnert de le-
zer echter wél aan de hierboven genoemde tekst van dezelfde auteur, Tobias ende 
Lazarus. In de proloog daarvan vertelt Gnapheus immers tussen de bedrijven 
door over zijn ervaringen in de gevangenis – voor lezers die het bewuste boekje 
niet bij de hand hebben neemt Revius de moeite om er het een en ander uit te 
citeren.40

Uit de hele inleiding blijkt dat het leven en de geschriften van Gnapheus 
voor Revius van evenveel moed en geloofsvertrouwen getuigen als het marte-
laarschap van Jan de Bakker. Daarom ‘moet niet alleen de herinnering aan de 
martelaren, maar ook die aan de belijders van de goddelijke waarheid worden 
geprezen.’41 Wie geen blad voor de mond neemt en schrijft wat hij schrijven 
moet, kan op Revius’ bewondering rekenen.

Intussen vergist hij zich als hij denkt dat híj degene is die deze handgeschre-
ven tekst in 1649 van de vergetelheid redt. Al tijdens Gnapheus’ leven, in 1546, 
is het boekje wel degelijk in druk verschenen, maar kennelijk ziet Revius die 
uitgave over het hoofd – terwijl er toch in de boekenkast van zijn goede be-
kende Scriverius een exemplaar van te vinden is. Bij de Nederlandse vertaling 
van zijn editie in 1652 wordt de zaak echter rechtgezet. De inleiding meldt dan 
dat ‘men meende’ dat de tekst niet door Gnapheus was uitgegeven maar meer 
dan een eeuw ‘tot aes van motten ende schieters’ had gelegen, ‘alhoewel in de 
rijcke Boeckasse van de Hooghgeleerde Heer Petrus Scriverius, het selve al over 
vele jaren gedruckt noch te vinden is.’42 

Ketters, martelaren en gereformeerde identiteit
Uit het bovenstaande blijkt al dat Revius’ edities van de verhalen van David Jo-
ris en Jan de Bakker pas na zijn vertrek uit Deventer verschenen zijn. Dat ze 
toch een plaats krijgen in dit hoofdstuk is niet alleen vanwege hun thematiek, 
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maar ook vanwege hun verband met de documentenverzameling die Revius al 
in Deventer aangelegd heeft. De editie van het verhaal over David Joris moet hij 
bovendien iets eerder afgerond hebben dan het verschijningsjaar (1642) sugge-
reert: in het najaar van 1641 is het boekje al ter perse en het wordt dus ook nog 
in Deventer gedrukt.43

In beide gevallen speelt Revius’ zorg als historicus en filoloog over het mo-
gelijke verlies van bronnen een rol. Zoals hij het in zijn opdrachtbrief bij de 
tekst over David Joris verwoordt: ‘Daarom, indachtig de sterfelijkheid die ie-
dereen aankleeft, heb ik besloten dat een zo uitnemend geschrift (...) met de 
liefhebbers van geschiedenis en waarheid gedeeld moest worden, zodat het niet 
uiteindelijk door mijn schuld volledig verloren zou gaan.’44 Of in de voorrede 
op het boekje over Jan de Bakker: ‘Dit werkje is door de auteur nooit uitgege-
ven, maar heeft een eeuw lang met motten en wormen geworsteld’45 – alle reden 
om het nu in het licht te geven, al is zijn zorg in dit geval minder nodig dan hij 
denkt.

Revius stelt zich als tekstbezorger neutraal op: hij volstaat steeds met een 
korte inleiding en een zorgvuldige weergave van de tekst, zonder verder com-
mentaar. Dat kan ook, want de verhalen over David Joris en Jan de Bakker zijn 
allebei geschreven door onverdachte geestverwanten van hem. Toch beperkt 
zijn neutraliteit zich slechts tot zijn behandeling van de teksten zelf: bij de 
voorafgaande selectie spelen zijn persoonlijke idealen wel degelijk een rol. Zijn 
keuze om juist deze documenten uit te geven heeft alles te maken met zijn ge-
reformeerde positie in het leven. Hij vindt het belangrijk dat de geschiedenis 
van de eerste protestanten zo goed mogelijk bewaard blijft. De verhalen van 
ketters en martelaren – illustraties van de strijd om de zuivere leer, om refor-
matie en gewetensvrijheid – hebben de identiteit van de zeventiende-eeuwse 
gereformeerde kerk immers mede bepaald.

Dat afbakenen van de eigen identiteit speelt ook een grote rol in Revius’ 
overige historische publicaties. Zeker in die teksten waarin hij niet slechts do-
cumenten uitgeeft, maar de bronnen ook samenvat en interpreteert. Zijn gere-
formeerde perspectief verklaart dikwijls de keuze van de feiten en de lijnen die 
hij door de eeuwen trekt – en wie op dat punt nog mocht twijfelen, hoeft de 
inleidingen op zijn diverse historische publicaties maar op te slaan. Juist in zijn 
opdrachtbrief of voorwoord neemt Revius, anders dan in de eigenlijke tekst van 
zijn geschiedenisboeken, alle vrijheid om een onverhuld gereformeerde visie 
op de geschiedenis uit te dragen en daarmee ook de eigen positie in het leven te 
ondersteunen. Dat wordt zichtbaar bij zijn tekstedities, maar ook in zijn Histo-
ria pontificum romanorum (1632) en zijn Daventria illustrata (1651) – boeken die hieron-
der uitvoeriger aandacht krijgen.
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3. Galerij van pausen

Beelden van de Antichrist
Er was eens een meisje uit Mainz dat met haar geleerde minnaar naar Athene 
vertrok en daar uitblonk in de godgeleerdheid. Later ging ze naar Rome, waar 
ze zich – door geleerd en scherpzinnig disputeren – zoveel populariteit en au-
toriteit verwierf dat ze bij de dood van paus Leo IV tot zijn opvolger gekozen 
werd, ‘aangezien ze met haar kleding het mannelijke geslacht voorwendde.’46 
Zo begint Revius het verhaal van pausin Johanna in zijn eerste echte geschiede-
nisboek, de Historia pontificum romanorum (1632).

Het lijkt opmerkelijk dat hij uit alle denkbare onderwerpen waaraan een 
historicus zijn hart kan ophalen nu juist de geschiedenis van de pausen uitkiest, 
maar het zegt veel over de visie die hij als geschiedschrijver tentoonspreidt. Ge-
schiedenis is belangrijk omdat een mens daaruit iets kan leren over Gods be-
doelingen met de wereld, en een dergelijk inzicht valt minstens zo goed af te 
leiden uit schurkenverhalen als uit heldenverhalen. Daarom vormen de pausen 
alleszins passend materiaal in handen van een gereformeerde geschiedschrijver.

Wat dat betreft hoeft Revius slechts naar de auteurs van twee van zijn bron-
teksten te kijken: de Engelse, hervormingsgezinde theoloog John Bale (die in 
de zestiende eeuw al een vergelijkbaar boek samenstelde) en de geleerde huge-
notenvoorman Philippe Duplessis-Mornay (die hem tijdens zijn studiereis in 
Frankrijk wist te inspireren en die precies in het jaar van hun ontmoeting, 1611, 
een historie van de pausen publiceerde). Zijn werk staat dus in een traditie.47 
Kennelijk wordt de eigen gereformeerde identiteit niet alleen afgebakend door 
de verhalen van protestantse voortrekkers te vertellen, maar ook door scherp te 
omschrijven waar het rooms-katholicisme de fout is ingegaan.

De pausen vormen daarbij een populair thema: in een stroom van polemi-
sche teksten proberen protestantse auteurs uit de zestiende en zeventiende 
eeuw het gezag van de paus aan het wankelen te brengen. Dat gebeurt niet al-
leen via argumenten vanuit de geschiedenis, maar ook via theologische discus-
sies over de bijbelse profetieën omtrent de Antichrist – de grote tegenstander 
van Christus, die volgens alle protestantse auteurs uit deze periode gestalte 
heeft aangenomen in de paus. Ook bij Revius is sprake van die theologische 
visie op de geschiedenis, zoals niet alleen blijkt uit de inleiding op zijn pausen-
geschiedenis, maar vooral uit de veertien theologische disputaties die hij later 
nog aan het onderwerp wijdt.

Uitvoerig beargumenteert hij daar dat de bijbelse uitspraken van Paulus 
en Johannes op de stad Rome van toepassing zijn, dat de komst van de Anti-
christ volgens alle uitleggers samenvalt met het einde van het Romeinse rijk, 
en dat de kenmerken van de Antichrist zichtbaar worden in de valse leer, de 
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leugenachtige wonderen en de misdaden van het pausdom (waaronder vooral 
het vervolgen van de protestanten).48 Daarmee schaart hij zich volledig achter 
de in zijn tijd gangbare gereformeerde visie,49 hoewel hij zich bewust is van het 
feit dat die visie niet langer onomstreden is, sinds de kritiek van Hugo Grotius 
rond 1640.50 

Zijn Historia pontificum romanorum dateert intussen, anders dan zijn disputa-
ties, van vóór Grotius’ aanval op de protestantse ideeën over de Antichrist. Toch 
blijkt uit de tekst dat het onderwerp ook in 1632 al heftig bediscussieerd wordt. 
‘Als een van de grootste rampen van onze tijd,’ schrijft Revius in zijn inleiding, 
‘beschouw ik de neiging van die mensen die – onder het mom van vrede en rust, 
of uit verlangen daarnaar – wensen dat er in Gods kerk een diep stilzwijgen be-
waard wordt over die grote Antichrist, die dromen van een hereniging met hem 
of (...) beweren dat dit hoofdpunt van de leer allerminst zeker, dan wel voor het 
zielenheil allerminst noodzakelijk is.’51

Acht jaar voordat Grotius zijn afwijkende standpunt publiceert en veront-
waardige replieken oproept van belangrijke gereformeerde opinieleiders als 
Samuel Maresius, Johannes Coccejus en Jacobus Laurentius, is de kwestie dus 
al volop in discussie.52 Dat blijkt ook uit de enthousiaste brief die Revius na de 
verschijning van zijn pausengeschiedenis van Coccejus ontvangt:

Het boekje over de geschiedenis van de pausen heb ik, toen ik mezelf enige ontspan-
ning gunde, in één adem uitgelezen, en ik heb er groot genoegen en veel vrucht van 
genoten. Volgens mij is het uiterst nuttig dat zulke samenvattingen van de geschiede-
nissen en de tijden beschikbaar komen voor liefhebbers van waarheid en oudheid, en 
voor mensen die interesse hebben in Gods daden. Wat kan er voor deze tijd passender 
gedaan worden, dan dat de paus ons in zijn [ware] kleuren afgeschilderd wordt? Zeker, 
als de geest me niet bedriegt, tonen ons de heilige profeten dat we ons in zo’n tijd bevin-
den waarin het van het hoogste belang is te weten dat de paus de Antichrist is. We heb-
ben in vroeger dagen, helaas, gezien hoe velen de overwinningen van het beest gevolgd, 
de naam van Christus verloochend, de naam van de levenden –dat wil zeggen, van de 
evangelischen en gereformeerden – onderdrukt (...) en het teken van het beest aan hun 
voorhoofd en rechterhand aangenomen hebben. Zulke mensen moeten, evenals allen 
die in hun zonden slapen, wakker geschud worden, opdat God misschien hun hart tot 
bekering opent, en ze het uur kennen waarin Hij hen opzoekt.53 

Duidelijk is dus dat het, wat Revius betreft, bij het bestuderen van de pausenge-
schiedenis van het hoogste belang is te beseffen dat de paus de Antichrist is over 
wie de brieven van Paulus en Johannes en het boek Openbaring spreken, de 
voornaamste van alle valse profeten, de ultieme belichaming van het kwaad dat 
de kerk bedreigt. De lezer hoeft slechts, schrijft hij, naar de gebeurtenissen om 
zich heen te kijken. Aan alle kanten worden de protestanten bedreigd, vervolgd 
en bestreden, en als de grote Zweedse koning Gustaaf Adolf niet was opgestaan 
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zou de ware kerk allang begraven zijn geweest. Het is dus belangrijk dat het 
leerstuk over de Antichrist in de kerk zuiver bewaard wordt, ‘en dat zijn daden, 
zolang hij nog voortleeft en zolang hij een bloedbevlekte oorlog voert tegen de 
kerk, in een voortdurende stroom van geschriften worden opgetekend.’54

Intussen doet Revius in zijn inleiding – uiteraard – bescheiden over zijn 
werk. Het is maar een klein boekje, schrijft hij, de tekst was aanvankelijk alleen 
voor eigen gebruik opgesteld. Daardoor ontbreken er heel wat details, want het 
gaat hem alleen om de grote lijn. De lezer die meer van de feiten wil weten kan 
altijd terecht bij de naslagwerken van de vijftiende-eeuwse rooms-katholieke 
geschiedschrijver Platina, de iets jongere humanistische auteur Volaterranus en 
de al genoemde hugenotenwoordvoerder Duplessis-Mornay.55 Verder heeft Re-
vius geen behoefte om te verzanden in chronologische kwesties: hij volgt een-
voudig de oude jaartallenreeks van Platina, met in de kantlijn de afwijkende 
van John Bale – en dan moet de lezer zelf maar oordelen. ‘Die last werp ik op 
andere tijden en andere schouders.’56

Wat Revius in zijn pausengeschiedenis precies denkt toe te voegen ten op-
zichte van alle bronnen die hij gebruikt, maakt hij niet expliciet. Maar het is 
duidelijk dat zijn eigenheid ligt in het overzichtelijk samenvatten van het ma-
teriaal, zijn protestantse perspectief op de gebeurtenissen, zijn keuzes voor be-
paalde interpretaties van de geschiedenis en zijn toevoegen van details die op 
de Nederlandse geschiedenis en op de actualiteit betrekking hebben. Zo tekent 
hij aan dat Bonifatius in de achtste eeuw door paus Gregorius II naar ‘Germa-
nia’ gestuurd werd, hij vermeldt de dood van de Nederlandse inquisiteur Ruard 
Tapper, noemt het feit dat Utrecht en Gelre aan het eind van de zestiende eeuw 
weigerden om de gregoriaanse kalender in te voeren, geeft speciale aandacht 
aan de Nederlandse paus Adrianus VI en vertelt actuele details over de paus die 
in zijn eigen tijd aan de macht is, Urbanus VIII.57

Pausin Johanna
De inleiding van Revius’ Historia pontificum romanorum wekt de indruk dat de au-
teur in dit boek het hele ‘papendom’ met de grond gelijk gaat maken. Opmer-
kelijk is echter dat hij de discussie over de Antichrist buiten de hoofdtekst van 
zijn pausengeschiedenis houdt: kennelijk is het voor hem genoeg om alleen 
aan het begin het kader te schetsen waarin de pausengeschiedenis geplaatst 
moet worden – voor de rest is hij bezig met geschiedenis, niet met theologie. 
De eigenlijke inhoud van het boek is dan ook minder bloedrood en inktzwart 
dan de lezer op grond van de antipapistische inleiding zou verwachten.

Het feit dat Revius zijn publiek naar een zo divers gezelschap als Platina, 
Volaterranus en Duplessis-Mornay doorverwijst, spreekt al boekdelen. Het 
lukt hem eenvoudig niet om zich te beperken tot gereformeerde bronnen, en 



 eerst de waarheid, dan de vrede – jacob revius 1586-1658330 |

bovendien hecht hij als geschiedschrijver in de humanistische traditie groot 
belang aan feiten en teksten en citaten. Daardoor maakt zijn boekje – de inlei-
ding buiten beschouwing gelaten – een veel terughoudender indruk dan het 
expliciet-polemische werk van Duplessis-Mornay.58 Het zijn vooral de selecties 
die hij maakt die ervoor zorgen dat het toch onmiskenbaar een protestantse 
strekking krijgt: bepaalde feiten worden extra belicht, andere feiten worden 
weggelaten. Waar over veel vroegere pausen volstrekt tegenstrijdige verhalen in 
omloop zijn ligt het bovendien voor de hand dat hij in zulke gevallen voor die 
versie kiest die het beste past bij de boodschap die hij wil overbrengen.

Een goed voorbeeld van zijn manier van werken biedt het verhaal over 
pausin Johanna, een personage dat hem geïntrigeerd moet hebben – vrouwen 
in mannenkleren zijn wat hem betreft een fascinerend verschijnsel.59 De con-
text ervan is ingewikkeld: volgens de officiële versie van de rooms-katholieke 
autoriteiten heeft pausin Johanna nooit bestaan, maar volgens protestantse his-
torieschrijvers heeft ze wel degelijk een rol gespeeld in de geschiedenis en wil 
de kerk door dat te ontkennen alleen maar een onaangename waarheid verdoe-
zelen. Voor protestanten is Johanna een van de vele bewijzen van de corruptie 
van het pausdom.60 Revius’ positiekeuze ligt dus voor de hand: hij moet bewij-
zen dat de pausin realiteit geweest is.

Hij begint met een lang citaat van de rooms-katholieke geschiedschrijver 
Platina, die zich in zijn tijd – de vijftiende eeuw, vóór de reformatie – nog niet 
hoefde te bekommeren om de politieke implicaties van het verhaal en onbe-
vangen kon uitgaan van Johanna’s bestaan. In Platina’s woorden vertelt Revius 
wie Johanna was, waar ze vandaan kwam, hoe het haar lukte om paus te worden 
en op welke manier ze ontmaskerd is. Ze was geleerd en scherpzinnig, ze wist 
zich roem te verwerven en zo werd ze tot paus gekozen. Alles ging goed, tot 
haar bedrog aan het licht kwam tijdens haar dramatische bevalling midden op 
straat, terwijl ze in een officiële processie op weg was naar de basiliek van Sint-
Jan-van-Lateranen. Ter plekke, ergens tussen het Colosseum en de kerk San Cle-
mente, kreeg ze haar zoon en kort daarna stierf ze samen met hem.61

Op dat punt in het verhaal aangekomen verlaat Revius echter het spoor van 
Platina en zoekt een eigen weg. Hij wil uitdrukkelijk bewijzen dat pausin Jo-
hanna echt bestaan heeft en met dat doel voor ogen raapt hij uit verschillende 
bronnen een heel rijtje argumenten bij elkaar. Allereerst bestaat er een tastbaar 
monument in steen op de plaats van haar dood: ‘Daarom heeft op deze plaats 
tot in onze tijd haar standbeeld-met-kind gestaan.’ Verder is het een signaal dat 
de pausen ‘deze weg met opzet vermijden, als ze naar de [genoemde] basiliek 
gaan, hoewel ze én korter, én niet minder makkelijk is dan andere wegen.’62 En 
ten slotte bestond er volgens hem in de middeleeuwen een pauselijke traditie 
die alles met de geschiedenis van Johanna te maken had: ‘Om [latere] vergissin-



VI de zIn Van de geschIedenIs | 331

gen te vermijden, plachten de genitaliën van de paus gecontroleerd te worden 
door de hoogste diaken wanneer hij voor het eerst plaatsnam op de stoel van Pe-
trus – daarom was daar een gat in gemaakt.’63 Stuk voor stuk zijn dat overigens 
omstreden argumenten. Sommige van de geschiedschrijvers die Revius als bron 
gebruikt, bieden andere verklaringen voor het standbeeld, de route en de stoel 
met het gat erin, maar die verklaringen verkiest hij te negeren.64

Tussen de regels van zijn verhaal door wordt intussen wél zichtbaar dat hij 
zich bewust is van de historiografische problemen rond pausin Johanna. Hij 
plaatst haar, net als de meeste geschiedschrijvers, in de negende eeuw. Maar hij 
moet erkennen dat vermeldingen van haar pas veel later opduiken, al doet hij 
zijn best om de zaak er zo oud mogelijk uit te laten zien: ‘Marianus Scotus, 
die rond het jaar 1000 leefde – want hij is in 1080 gestorven – maakt als eerste 
melding van deze kwestie.’ Waarschijnlijk is hij zich niet bewust van het feit 
dat het verhaal alleen in de latere handschriften van Marianus Scotus valt te 
lezen, maar met de terloopse vermelding van het jaar 1000 (ver voor de geboorte 
van de genoemde auteur) schuift hij subtiel en met opzet het verhaal nog iets 
verder terug in de geschiedenis.65 Verder wijst hij op een ander vroeg bewijs: de 
pausengalerij in de kathedraal van Siena: ‘In Siena en elders zijn afbeeldingen 
van deze vrouw tussen de pausen opgedoken, maar de herinnering aan haar is 
door de roomsen veroordeeld, daarom verschijnt ze bij de oudere [auteurs] niet 
tussen de pausen, en haar jaren worden vastgeplakt aan die van haar voorganger 
of opvolger.’66

Dat de kwestie hem hevig geïntrigeerd heeft, blijkt wel uit zijn latere brief-
wisseling met Egbert Grim, de auteur van een boek over pausin Johanna.67 Het 
verschijnt een paar jaar ná Revius’ eigen pausengeschiedenis, te laat dus om nog 
benut te kunnen worden, maar dat belet hem niet om het ‘helemaal van be-
gin tot eind’ door te lezen en daarvan ‘buitengewone vrucht’ te plukken.68 Hij 
neemt zelfs de moeite om de auteur per brief op kleine foutjes te wijzen, hoewel 
hij hem niet persoonlijk kent. Daarbij blijkt meteen ook welke bronnen hij zelf 
– onder meer – gebruikt heeft: een Brabantse kroniek, de pausengeschiedenis 
van Petrarca en het naslagwerk over beroemde vrouwen van Boccaccio.69 Vooral 
de grote humanistische auteurs lijken bij Revius per definitie krediet te heb-
ben, al moet hij toch bij Platina gelezen hebben dat hun verhalen over pausin 
Johanna uit onzekere en obscure bronnen afkomstig zijn. Maar wat hem be-
treft gaat het erom dat zij de theorie ontkrachten van de rooms-katholieke 
geschiedschrijver Florimond de Raemond, die in de zestiende eeuw als eerste 
wetenschapper het verhaal van Johanna als fictie ontmaskerde. Dat laatste kan 
niet zo zijn, denkt Revius, en dus draagt hij naarstig bewijsmateriaal uit gezag-
hebbende bronnen aan.70
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Toch neemt hij niet alles wat in zijn kraam te pas komt zomaar voetstoots 
aan, ook dat blijkt uit zijn brief aan Grim. ‘Eén ding is er dat mij hevig veront-
rust, en waarin ik graag helderder door u onderwezen wil worden. U maakt 
aannemelijk dat de pausin bestaan heeft uit wat er in het Ius Canonicum te lezen 
valt in de brief van Johannes VIII aan koning Lodewijk. Maar aangezien deze 
Johannes VIII, die een man geweest is en zelf tijdens de regering van deze Lo-
dewijk geleefd moet hebben, uiteindelijk ook een tijdgenoot van Lodewijk de 
Stamelaar was, zullen de tegenstanders licht zeggen dat de brief van deze latere 
Johannes VIII is. Ik zou graag van u een solide [argument] te weten komen, om 
hen op deze tegenwerping van repliek te kunnen dienen.’71

Een antwoord van Egbert Grim is niet bewaard gebleven – de vraag blijft dus 
of Revius in 1636 verder gekomen is op zijn zoektocht. Maar ruim tien jaar later 
publiceert de Franse historicus David Blondel zijn standaardwerk over pausin 
Johanna, waarin hij haar als eerste protestant naar het rijk der fabelen verwijst.72 
De vraag is wat Revius toen gedacht heeft. De onzekerheid die bij hem op som-
mige punten zichtbaar wordt, kan ervoor gezorgd hebben dat hij zijn visie na 
lezing van Blondels werk heeft bijgesteld. Maar noodzakelijk is dat niet. Tot ver 
in de negentiende eeuw blijven de posities van veel historici immers gegeven 
met hun confessionele kleur. Pas daarna lijkt pausin Johanna voorgoed verban-
nen naar het terrein van roman en kostuumdrama.73

Protestants bloed
Dat Revius’ Historia pontificum romanorum niet alleen feitelijke geschiedschrijving 
biedt, maar ook beeldvorming, blijkt op tal van pagina’s. Een mooi voorbeeld is 
de geschiedenis van de elfde-eeuwse paus Gregorius VII, een van de opvallend-
ste figuren uit de hele rij. Platina, de bron die Revius op het punt van de feiten 
meestal met graagte volgt, geeft een uiterst positief oordeel: ‘Ongetwijfeld een 
God welgevallige man, verstandig, rechtvaardig, zachtmoedig, een beschermer 
van armen, wezen en weduwen, en een buitengewoon, zeer krachtig en scherp-
zinnig verdediger van de roomse kerk tegen de schaamteloosheid van ketters en 
de macht van kwade vorsten die probeerden met geweld kerkelijke zaken naar 
zich toe te trekken.’ Volgens Platina is Gregorius dan ook gestorven in een geur 
van heiligheid.74

Maar wat zegt Revius? ‘Gregorius, die niets van zijn gevaarlijke woestheid 
verloren had, viel ten prooi aan een ziekte en verwisselde zijn diabolische le-
ven met de dood.’ Die conclusie vloeit bij hem overigens logisch voort uit het 
voorafgaande verhaal waarin deze paus beschuldigd wordt van magische prak-
tijken, gifmengerij, machtswellust en een onwettige relatie met Mathilde van 
Canossa.75 Allebei hebben ze hun bronnen, Platina en Revius, maar de beeldvor-
ming kan niet méér verschillen: Revius schaart zich hier helemaal in de rij van 
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protestantse opinievormers die paus Gregorius VII beschouwen als ‘een sterck 
instrument des Duyvels, om het Antichristendom op het hooghste te bren-
gen.’76

Toch zijn er ook heel wat pausen bij wie hij subtieler te werk gaat. Zijn 
selectie van feiten blijft in zulke gevallen gekleurd door het doel dat hij voor 
ogen heeft, maar hij onthoudt zich van venijnige adjectieven. Niettemin kan 
zelfs de Nederlandse paus Adrianus VI geen genade vinden in zijn ogen. Re-
vius heeft weliswaar een licht-chauvinistisch zwak voor hem, want Adrianus is 
tenslotte in zijn eigen Deventer naar school geweest en heeft daardoor wellicht 
een vleugje vroomheid van de moderne devotie meegekregen. Niet voor niets 
plaatst hij hem later in zijn geschiedenis van Deventer boven aan het lijstje van 
beroemde studenten, boven Erasmus zelfs.77 Hij vertelt ook met nauwelijks 
verhulde instemming over de beide grote wapenfeiten van Adrianus tijdens 
zijn al te korte bewind: de poging om de kerkelijke top te zuiveren van cor-
ruptie en zedeloosheid, en de uitspraak dat de paus fouten kan maken en dus 
niet onfeilbaar is. Maar zijn eindoordeel kan toch niet anders dan negatief zijn: 
‘Hoewel deze Adrianus zo rijkelijk verwachtingen gewekt heeft, heeft hij zelf 
toch ook de waarheid in Luther, Oecolampadius en anderen vervolgd. Hij stierf 
een verdachte dood in het tweede jaar van zijn pontificaat.’78

Revius’ protestantse hart blijkt intussen niet alleen uit dergelijke citaten, 
maar ook uit de opzet van het geheel. Door de geschiedenis van de pausen heen 
vlecht hij de geschiedenis van een veelkleurige tegenbeweging die al in de late 
middeleeuwen op gang komt: Petrus Waldus en de waldenzen, Thomas Brad-
wardine, John Wycliffe, Johannes Hus, Lorenzo Valla, Girolamo Savonarola, cul-
minerend in Luther en de reformatie.79 Pogingen van de meest obscure auteurs 
om het pauselijke gezag te betwisten zijn bij Revius verzekerd van aandacht, 
terwijl hij bovendien het volle licht laat vallen op de vervolging van allerlei 
soorten hervormingsgezinden.

Het verklaart ook waarom hij over de vroege pausen terughoudender is dan 
over de pausen uit de late middeleeuwen en de vroegmoderne tijd. Niet alleen 
heeft hij over hen uit de aard der zaak slechts schaarse en onzekere gegevens, 
hij beschouwt de bisschoppen van Rome uit die verre eeuwen ook als minder 
verdorven – want minder ver afgeweken van de leer van Christus. Bij de eerste 
pausen valt zelfs ernstig te betwijfelen of ze zichzelf wel het roomse opperge-
zag hebben toegedicht; Petrus in elk geval niet. Revius neemt er drie pagina’s 
voor om te bewijzen dat de hele berekening van Petrus’ 25-jarige heerschappij 
in Rome onjuist is en dat het idee van een pauselijk oppergezag strijdig is met 
de opdracht van de apostelen en de taak die Petrus was toebedeeld. Bovendien 
was Petrus getrouwd, en werden de christelijke gemeenten in die tijd bestuurd 
door presbyters zonder dat er sprake was van een of andere opperste leider.80



 eerst de waarheid, dan de vrede – jacob revius 1586-1658334 |

De eerste pausen, van wie sommige als martelaar stierven, kunnen bij Revius 
rekenen op een zakelijke weergave van de schaarse bekende feiten en overleve-
ringen. Maar naarmate hij vordert in de tijd, wordt de berichtgeving negatiever. 
Hij probeert de achteruitgang van de kerk zichtbaar te maken door stap voor 
stap nauwgezet aantekening te maken van alle kwesties en uitspraken rond de 
heiligenverering, de beeldenstrijd, het pauselijke oppergezag, de transsubstan-
tiatie, de Mariaverering.81 Die ontwikkeling gaat gepaard met moreel verval, dat 
een hoogtepunt bereikt in de Borgia-paus Alexander VI met zijn ‘allerschande-
lijkste levenswandel, onverzadigbare inhaligheid, mateloze eerzucht en meer 
dan beestachtige wreedheid’.82 

Een dergelijk toppunt van zedeloosheid hebben de pausen van de zestiende 
en zeventiende eeuw niet gehaald, maar daar staat tegenover dat juist zij de ver-
volging van de protestanten op hun naam hebben staan. In zijn pausengeschie-
denis heeft Revius daar de nodige bladzijden voor nodig, maar in zijn dicht-
bundel kan hij met acht regels toe:

Leo, Clement, Urbaen, en Pouwel
T’saem rechten op* den woesten grouwel. *zijn samen verantwoordelijk voor

Pouwel, Clement, Leo, Urbaen
Hebben Gods kerck veel leets gedaen.
Leo, Urbaen, Pouwel, Clement
Sijn vande waerheyt afgewent*. *afgekeerd

Urbaen, Clement, Pouwel en Leeu
Waren vier plagen van haer eeu.83

Daarin wordt iets zichtbaar van de achtergrond waartegen de Historia pontifi-
cum romanorum is ontstaan. Dit boek is geschreven door een man wiens vader 
en grootvader omwille van het geloof uit hun diverse geboortesteden verdre-
ven werden, een man die uit de eerste hand verhalen kent van vervolgingen en 
brandstapels, een man die – terwijl hij zijn pausengeschiedenis schrijft – hoort 
van allerlei rampen waardoor zijn geestverwanten in Duitsland getroffen wor-
den. De plunderingen, verwoestingen en moordpartijen van de Dertigjarige 
Oorlog hebben voor Revius alles te maken met de religieuze dimensies van de 
strijd – en dus met de ‘Vaticaensche pry’ in Rome aan wie al deze ‘moordery’ 
dubbel vergolden zou moeten worden.84 Zoals Hitler voor diverse geschied-
schrijvers van de twintigste eeuw een symbool is van het kwaad, een moreel 
ijkpunt, zo is de paus dat voor veel protestantse geschiedschrijvers van de zes-
tiende en zeventiende eeuw. 

Dat is de reden waarom Revius met zoveel diepe verontwaardiging en afkeer 
schrijft over de macht die in Rome zetelt. De pausen hebben voor hem allereerst 
en allermeest geschiedenis geschreven met het bloed van de protestanten. Hij 
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verwoordt het vlijmscherp in een van zijn hekeldichten, waar hij de Spaanse 
koning Filips IV aan de hand van regels uit het Latijnse Confiteorgebed laat 
biechten bij paus Urbanus VIII:

Urbaen, Sint Peters leste erve* *erfgenaam

Wat wert ons nu al na-geseyt!* *kwaad over ons gesproken

Ick moetet uyten eer ick sterve,
Al geeftet u wat tegenheyt.

Ideo deprecor te*. *Daarom vraag ik u verschoning

Veel seggen, dat des Heeren kercke,
Waerse van u en my verlost,
Sou sijn in allen goeden wercke
Gelijck als doese eerst begost*, *zoals in het begin

Beatissima virgo. *(een) heilige maagd

Sy meynen dat wy stedes* moeten *steeds

Aen Christi leere houden vast,
En daer na richten onse voeten,
Gelijck ons self dat heeft belast* *bevolen

Maria.

Sy roepen dat van schelmerye
Van alle sonden groot en grof,
Van oorloch en verraderye
Slechts oorsaeck is het Roomsche hof

Et vos omnes. *en u allen

(...)

Ick vrese dat met hangen branden
En smoren* vande Christen schaer *verstikken

Soo seer besmet sijn onse handen
Dat my de wrake volget naer* *achtervolgt

Et te Pater.85 *en u, Vader (nl. de paus)

4. Geschiedenis van Deventer 

De voorvaderlijke erfenis
Revius’ tweede grote project op historisch terrein is een geschiedenis van De-
venter, in 1651 gepubliceerd onder de titel Daventria illustrata. Hij moet er tiental-
len jaren aan gewerkt hebben, eerst in Deventer, later ook nog in Leiden.86 Het 
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gaat dan ook om een werk met heel wat meer pretentie dan zijn Historia pontifi-
cum romanorum, zeker vijfmaal zo omvangrijk.

De bestaande beeldvorming van Deventer is minder ingevuld, minder om-
streden en minder confessioneel gekleurd dan die van de pausen, zodat Revius 
zich – zeker in de eerste helft van het boek – vooral kan bezighouden met de 
vraag wat er via oude documenten van Deventers verre verleden naar boven te 
halen is. De eerste pagina’s van zijn boek wekken de indruk dat hier een dege-
lijke, antiquarisch ingestelde onderzoeker aan het werk is, die zich meer bezig-
houdt met nauwgezette historische en taalkundige waarnemingen en analyses 
dan met het creëren van grootse verhalen. Hij begint met de Salische Franken 
en hun herkomst uit Overijssel. Na een lang citaat van de zestiende-eeuwse 
geschiedschrijver Hadrianus Junius over deze volksstam en zijn diverse ver-
takkingen, schakelt Revius over op de oorsprong van de IJssel – het kanaal dat 
Drusus in de Romeinse tijd liet graven –, de Hanzesteden in het algemeen en 
Deventer in het bijzonder.

Speciale aandacht besteedt hij aan de herkomst van de verschillende namen: 
alle ‘vermoedens’ rond de herkomst ervan somt hij op, om af te sluiten met 
een lang en anoniem gedicht in het Nederlands over de vroegste geschiedenis 
van Deventer, volledig afgedrukt ‘om het voor vernietiging te bewaren.’87 Wat 
hij intussen wérkelijk van alle speculaties denkt, blijkt uit zijn ‘Iaer-dicht’ op 
de verlossing van Deventer. Hij gelooft niet dat de Chatten hun nieuwe stad 
d’Avontuer noemden, omdat ze na lange omzwervingen hun geluk wilden be-
proeven aan de oever van de IJssel, en al evenmin dat Davo, de metgezel van 
Lebuïnus, de stad zijn naam gegeven zou hebben. Hoogstens wil hij een mo-
gelijk verband met het woord Twente of Tubantia het voordeel van de twijfel 
gunnen.

Hierom en spreeck ick hier van Catthen noch van Francken 
Die om het blint geluck*, hier landende te dancken *godin Fortuna/Avontuur

Dees vesting bouden, en die noemden d’Avontuer,
Noch oock van Davons-tree*; want ’tvalt my harde suer *verwijzing naar Davo

My selven sulck verhael te maken aengename:
Indien my yemant sey dat Deventer den name 
Draecht van de Twenter of Tubanter streeck, ick liet
My duncken dat een sulck, al raemde* hy het niet *bedoelde

Nochtans den witten doel der waerheyt bet* genaeckte.88 *beter

Al met al zet Revius zijn grote geschiedenisboek nogal onnadrukkelijk in: veel 
details, namen en feiten, maar geen groots visioen van de oorsprong van De-
venter. Bij hem geen variant op de Bataafse mythe – geliefkoosd thema voor 
geschiedschrijvers, of ze nu in mythische helden als Baeto, Brabo en Friso ge-
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loven of niet.89 Dat is opmerkelijk, omdat in zijn tijd toch menigeen ‘Bataafse’ 
deugden (zoals moed, vrijheid en onafhankelijkheid) meent te herkennen in de 
vaderlandse volksaard en zelfs in het politieke bestel van de Republiek. Iemand 
als Hugo Grotius verbindt het verhaal van de Bataafse wortels zelfs rechtstreeks 
met de traditie van de soevereiniteit van de Staten: de inwoners van de Repu-
bliek zijn sinds de oudheid een vrij volk geweest, vrij om de eigen vorst te kie-

18. Titelpagina van Revius’ geschiedenis van Deventer, Daventria illustrata (1651).
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zen en zelfs af te zetten als hij het algemene belang verwaarloost. Het Bataafse 
verleden dient, met andere woorden, dikwijls om de Nederlandse Opstand te 
rechtvaardigen en de identiteit van de jonge Republiek stevigheid te geven in 
verwarrende tijden met verschuivende machtsverhoudingen. Dat is ook de re-
den waarom geschiedschrijvers uit bijvoorbeeld Gelre, Zeeland of Utrecht hun 
best doen de Bataafse oorsprong in hun eigen stamland te situeren: de voorva-
derlijke Bataafse deugden zijn te belangrijk om ze slechts aan Holland – dat het 
meest met Batavia geassocieerd wordt – over te laten.90

Revius doet daar echter niet aan mee, en dat is niet slechts omdat de Bataven 
al geannexeerd zijn door westelijker streken. Hij wil als geschiedschrijver an-
dere accenten leggen. Hij zoekt niet in het verleden naar de politieke rechtvaar-
diging van een bepaalde staatsvorm, en het gaat hem uiteindelijk ook niet om 
de idealen van vrijheid, zelfstandigheid en dapperheid – hoezeer hij van jongsaf 
aan bewondering voor dergelijke eigenschappen heeft gekoesterd. Vaderlandse 
trots kan hem immers niet ontzegd worden: aan het begin van zijn boek on-
derstreept hij nadrukkelijk de Overijsselse herkomst van roemrijke Frankische 
keizers en koningen met een citaat van Hadrianus Junius: ‘Maar gij, o landen 
van over de IJssel, gij kunt gloriëren in dit nieuwe licht, dat ik als eerste tot uw 
eer heb ontstoken! (...) Want bij u is de bron ontdekt van het machtige Fran-
kenvolk, u bent het stamland van die grote koningen en keizers. Nu moet Kreta 
voor u wijken, al was het de roemrijke wieg van Jupiter; ook Thebe, de trotse 
vaderstad van Hercules. Bij u werden de wetten gemaakt, die u en alle vromen 
gesteld zijn.’91

Maar verder doet hij weinig met zo’n citaat. In elk geval trekt hij er geen les-
sen uit voor het heden. Dat komt doordat de ware vaderlandse identiteit voor 
hem met andere dingen te maken heeft, zoals blijkt uit zijn dedicatiebrief aan 
het Deventer stadsbestuur. Daar maakt hij duidelijk welke keuzes hij gaat ma-
ken en welke onderwerpen hij in zijn boek zal belichten. De zwaarste nadruk 
zal liggen op Deventers ‘uitzonderlijke ijver voor wetenschap en vroomheid’: 

Van het eerste getuigen de talloze uitmuntende geleerden op ieder terrein van we-
tenschap, die uit uw stad als uit het Trojaanse paard tevoorschijn zijn gekomen. Wie 
heeft immers, bij de onsterfelijke God, niet gehoord van mannen als Hegius, Murmel-
lius, Erasmus, Longolius, Noviomagus, Guinterius, Voorthusius, Pithopoeus, Van Reyd, 
Bronchorst en anderen die men beter in mijn geschiedwerk tegenkomt dan dat ik ze 
hier de revue laat passeren. Evenmin mogen zij onvermeld blijven die deze studies uit 
eigen middelen bevorderd hebben, zoals Capotius, Dwergius, Cusanus en Bodeker (...).
Even duidelijk is dat uw stad zich voor de vroomheid zeer beijverd heeft. Om maar te 
zwijgen van Lebuïnus en de zijnen die naar verluidt het christendom op uw bodem 
geplant hebben, wie weet niet hoeveel ijver mannen als Geert Grote, Florens Radewijns, 
Gerard Zerbolt, Thomas à Kempis en anderen aan de dag gelegd hebben om dit chris-
tendom te zuiveren van onkruid en wildgroei? (...)
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Waartoe vermelden met hoeveel vreugde deze stad tot de eerste behoorde die het licht 
van het evangelie ontvingen en hoeveel moeilijkheden zij om die reden ondervonden 
heeft? Waartoe vermelden dat eveneens in onze dagen, toen het ware geloof in deze stre-
ken door de machinaties van bepaalde boosaardige lieden vertroebeld begon te worden 
(...) juist uw stad nagenoeg alleen de goede partij koos en zich daarbij openlijk durfde 
aansluiten, een voorbeeld van moed dat nadien door vrijwel de gehele provincie is na-
gevolgd? (...).92

Bij Revius is geschiedenis in de eerste plaats kerkgeschiedenis. Niet dat hij geen 
oog heeft voor politieke en economische geschiedenis – daarvan getuigen uit-
weidingen over bijvoorbeeld de Hanze, of de Gelderse oorlogen in de zestiende 
eeuw – maar zijn speerpunten liggen elders. Daarom heeft hij aan het begin van 
zijn verhaal zoiets als een ‘Bataafse mythe’ helemaal niet nodig. Weliswaar kan 
hij het niet laten om de dapperheid en vrijheidsgezindheid van zijn stad af en 
toe te benadrukken, want uiteindelijk is hij tóch heel gevoelig voor deugden als 
moed, onafhankelijkheid en trouw. Maar voor de echte wortels van Deventers 
identiteit moet een mens dieper graven – tot hij de onderliggende intellectuele 
en geestelijke bodemlaag bereikt heeft.

Zo komt het dat Revius andere ‘voorvaderlijke deugden’ accentueert dan 
veel andere geschiedschrijvers. Het liefst wil hij aantonen hoe de inwoners van 
Deventer de eeuwen door steunpilaren van de waarheid zijn geweest. Maar 
het lastige is dat hij daarbij te maken heeft met een katholiek verleden en een 
katholieke traditie – de gereformeerden hebben nu eenmaal als afzonderlijke 
groep nog geen lange geschiedenis. Hij lost het probleem op door onderscheid 
te maken tussen het instituut van de Rooms-Katholieke Kerk met zijn paus en 
zijn dwalingen aan de ene kant, en de zuiver-christelijke devotie van individu-
ele gelovigen aan de andere kant. Dat verklaart waarom hij in zijn benadering 
van het katholieke verleden van Deventer een beduidend mildere toon aanslaat 
dan in zijn geschiedenis van de pausen. In Daventria illustrata gaat het niet over 
het door macht, rijkdom en wellust gecorrumpeerde pauselijke hof, maar over 
de voorvaderlijke katholieke vroomheid die de eeuwen door de kerk gedragen 
heeft.

Die insteek maakt het mogelijk dat hij waardering kan tonen voor mid-
deleeuwse katholieken als Geert Grote, Florens Radewijns, Gerard Zerbolt en 
Thomas à Kempis. ‘Weliswaar moeten we toegeven,’ schrijft hij, ‘dat die mannen 
zich meer hebben toegelegd op hervorming van de zeden dan van de leer en dat 
zij zich niet durfden af te vragen hoezeer deze van de vroegere zuiverheid was 
afgeweken, maar niettemin is het waarheidsgehalte van hun werk zonneklaar 
voor de aandachtige lezer van hun nagelaten geschriften.’93 In zijn opdracht aan 
de Deventer magistraat ziet hij de traditie dan ook in één ononderbroken lijn 
doorlopen van Lebuïnus via de moderne devotie tot aan de reformatie en de 
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gereformeerde kerk van de zeventiende eeuw. Wat hem betreft vormt die spi-
rituele erfenis het hart van de vaderlandse identiteit. Daarin ligt de opdracht 
voor het heden besloten: het is de bedoeling dat de inwoners van Deventer en 
Overijssel die erfenis koesteren en doorgeven aan het nageslacht.

Lebuïnus en de engelen
In het licht daarvan wordt duidelijk waarom de geschiedenis van de stad voor 
Revius eigenlijk pas écht begint met het verhaal van Lebuïnus, de vroeg-mid-
deleeuwse missionaris die het christendom naar Deventer bracht. Het is het 
eerste hoogtepunt in zijn Daventria illustrata: hij neemt er een aantal bladzijden 
de ruimte voor, en het is een van de weinige verhalen waarnaar hij verwijst in 
zijn opdracht aan de magistraat van Deventer. Omdat het bovendien typerend 
is voor de manier waarop hij aan de hand van middeleeuwse bronnen de ge-
schiedenis reconstrueert, krijgt het hier wat uitvoeriger aandacht.

Veelzeggend is dat Revius begint met een verklaring van de naam Lebuïnus, 
waarbij hij onafhankelijk van andere geleerden voor de enig-juiste interpreta-
tie kiest:94 

De naam Lebuïnus betekent volgens het Keulse Passionale ‘geliefde vriend’, wat ik ne-
geerde toen ik het voor het eerst las, aangezien veel dingen bij deze obscure auteurs 
ondeugdelijk blijken te zijn. Maar spoedig raakte ik ervan overtuigd dat het zonder 
enige twijfel waar was, nadat ik me herinnerde dat Willeram, die bij het Hooglied van 
Salomo in zijn eigen taal (de oude inheemse taal) een geleerde parafrase schreef, overal 
waar ‘mijn vriend’ gezegd wordt ‘mine wine’ vertaald heeft. Door dat erbij te betrekken 
begreep ik dat de Germaanse namen waarvan in de stam ‘wine’ is opgenomen niet van 
‘wijn’ (zoals tot nog toe aangenomen is) maar van ‘vriendschap’ zijn afgeleid. Daarvan 
bestaat er geen minder groot aantal dan van de [namen] die bij de Grieken ‘filos’ bevat-
ten (...).95

Daarop laat Revius een flink aantal voorbeelden van Griekse en Germaanse na-
men volgen, maar na dat zijpad keert hij weer terug naar de naam Lebuïnus. Hij 
vraagt zich af of die een andere herkomst heeft dan Livinus en Lijfwinus, zoals 
sommigen zeggen, maar uiteindelijk beslist hij de zaak met een ferm: ‘Ik twijfel 
er niet aan dat het een en dezelfde naam is, maar de laatste [variant] wordt Lieb-
wijn (dat is Lebuïnus) geschreven, volgens de Germaanse taal, de andere twee 
volgens het gebruik van de Nederlanders Liefwijn (dat is Livinus).’96

Op zulke momenten blijkt hoezeer Revius een kenner geweest is van alle 
mogelijke middeleeuwse en eigentijdse bronnen, terwijl bovendien zijn taalge-
voel en filologische vaardigheden aan de oppervlakte komen. Hij heeft allerlei 
beroemde handschriften en edities ingekeken en er dingen uit overgeschreven: 
de Leidse Willeram, het Keulse Passionale, de grote middeleeuwse kronieken en 
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bundels met heiligenlevens – om nog maar te zwijgen van alle schatten van de 
Athenaeumbibliotheek. En in het spoor van Scaliger – die hij op deze pagina’s 
met ere vermeldt – trekt hij vervolgens uit al dat materiaal intelligente con-
clusies op filologisch gebied. Zelfs in zo’n kort fragment als dat over Lebuïnus 
blijkt meteen dat daar zijn grootste talent ligt: hij blijft een historicus met het 
hart van een schriftgeleerde.

Voor het leven van Lebuïnus beschikt Revius over verschillende bronnen. 
Allereerst heeft hij het over een manuscript ‘dat in de Deventer bibliotheek ge-
lezen kan worden.’97 Dat moet wel een van de twee mooie, vijftiende-eeuwse 
bundels met heiligenlevens zijn die nog altijd in de Athenaeumbibliotheek be-
waard worden. In beide handschriften is een verslag van het leven van de plaat-
selijke heilige opgetekend, dat op veel punten overeenkomt maar met name 
aan het eind van de geschiedenis grote verschillen vertoont.98

‘Sancte lebuijn,’ zo begint het verhaal daar, ‘was wt engelant geboren ende 
hie sette op in sijn herte dat hie ouer die see wolde varen bedevaert.’ Waarop een 
lang en spannend relaas volgt van alle wederwaardigheden die de heilige in zijn 
leven overkomen zijn: hoe hij het evangelie predikte in Deventer, hoe de gelo-
vigen een kerk bouwden die door de wrede Saksen werd verwoest, hoe Lebuïnus 
toen naar het hart van het heidense rijk afreisde om met zijn boodschap in te 
breken bij een topoverleg van de Saksen, hoe die hem in elkaar wilden slaan 
maar daarvan weerhouden werden door Gods engelen, hoe de hoofdman Buto 
een lange toespraak hield over gastvrijheid ten opzichte van gezanten en hoe 
Lebuïnus toen vrij naar huis mocht gaan. Het had niet aan hem gelegen dat hij 
geen martelaar geworden was, hij had er genoeg zijn best voor gedaan, maar 
toen hij ‘sach dat hie niet en conde crigen die palme der martelien welke hie 
seer begeerde’, legde hij zich neer bij Gods besluit en ging hij nederig verder 
met wat zijn werkelijke roeping was: de kerk herbouwen en het evangelie pre-
ken totdat hij aan de ‘colde’ zou bezwijken – een minder heroïsche dood dan hij 
in gedachten had.99

Dat hele verhaal neemt Revius tamelijk getrouw over in zijn geschiedenis 
van Deventer, maar een paar dingen zijn hem toch te gortig. Dat blijkt uit het 
slot van de geschiedenis, waar hij met een citaat van Seneca afstand neemt van 
zijn bron:

Dit heb ik samengevat uit een zeker manuscript dat in de Deventer bibliotheek gelezen 
kan worden, waar ook gezegd wordt dat Lebuïnus gewoond zou hebben in de straat die 
in de volkstaal de Assenstraat genoemd wordt. Toen hij ziek was, zouden de schepenen 
van de stad bij hem zijn gekomen en hem verzocht hebben met zijn gebeden bepaalde 
dingen voor hen bij God te verwerven. Een deel daarvan kregen ze gedaan, maar bij één 
ding, dat ze heel graag wilden, werd hij gestoord door het dienstmeisje dat – terwij hij 
in gesprek was met de engel – de kamer binnenging, zodat de engel verdween. Spoedig 
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[daarna] overleed hij, zodat ze op dat punt geen antwoord kregen, waarover ze heel ver-
drietig waren, etc. De geloofwaardigheid zij in handen van de auteur.100

Daarmee is meteen duidelijk welk van de twee manuscripten in de Athenaeum-
bibliotheek Revius gebruikt moet hebben: het handschrift met het uitvoerigste 
verhaal, kennelijk door een plaatselijke kopiist afgeschreven en aangevuld met 
lokale overleveringen.101 De Assenstraat en de kwestie met de Deventer schepe-
nen komen immers in alle andere versies van het levensverhaal van Lebuïnus 
niet voor. Vandaar dat Revius ernstig twijfelt aan de betrouwbaarheid van deze 
gegevens, maar dat verhindert hem niet om ze toch met enig genoegen over te 
nemen: de vrome Lebuïnus, de al te gretige schepenen en het onhandige dienst-
meisje vormen samen een onweerstaanbaar-menselijke combinatie. Deze ver-
sie van het verhaal eindigt niet – zoals in andere handschriften – met Lebuïnus’ 
eeuwige glorie en de mirakelen die op zijn graf geschieden, maar met de sip op 
hun neus kijkende schepenen die zich door het overhaaste vertrek van zowel de 
engel als Lebuïnus de buit zien ontgaan.

Intussen bekijkt Revius de beschikbare informatie met een kritisch oog. 
Niet alleen koestert hij als geleerde in de humanistische traditie het nodige 
wantrouwen tegen middeleeuwse bronnen en bovennatuurlijke verschijn-
selen, als protestant waakt hij ook voor roomse smetten die aan de verhalen 
kunnen kleven.102 Ook al heeft Lebuïnus dan ‘naar men gelooft’ wel degelijk 
‘de dienst van Christus in de [Deventer] bodem geplant’103 en verdient hij dus 
de hoogste waardering, dat wil nog niet zeggen dat Revius alles wat over hem 
geschreven is klakkeloos overneemt. Wat in de middeleeuwse bronnen naar bij-
geloof riekt, laat hij achterwege.

In zijn samenvatting is dus geen sprake van een wonderbaarlijke roeping 
bij Lebuïnus (compleet met visioen van de plaats waar God hem heen stuurt), 
van engelen die hem van de Saksen zouden hebben gered, of van mirakelen op 
het graf van de heilige. In Revius’ versie wordt Lebuïnus eenvoudig naar Deven-
ter gestuurd door zijn bisschop, hij ontsnapt aan de heidenen ‘door goddelijke 
kracht’ en van wonderen na zijn begrafenis is geen sprake. Alleen het verhaal 
van de engel die op de vlucht slaat voor het dienstmeisje neemt Revius over, 
maar, zoals gezegd, mét de kanttekening dat hij er weinig van gelooft. 

Hij moet zich intussen behelpen met de laat-middeleeuwse handschriften 
in de Athenaeumbibliotheek, zonder te kunnen beschikken over de oudste La-
tijnse bronnen: de Vita Lebuini van Hucbaldus en de Vita Antiqua van een ano-
nieme auteur.104 Wél heeft hij heel wat andere teksten geraadpleegd, zoals in de 
loop van zijn verhaal blijkt: het Cort verhael van het leven vanden H. Willibrordus van 
de katholieke geschiedschrijver Aubertus Miraeus, de vijftiende-eeuwse catalo-
gus van beroemde mannen van Johannes Trithemius, de middeleeuwse kroniek 
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van Beka, de eigentijdse aantekeningen van Arnold Buchelius daarbij, de Vita 
Ludgeri van Altfridus en de Vita Suitberti van [pseudo-]Marcellinus (vermoedelijk 
geciteerd via het werk van Petrus Bertius) en ten slotte de kroniek van Friesland 
van Worp van Thabor.105

Die laatste stelt Revius voor de nodige problemen. Het lijkt erop dat hij zijn 
tekst over Lebuïnus op grond van allerlei Deventer bronnen allang klaar heeft 
als hij in de bibliotheek van zijn Leidse collega Boxhorn ineens op deze kroniek 
stuit.106 En wat hij daar leest, klopt niet met de rest van zijn materiaal:

De lezer ziet hier twee Lebuïnussen: een die, nadat hij een bisschopsambt had aangeno-
men, met Marcellinus en de overigen de leer van het geloof voor het eerst in deze stre-
ken gezaaid heeft en de martelaarskroon verwierf, en een andere die later dan de eerste 
geland is en het geloof (dat de barbaren al eerder dankzij Marcellinus hadden omhelsd) 
heeft versterkt en die het noch tot een bisschopsambt, noch tot een martelaarschap 
heeft gebracht. Aan de laatste, niet aan de eerste heb ik de dingen toegeschreven die de 
overigen toeschrijven aan Lebuïnus, de metgezel van Willibrord. In deze kwestie laat ik 
het oordeel aan de ontwikkelde lezer.107

In passages als deze komt de humanistische geschiedschrijver in Revius tevoor-
schijn: bronnen verzamelen, afschriften maken, teksten analyseren en kritisch 
vergelijken, keuzes maken, interpreteren en het oordeel aan de lezer laten. Hij 
is de eerste in de lange rij geschiedschrijvers die zich met het leven van Lebuï-
nus hebben beziggehouden, die op een dergelijke kritische manier met de te-
genstrijdigheden in zijn materiaal weet om te gaan en die er een acceptabele 
oplossing voor bedenkt.108

Antiquarische inslag
Met het verhaal van Lebuïnus staat Revius helemaal in de traditie van de an-
tiquarische geschiedschrijving, zoals die in zijn tijd beoefend is door bijvoor-
beeld Hadrianus Junius, Arnold Buchelius, Petrus Scriverius en Johannes Isa-
cius Pontanus. Waar Scriverius een goede bekende en Pontanus zelfs een van 
zijn beste vrienden genoemd mag worden, is dat ook niet verwonderlijk. Grote 
delen van de Daventria illustrata zijn allereerst een product van antiquarische ver-
zameldrift (waarbij het doel is om bronnen te ontdekken, op betrouwbaarheid 
te toetsen en toegankelijk te maken). Toch verraadt de vorm waarin het geheel 
gegoten is, ook de ambitie van de geschiedschrijver – die een stapje verder gaat 
dan de antiquaar, door de bronnen te interpreteren, te duiden en er een verhaal 
van te maken.109

Bij het schrijven van zijn Daventria illustrata gebruikt Revius zijn eigen rijke 
documentenverzameling, de archieven van de stad Deventer, de gildeboeken, 
de privilegiën en stadskeuren, de handschriften uit kerken en kloosters, de dag-



 eerst de waarheid, dan de vrede – jacob revius 1586-1658344 |

boeken van de vroegere burgemeesters Johan Dorre en Evert Hemminck, de 
handgeschreven Kampense kroniek van Arend thoe Boecop, en uiteraard alle 
mogelijke gedrukte literatuur.110 Alleen met plaatjes houdt hij zich kennelijk 
niet zo bezig: zijn boek bevat slechts afbeeldingen van penningen, zegels en het 
stadswapen – geen landkaarten, portretten of gravures van gebouwen en andere 
monumenten.111 Ook op het gebied van geografische beschrijvingen – hét ken-
merk van veel humanistische stadsgeschiedenissen – valt de oogst bij Revius 
bitter tegen. Af en toe wijdt hij een zinnetje aan de Deventer brug, de haven, de 
Bergkerk, het ‘rijcke Fraterhuys’ of het Bisschopshof, maar dat levert hoogstens 
iets op over het jaar van ontstaan, de kosten aan de bouw verbonden, of de her-
komst van de naam.112 Hoe straten en gebouwen er concreet uitzien blijft de 
vraag – vergeleken met andere stadsbeschrijvers is Revius buitengewoon karig 
met het verstrekken van toeristische informatie. Het gaat hem duidelijk niet 
om de beelden, maar om de woorden en de ideeën.

De waarde van authentieke documenten uit het verleden beseft hij echter 
ten volle, net als het risico dat zulke teksten lopen om volledig te verdwijnen. 
Dat verklaart zijn neiging tot onverkort citeren. Ellenlange gelegenheidsge-
dichten, brieven, oorkonden, eindeloze citaten uit handschriften en kronieken, 
alles drukt hij af. Af en toe neemt hij zelfs een compleet boekwerkje op, bij-
voorbeeld van (denkt hij) de moderne devoot Gerard Zerbolt of de bekeerde 
priester Albertus van Oosterwijk.113 Zelfs bij stukken die eigenlijk niet veel met 
Deventer te maken hebben kan hij de verleiding niet weerstaan, zoals bij de 
brief over het wangedrag van een zestiende-eeuwse Harderwijkse pastoor, die 
hij van zijn vriend en medeverzamelaar Ernst Brinck gekregen heeft.114 Of het 
nu gaat over de toestand in Europa, over de Griekse kerk, over de nationale 
maatregelen tegen de remonstranten of de veldtochten van prins Maurits, alle 
officiële stukken en brieven die Revius bezit komen in zijn boek terecht – als 
ze maar door de Staten van Overijssel, de Deventer magistraat, de kerkenraad 
of hemzelf ontvangen zijn. Soms vat hij de bronnen samen, soms vertelt hij ze 
in eigen woorden na, maar waar hij letterlijk citeert doet hij dat gewetensvol. 
Nederlandse stukken staan dus geregeld in het Nederlands tussen de Latijnse 
tekst, soms met bijgevoegde vertaling, soms zonder.

Een klein deel van de geschiedenis die Revius beschrijft heeft hij zelf meege-
maakt, maar dat betekent niet dat hij in Daventria illustrata zomaar als oude man 
herinneringen ophaalt aan zijn gloriejaren. Hij is prominent aanwezig in het 
laatste deel van zijn boek, maar niet als iemand die zijn subjectieve belevenis-
sen en ervaringen wil delen met een publiek. Zelfs als het over zijn eigen fami-
lie gaat, zijn eigen gesprekken met de prins namens kerkenraad en classis, zijn 
eigen beroep naar Leiden – hij houdt het zakelijk. Dat betekent uiteraard niet 
dat hij aan zelfonderschatting lijdt: uit het feit alleen al dat hij zijn prestaties en 
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relaties voortdurend het vermelden waard vindt, blijkt zijn onderhuidse verge-
noegdheid daarover.115 Maar zijn toon blijft zo neutraal mogelijk. Hij schrijft 
meestal over zichzelf in de derde persoon, terwijl hij voor alles wat hij vertelt 
schriftelijke bronnen paraat heeft: beroepingsbrieven, verslagen van vergade-
ringen, correspondentie met binnen- en buitenlandse bekenden.

Daarmee wordt Revius’ handelsmerk opnieuw zichtbaar: streven naar waar-
heid en feitelijkheid. Hoe gekleurd zijn selectie en zijn perspectief ook wezen 
mogen – daarover straks meer –, binnen de kaders die hij zichzelf gesteld heeft 
laat hij zich niet verleiden tot ervaringsverhalen of smakelijk opgediste beleve-
nissen, opborrelend uit de onbetrouwbare menselijke herinnering. Hij geeft 
geen ingekleurde portretten van de geleerden die hij beschrijft, hij drukt een-
voudig hun zelf opgestelde levensloop en publicatielijst af. Hij geeft geen sfeer-
verslag van de inwijding van het Athenaeum in 1630, hij vermeldt slechts wie er 
volgens de notulen van de schoolraad achtereenvolgens het woord voerden – 
waarbij hij zijn eigen aandeel fijntjes omkadert: ‘Volgens besluit van de school-
raad werd door Revius vanaf de katheder het gymnasiumreglement voorgele-
zen. Daarna werden de inaugurele redes gehouden, door Guthberlet de Rede over 
het nut van openbare gymnasia, door Scanderus de Rede ter verheerlijking van de filosofie.’116

Uit heel zijn werkwijze blijkt dat hij met hart en ziel aanhanger is van de 
stroming die niets wil weten van mondelinge overleveringen.117 Het geheugen 
is immers bedrieglijk, het heeft de steun nodig van onveranderlijke letters op 
papier. Ook al zijn niet alle schriftelijke bronnen even betrouwbaar – zie de 
middeleeuwse manuscripten –, toch krijgen schrijvers die verslag doen van hun 
eigen tijd, of werken aan de hand van authentieke stukken bij Revius veel kre-
diet. Dat zulke schriftelijke bronnen desondanks subjectief kunnen zijn, wil 
er bij hem nog niet zo in. Zijn vertrouwen in de vastheid van het geschreven 
woord is groot. Ook als geschiedschrijver blijft sola scriptura zijn motto, zij het 
in minder absolute en onfeilbare zin dan wanneer hij zich bezighoudt met de 
Bijbel.

De manier waarop hij zijn bronnen tot een verhaal verwerkt, is intussen niet 
simpel in een hokje te plaatsen. Revius laat zijn boek de indruk wekken van een 
traditionele stadskroniek,118 maar dat weerhoudt hem niet om de historie van 
Deventer en Overijssel voortdurend in de context van nationale en internatio-
nale ontwikkelingen te zetten. Neem de vele biografieën die hij in zijn werk op-
neemt van theologen en filosofen, beroemde leerlingen van de Latijnse school, 
docenten van het Athenaeum. Mensen als Hegius, Thomas à Kempis, paus Adri-
anus, Erasmus, Reneri, Vedelius, Gronovius laten zich niet aan één stad kluiste-
ren, hun invloed in de wijde wereld is groter geweest dan Deventer alleen kan 
omvatten. Datzelfde geldt voor de beweging van de moderne devotie, de refor-
matie of het conflict tussen remonstranten en contraremonstranten. 
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Ook in andere opzichten wijkt Revius’ werk af van de bestaande ordenin-
gen. Op het eerste gezicht lijkt zijn geschiedenis van Deventer een ouderwets, 
humanistisch product – ingedeeld in zes boeken, strikt chronologisch per jaar 
geordend en in Latijns gewaad gestoken. Zijn kritische beschouwing van de 
bronnen en zijn neiging tot filologische uitweidingen bevestigen dat beeld. 
Toch is hij geen humanistische geschiedschrijver zoals Grotius en Hooft. Hij 
doet niet extra zijn best om mooi te schrijven, om literaire citaten uit de klas-
sieken te verwerken, of om een betoog op te bouwen waarbij het volle licht valt 
op de lessen die uit de geschiedenis getrokken kunnen worden. Hij bestaat het 
zelfs om retorisch indrukwekkende toespraken uit zijn bronnen – bijvoorbeeld 
bij Lebuïnus – over te slaan of in eigen woorden zakelijk samen te vatten, ter-
wijl zulke orationes voor de ware humanist toch het cement van zijn betoog vor-
men.119

In feite hanteert hij als geschiedschrijver een vrij lage stijl, niet te vergelijken 
met de kleurrijke taal die hij als dichter kiest. Dat hij dat bewust doet, blijkt uit 
wat hij er zelf over zegt: ‘In dit werk zal men tevergeefs zoeken naar bloemrijk 
taalgebruik of andere verfraaiingen. Slechts één ding hoop ik bereikt te hebben, 
dat men zal beamen dat mijn onderwerp de moeite waard is en dat ik mij zeer 
nauwgezet van mijn taak gekweten heb.’120 Daarmee lijkt Revius op dit punt 
meer antiquarisch dan humanistisch ingesteld: zijn voornaamste zorg is niet 
de literaire vormgeving die de lezer moet meeslepen en overtuigen, maar de 
getrouwe weergave van feiten en documenten voor de ‘liefhebbers van geschie-
denis en waarheid’.121

Speerpunten: wetenschap en vroomheid
Uiteindelijk blijft Revius echter niet steken in de antiquarische drift tot ver-
zamelen en weergeven van documenten. Zijn eigen vingerafdrukken op al dat 
materiaal zijn nog altijd te onderscheiden: geen lezer hoeft in het duister te 
tasten over de strekking van Daventria illustrata. De meningen van de auteur zijn 
weliswaar minder prominent aanwezig dan in zijn pausengeschiedenis, maar 
toch komen ze op cruciale momenten onmiskenbaar aan de oppervlakte. Zelfs 
wanneer hij lange citaten van collega-geschiedschrijvers geeft, authentieke do-
cumenten afdrukt of onomstreden feiten registreert. Híj is immers degene die 
keuzes maakt, de volgorde bepaalt, waar nodig conclusies trekt en bovendien 
de hele geschiedenis in zijn dedicatiebrief aan het Deventer stadsbestuur in één 
groot kader weet te plaatsen. Wetenschap en vroomheid, zo valt daar te lezen, 
zijn de speerpunten van zijn boek.

Voor het eerste gedeelte van Daventria illustrata beschikt hij over diverse bron-
nen die met de kerstening van Deventer, het kloosterleven en de spirituele ge-
schriften van de moderne devoten te maken hebben. Daar is het voor hem dus 
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eenvoudig om het accent op wetenschap en vroomheid te leggen. Hij citeert 
overvloedig uit stichtelijke werkjes vanuit de kring van de moderne devotie en 
maakt gebruik van de kronieken die uit diverse kloosters overgeleverd zijn – 
bijvoorbeeld die van de Agnietenberg –, aangevuld met de historische boeken 
die in zijn tijd al over sommige vertegenwoordigers van deze beweging be-
schikbaar zijn.122 Speciale aandacht besteedt hij aan de overzichten van publi-
caties van de diverse moderne devoten. Compleet is hij niet altijd, en hij maakt 
soms ook een foutje bij een toeschrijving,123 maar het is duidelijk dat hij zich 
inspant om uit allerlei aantekeningen en terloopse opmerkingen in de bronnen 
uit de Athenaeumbibliotheek zo volledig mogelijke lijstjes samen te stellen.

Als hij de vijftiende en zestiende eeuw bereikt, wordt het lastiger om de 
rode draad van het verhaal vast te houden te midden van talrijke benoemin-
gen van landsheren en schepenen, Gelderse oorlogen, brieven van ridderschap 
en steden, plakkaten en verordeningen van de diverse bisschoppen, keizers en 
stadhouders. De overvloed aan verslagen en officiële documenten die hij op het 
gebied van lokale en regionale politiek bezit (en afdrukt), staat in schril contrast 
met de schaarse informatie die zijn bronnen in deze periode te bieden hebben 
op het punt van religieuze en wetenschappelijke ontwikkelingen.

Hij moet het vooral hebben van wat hij zich aan terloopse opmerkingen 
uit geschriften van bijvoorbeeld Erasmus herinnert, van de publicaties die in 
Deventer verschenen zijn (en die hij in de Athenaeumbibliotheek kan raadple-
gen), en wat de zestiende eeuw betreft van de documenten die hij over ketters 
en martelaren bezit. Zo gebruikt hij bijvoorbeeld een doopsgezind martela-
renboek, terwijl hij ook verwijst naar de geschriften van Nicolaas van Blesdijk 
waarvan er een ‘door mij uitgegeven is’.124 Op die manier weet hij bepaalde ont-
wikkelingen in de religieuze geschiedenis die hij cruciaal acht – de degeneratie 
van het rooms-katholicisme en de opkomst van de reformatie – door het grote 
verhaal van oorlogen en politieke conflicten heen te vlechten.

In zijn beschrijvingen lijkt hij weinig afstand te nemen van rooms-katho-
lieke titulatuur en dateringen, hij volgt eenvoudig zijn bronnen in hun ver-
wijzingen naar heiligendagen en in hun karakterisering van geestelijken als 
‘eerwaarde vader in Christus’ of ‘apostolisch protonotaris van de heilige roomse 
stoel’.125 Maar dat wordt anders als hij insluipende misstanden bij het rooms-
katholicisme begint te ontwaren. Zo drukt hij bijvoorbeeld een stukje van een 
brief uit 1538 af ‘om de bijgelovigheden van deze tijd aan de lezer te laten blij-
ken.’ De monniken van het minderbroedersklooster maken in die brief bekend 
dat ze tot in eeuwigheid zielenmissen zullen lezen voor een zekere Adelheid 
van Unna en al haar familieleden, omdat ze in ruil daarvoor een bepaald geld-
bedrag gekregen hebben.126
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Al eerder, in 1516, maakt Revius trouwens melding van een ‘bijgelovig boek-
je’, geschreven door een al even bijgelovige monnik. En wat een ander werk van 
dezelfde auteur betreft, waarin Maarten Luther als voorloper van de Antichrist 
wordt afgeschilderd: ‘Daarin is alles opgestapeld wat er ooit aan dwaas en ridi-
cuuls over dit onderwerp door een monnik met te veel vrije tijd verzonnen is.’ 
Wat hem niet belet om grote stukken uit het (zeldzame) boekje over te nemen: 
zo kan de lezer zelf oordelen hoezeer hier sprake is van ‘onzinnig geblaat’.127 

In diezelfde periode schenkt hij uiteraard volop aandacht aan de eerste sig-
nalen van de reformatie. De verbranding van lutherse boeken in 1529, de stroom 
van wederdopers die in 1534 op weg gaat naar de Agnietenberg, de plakkaten 
tegen ketterij, de terechtstelling van twee wederdopers in Deventer, de brand-
stapel van de doopsgezinde Maria van Beckum en Ursula von Werdum, de dood 
van hun geestverwant Joris Ketel en het lot van de drukker van diens werk, de 
dreiging van de inquisitie, het verbod op hagenpreken.128 Nauwgezet geeft 
Revius de perikelen rond het begin van de protestantse eredienst in Deventer 
weer, de overwegingen van het stadsbestuur, de manier waarop de burgemees-
ters klem raken tussen de wensen van de bevolking en de verordeningen van 
hogerhand. Bij het jaar 1569 somt hij alle namen op van de burgers die door Alva 
gedaagd worden, maar bij 1571 doet hij dat niet – terwijl dan toch zijn eigen 
grootvader Johan Heynck het slachtoffer is.129 Misschien omdat hij dat stuk per 
ongeluk over het hoofd gezien heeft in de archieven?

Ook bij de periode die samenvalt met zijn eigen leven in Deventer, schenkt 
Revius de meeste aandacht aan kerkelijke kwesties – logisch, want op dat ge-
bied bezit hij de meeste documenten. Zijn gereformeerde visie wordt dan ook 
zichtbaarder, naarmate hij vordert in de geschiedenis van Deventer. Hij begint 
zijn boek als humanistisch stadsbeschrijver met beschouwingen over streekna-
men, volken en overleveringen, hij eindigt als gereformeerd ideoloog met een 
verontwaardigd stuk over het optreden van de apostolisch vicaris Philippus Ro-
venius, de hoogste rooms-katholieke geestelijke van de Nederlanden. Hoewel 
de geschiedenis van Rovenius verder weinig met Deventer te maken heeft – de 
enige link is dat hij er geboren is – vindt Revius het toch ‘in het belang van de 
lezer’ om de ‘ingebeelde autoriteit’ waarmee Rovenius te werk gaat te ontmas-
keren. Hij heeft kennelijk de hand weten te leggen op de juridische documen-
ten van het proces dat in 1640 in Utrecht tegen Rovenius werd aangespannen. 
Onvermoeibaar vertaalt hij de hele zaak in het Latijn en vult tien pagina’s van 
zijn boek met alle kerkelijke en politieke overtredingen van deze handlanger 
van de paus.130 Het vormt het grote sluitstuk van de Daventria illustrata, afgezien 
van zijn eigen autobiografie die de laatste pagina’s in beslag neemt.
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Gereformeerde geschiedschrijving
Hoewel Revius zich met dat alles overduidelijk als protestants historicus laat 
kennen, is hij toch geen doorsnee gereformeerde geschiedschrijver. Uit zijn 
brieven en lofdichten blijkt dat hij het werk van predikanten als Willem Baudar-
tius en Jacobus Trigland waardeert en hun kijk op de geschiedenis deelt.131 In 
die zin sluit hij aan bij de traditie van de geëngageerde, confessionele geschied-
schrijving die in de loop van de zeventiende eeuw opkomt. Maar er blijft een 
grote afstand tussen zijn elitaire Daventria illustrata en bijvoorbeeld de populaire 
bestseller De wonderen des Alder-hoogsten (1668) van Abraham van de Velde, waarin 
de duiding van het verleden centraal staat en wonderen en bijzondere uitred-
dingen een belangrijke plaats innemen.

Dat laatste is niets voor Revius. Zijn diepgewortelde wantrouwen tegenover 
mondelinge overleveringen en zijn hang naar schriftelijke bronnen maken 
hem voorzichtig. Niet dat hij niet gelooft in Gods voorzienige leiding, inte-
gendeel, maar bij hem gaat het vooral om de grote lijn van de geschiedenis, niet 
om het aanwijzen van Gods invloed in het opsteken van de wind, het stijgen 
van het waterpeil of een toevallige ontmoeting die de oorlogskansen laat keren. 
Waar iemand als Van de Velde op bijna iedere pagina met emotie vertelt hoe 
God de omstandigheden steeds zó leidt dat de geuzen de overhand krijgen, hoe 
Hij zelfs ‘de gansche natuere, hemel, lucht, aerde, zee tot onsen voordeel ghe-
bruyckt heeft, en door deselve gestreden tegen onse vyanden’,132 houdt Revius 
het bij de nuchtere registratie van de feiten: veldtochten en belegeringen, na-
men van officieren, aantallen kanonskogels, gebruikte oorlogstactieken, lasten 
van het garnizoen, onderhandelingsvoorwaarden. En waar bijna alle historici 
van de zeventiende eeuw – ook de minder piëtistisch ingestelde – op gezette 
tijden uitdrukkelijk erkennen dat het Gods hand is die de krijgskansen doet 
keren,133 zegt Revius daar zelfs bij het dramatische beleg van Deventer geen 
woord over. Hij citeert, aan het eind van het verhaal, slechts een brief van het 
stadsbestuur die begint met de mededeling dat ‘God in zijn goedertierenheid 
deze stad bevrijd heeft’ – dat is alles.

Dat betekent natuurlijk niet dat Revius geen oog heeft voor Gods hande-
len in de geschiedenis, integendeel. Alleen beschouwt hij het duiden van de 
afzonderlijke gebeurtenissen meer als opdracht van de dichter (en de dominee) 
dan van de antiquaar-geschiedschrijver. Vandaar dat Daventria illustrata wat hem 
betreft de plaats niet is voor zulke gedachten – die bewaart hij liever voor zijn 
poëzie:

Ey, siet eens, hoe de goede God
De son belast te maken drooch
Des vyants sompige morassen,
En met een onvermoeijet ooch
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Doet locht en weder op u passen*. *voor u zorg dragen

Geluckich, dien den hemel dient,
En die de winden hebt te vrient
Die tot u hulpe t’saem-gesworen
Op den verderver haer verstoren*.134 *hun boosheid uitgieten

In zijn gedichten doet Revius wat de populaire predikant-historici in hun ge-
schiedwerken doen: lessen trekken uit de geschiedenis, met veel aandacht voor 
Gods voorzienigheid. Toch mijdt hij ook in zijn historieliederen alles wat riekt 
naar voorspellingen, wonderen en andere bovennatuurlijke zaken – terwijl an-
dere predikant-geschiedschrijvers daar juist opvallend veel aandacht aan geven. 
Het met Descartes opkomende mechanistische wereldbeeld zorgt er immers 
voor dat de gereformeerde dominees in de loop van de zeventiende eeuw een 
tegenovergestelde reactie vertonen.135 Bewust of onbewust zoeken ze aanslui-
ting bij een lange en populaire traditie van legenden en exempelen, een traditie 
die in de geloofsbeleving van het volk steeds een rol is blijven spelen. Daarmee 
kunnen ze laten zien dat God ook buiten de natuurwetten om ingrijpt in het 
leven van personen en volken – de directe godservaring van mensen die bij-
zondere uitreddingen hebben meegemaakt is een tot de verbeelding sprekend 
argument. 

Maar bij Revius is geen sprake van bovennatuurlijke gebeurtenissen of won-
derbaarlijke verhalen. Dat hangt ongetwijfeld samen met zijn opvattingen over 
voorzienigheid, waarheid en objectiviteit. Waar zijn collega’s de godservaring 
inzetten tegen het mechanistische wereldbeeld, lijkt Revius ervan overtuigd 
dat een beroep op de ervaring uiteindelijk geen oplossing biedt. De kern van 
het probleem ligt wat hem betreft juist in het feit dat Descartes het subject 
– de denkende mens – centraal wil stellen. Daartegenover past alleen maar extra 
nadruk op Gods objectieve en onveranderlijke waarheid, los van alle menselijk 
denken en alle menselijke emotie. De ervaring hoeft niet te bewijzen dat God 
wonderen doet, het is genoeg dat Hij dat zegt in zijn Woord.136

Om diezelfde reden zal Revius de geschiedenis nooit terugbrengen tot een 
reservoir van exempelen, zoals sommige van zijn collega’s doen. Het gaat hem 
juist om de historiciteit, de feitelijkheid en werkelijkheid van de gebeurtenis-
sen. Wie geschiedenis beschouwt als voortschrijdende openbaring van God, 
moet wat hem betreft respect hebben voor feiten. Daarom wegen nauwkeurig-
heid en betrouwbaarheid voor Revius zwaarder dan stichtelijkheid. Althans, in 
zijn geschiedwerken. In sommige van zijn gedichten krijgt de stichtelijkheid 
wel degelijk het volle pond, maar ook daarbij blijft staan dat hij niet gespitst is 
op wonderen, tekenen en andere bijzondere ervaringen. 

Zodoende staat Revius met zijn historische werk als het ware op een kruis-
punt van tradities. Zijn stem is die van de predikant-historicus, maar zijn han-
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den zijn die van de humanist-antiquaar. Dat maakt zijn werk uniek, maar geeft 
het ook een hybride karakter. Terwijl veel van zijn collega-predikanten zich 
storten op de populariserende geschiedschrijving137 – want dat past bij hun vi-
sionaire blik – kiest Revius de intellectuele benadering. Dat is zichtbaar in zijn 
keuze voor het Latijn, zijn voorkeur voor authentieke bronnen, zijn kritische 
benadering. Het blijkt ook uit de kring van lofdichters die hij voor zijn Daven-
tria illustrata benadert, onder wie Heinsius, Scriverius, Boxhorn en Gronovius. 
Die namen zeggen genoeg: hij wil zich meten met de wetenschappers van zijn 
tijd. Als antiquaar streeft hij ernaar om zo objectief mogelijk te schrijven aan de 
hand van oorspronkelijke documenten. Toch kan hij als predikant-historicus 
uiteindelijk niet anders dan kleur bekennen. 

Nergens wordt zijn houding als geschiedschrijver mooier zichtbaar dan in 
het lofdicht dat hij op zijn collega-geschiedschrijver Baudartius maakt. Wat 
hem betreft gaat het om een scherp en bijna profetisch aandoend oordeel over 
het recente verleden: Gods handelen dient zichtbaar gemaakt te worden, en 
wat de daden van mensen betreft moet het goede geprezen en het kwade ver-
oordeeld worden. Tegelijkertijd blijft hij echter bij alle subjectiviteit gebonden 
aan de bronnen – de feitelijke waarheid mag niet lijden onder partijdigheid of 
zelfrechtvaardiging:
 

Wie zal doch zijn hier van den konst-voorsienen* Schrijver? *kundige, bekwame 

Ghy Baudaert zijt daer toe de nutste* die nu leeft, *geschiktste

Dewijl de Waerheyt zelfs, aenziende uwen yver,
Haer Goddelicke pen’ u in de handen geeft.
En spreeckt:
(...)
De deucht moet zijn gheroemt, de euvel-daet ghelastert*. *het kwaad berispt

Van gonst en van parthij* sy suyver u ghemoet: *partijdigheid

T’en is mijn Sone niet maer een gheboren bastert*, *bastaardzoon

Dien sucht*, of eyghen-baet de waerheydt kreucken doet.138 *eigen voorliefde

Liever prestige dan verkoopsucces
De burgemeesters, schepenen en raden van Deventer zijn in 1651 blij met Revius’ 
degelijke boek over hun stad. Als beloning voor de dedicatie – en zijn jarenlan-
ge noeste arbeid – krijgt hij 300 Caroligulden. Bovendien bestelt de magistraat 
meteen maar liefst tweehonderd ingebonden en met kopergravures versierde 
exemplaren voor een totaalbedrag van 750 gulden. Dat betekent 3,75 gulden per 
stuk. Daventria illustrata is niet goedkoop, maar wél een prestigeobject dat alle 
leden van het stadsbestuur in huis willen hebben. Daarnaast krijgen ook de 
mensen van de gezworen gemeente (de lagere volksvertegenwoordiging) een 
exemplaar. De rest van de stapel wordt bewaard voor de toekomst, zodat ‘oock 
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die naemaels aengecomene gemeensluijden een gebonden Daventria Illustrata 
Revii mach gegeven worden.’139 

Dat is een behoorlijk succes om mee te beginnen. Maar het betekent ook dat 
bij verschijnen van het boek het grootste deel van het beoogde lezerspubliek 
meteen bereikt is. Nieuwe drukken zijn in de jaren die volgen niet meer nodig 
– anders dan bij het werk van populaire geschiedschrijvers als Abraham van de 
Velde, die tot ver in de twintigste eeuw herdruk op herdruk beleven.140 Revius 
schrijft eenvoudig niet op de toon van het volk, niet voor het grote publiek. 
Waarschijnlijk bezitten alle geleerde inwoners van Deventer een exemplaar van 
zijn boek, maar het andere, grotere deel van de stadsbevolking kan het alleen al 
vanwege de taalkeuze (Latijn) niet lezen.

Dat laatste moet Revius overigens van tevoren beseft hebben. Blijkbaar kiest 
hij bewust liever voor prestige dan voor verkoopsucces. Dat hij op dat punt zijn 
doel bereikt heeft, blijkt uit wat Posthumus Meyjes nog in 1895 schrijft: ‘Geen 
enkel werk van Revius’ hand heeft zijnen naam meer onder het nageslacht doen 
voortleven dan zijn Daventriae Illustratae sive Historiae Urbis Daventriensis Libri Sex. Al-
len die slechts iets aangaande hem weten, kennen hem als den schrijver van 
dezen lijvigen kwartijn, waarin hij de Geschiedenis van de stad Deventer, in ha-
ren breedsten omvang begrepen, heeft te boek gesteld, welke altijd nog onder 
de standaardwerken over dit onderwerp wordt gerangschikt.’141 Maar dat werd 
geschreven kort voor de poëzie van Revius aan een succesvolle nieuwe rond-
gang door het land van de letteren begon. Vandaag zijn het de gedichten die de 
ereprijs krijgen.

5. God, Nederland en Oranje

Het licht van de voorzienigheid
In 1629 is het Bossche Broek niet het fraaie natuurgebied dat zich vandaag 
vreedzaam uitstrekt buiten de vestingwallen van ’s-Hertogenbosch, maar de 
plaats waar een enorm tentenkamp is opgeslagen en tienduizenden soldaten 
krioelen als in een mierenhoop, de plaats waar Frederik Hendrik – tijdens een 
maandenlang beleg – met behulp van tientallen watermolens en vele duizen-
den kanonskogels de onneembare stad langzamerhand op de knieën dwingt. 
Op 11 september trekt de prins, hooggezeten op een gitzwarte hengst, de stad 
binnen, tegemoetgetreden door de Spaanse bevelhebber Grobbendonck, nede-
rig te voet. 

Het is een gebeurtenis waarover het hele land niet uitgepraat raakt en het is 
dus geen wonder dat Revius hier aanleiding ziet voor een Triumph-liedt: een pin-
darische ode van niet minder dan 360 regels.142 De dichter moet, op het horen 
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van het heuglijke nieuws, alle werkzaamheden wel terzijde hebben geschoven 
om zó snel – binnen zes dagen – een dergelijk omvangrijk en goedgelukt vers 
af te ronden, te laten drukken en ter plekke te krijgen. De titelpagina vermeldt 
namelijk: ‘Gestelt in handen des doorluchtichsten Prince van Orangien Anno 
1629, den 17 Sept.’

Daarmee gaat een jarenlang gekoesterde droom voor Revius in vervulling: 
een fraai lofdicht schrijven voor de prins en dan meemaken dat die zich ver-
waardigt om een blik op de verzen te werpen. Jaren eerder schreef hij immers al 
in een van zijn lofzangen op Maurits: ‘Och leefde ick dien dach tot ick tot uwen 
love/ (een onder duysenden) yet stelde in gedicht/ Waer toe ghy minnelijck eens 
neygdet u gesicht!’143 Het is de vraag of dat bij Maurits gelukt is, maar bij de 
even diep bewonderde Frederik Hendrik komt het er wél van. Het blijft welis-
waar mogelijk dat Revius een tussenpersoon heeft ingeschakeld of het gedicht 
via andere kanalen heeft verstuurd, maar een werkelijke ontmoeting tussen de 
dichter en zijn held is zeker niet uitgesloten: in de loop van zijn leven voert 
hij immers ook als afgevaardigde van de classis of de kerkenraad verschillende 
gesprekken met zowel Maurits als Frederik Hendrik.144 

Het Triumph-liedt werpt, net als veel andere historische verzen van Revius, 
volop licht op zijn politieke idealen. Neem de regels tegen het einde van het 
gedicht, waarin Frederik Hendrik persoonlijk wordt aangesproken:

Den hemel wille op u tong’ 
Het Manna en den honich* gieten, *symbolen van zegen 

En in u hert* een stage sprong’* *hart, onuitputtelijke bron

Van Geest en van geloof doen vlieten* *stromen

De maen, ’tsy datse rijs’ of dael
Geen beter Vorst als u bestrael
Noch die God soo wil proeven* laten *ondervinden

De minne van sijn ondersaten*. *onderdanen

De schone son, wanneer hy spant
Of in of uyt sijn snelle paerden* *cf. de wagen van de zonnegod

En sie geen Coninckrijck op aerden
Soo vredich als het Nederlant.145

Daar zet de dichter een zonovergoten beeld neer: een vredig, verenigd Neder-
land – geen republiek meer, maar een koninkrijk –, met de prins als gelovige en 
geliefde vorst, onderlinge liefde, eendracht en gehoorzaamheid bij het volk, en 
de zegen van God over land, koning en onderdanen. Dat is zijn ideaal en in het 
licht daarvan wil hij historische gebeurtenissen beschouwen en duiden.

In feite is hij hier dus bezig om een gereformeerde, orangistische, nationaal-
Nederlandse identiteit te construeren, waarbij de geschiedenis en de actualiteit 
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belangrijke bouwstenen leveren. Het woord ‘constructie’ kan echter enigszins 
misleidend zijn, alsof het louter om een bewuste politieke en kerkelijke stra-
tegie zou gaan. Natuurlijk is er bij Revius en zijn geestverwanten sprake van 
strategische belangen, maar tegelijkertijd valt er toch ook iets te proeven van 
echte vreugde en verwondering, wat bijvoorbeeld blijkt uit de psalmtekst die 
hij op de titelpagina van zijn Triumph-liedt laat afdrukken: ‘Dat is van den Heere 
geschiet, ende het is wonder voor onsen oogen.’146

In zijn gedichten wil Revius de geschiedenis allereerst in het licht van Gods 
voorzienigheid plaatsen, zonder zich te verliezen in verhalen over wonderbaar-
lijke of bovennatuurlijke gebeurtenissen. Het gaat hem niet om Gods directe 
en zichtbare ingrijpen tegen de wetten van de natuur in, maar om het geloof 
dat Hij alles wat er in de wereld gebeurt, inclusief natuurlijke oorzaken, be-
stuurt en leidt. Dat besef is bij Revius, het hoeft niet te verwonderen, sterk ont-
wikkeld. Dankzij zijn vastomlijnde denken over goed en kwaad is het voor hem 
bovendien eenvoudig om die voorzienige leiding ook in concrete gebeurtenis-
sen aan te wijzen. 

Een mooi voorbeeld is het verhaal over het remonstrantenoproer dat hij 
vanuit Leiden – in 1633, tijdens de periode van zijn tijdelijke werkzaamheden 
aan de Statenvertaling – aan zijn collega Caspar Sibelius schrijft. Nadat hij de 
gewelddadigheden op straat verslagen heeft, de ingegooide ruiten, de getrok-
ken messen, de demonstraties en protestacties, schrijft hij: ‘Maar het einde dat 
bij hun daden past blijft niet uit.’147 De boosdoeners worden gestraft met ver-
banning, en dat staat voor Revius duidelijk in de context van een rechtvaardig 
wereldbestuur. Aangezien de remonstranten het ongelijk aan hun kant hebben 
en dan nog durven vechten en protesteren ook, kan het niet anders of ze begaan 
een misdaad die straf verdient.

Nog sterker verwijst hij naar het goddelijke oordeel in een andere brief aan 
Sibelius, waar hij vertelt dat Dionysius Vossius is overleden – dezelfde op wie 
Vondel zijn beroemde gedicht schreef:

Wat treurt ghy, hooghgeleerde Vos,
En fronst het voorhooft van verdriet?
Beny uw soon den hemel niet.
De hemel treckt. ay laat hem los.148

Revius ziet de zaak echter heel anders. Hij schrijft dat de jonge Vossius net een 
boek had vertaald en uitgegeven waarin een joodse schrijver een aanval op de 
christelijke religie had gedaan – ongetwijfeld bedoelt hij Menasseh ben Israels 
Consiliador, een boek dat door de Leidse theologische faculteit beoordeeld wordt 
als een gevaarlijke bron van twijfel en ketterij.149 In dat licht beschouwt Revius 
de plotselinge dood van Dionysius als een goddelijk ingrijpen: ‘Hieruit blijkt 
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niet onduidelijk de hand van God, die zijn eer handhaaft.’150 Kennelijk is voor 
hem zó helder dat de uitgave van het omstreden joodse geschrift een foute actie 
is van iemand uit het vijandige, remonstrantse kamp, dat hij het aandurft een 
dergelijk oordeel tegen een collega uit te spreken.

Daar moet wél bij gezegd worden dat Revius niet zonder meer gelooft dat 
elke zondaar tegenspoed te verwerken krijgt terwijl elke deugdzame mens 
voorspoed ten deel valt. Er is evenwel altijd één belangrijke regel die hem helpt 
om de gebeurtenissen te duiden. Wanneer een persoon of een volk rampen en 
tegenslagen te verwerken krijgt, is dat een straf van God als er sprake is van 
een zondig leven of een verkeerde godsdienst. Maar wanneer iemand het ware 
geloof aanhangt en een vroom leven leidt is rampspoed geen straf, maar alleen 
een les in godsvertrouwen. Omgekeerd geldt het ook: voorspoed is een zegen 
voor de gelovige, terwijl het voor de zondaar een oproep is om zich te bekeren.

Het cruciale punt is dus: wie is de zondaar, en wie is de gelovige? Voor Re-
vius is dat niet moeilijk. In zijn ogen spreekt Gods voorzienige bewaring uit 
het feit dat geen van de Statenvertalers aan de pest gestorven is,151 terwijl Gods 
oordeel blijkt uit de dood van Dionysius Vossius. Doorslaggevend is dus wat 
hem betreft de gereformeerde belijdenis: daaraan meet hij alle personen en ge-
beurtenissen af. De hele geschiedenis staat bij hem in het licht van Gods zorg 
om de christelijke leer zo zuiver mogelijk te bewaren. Als, met het oog op dat 
doel, Gods zegen en Gods straf bij de juiste personen en groepen terecht lijken 
te komen, is dat een reden tot verwondering. Als dat niet gebeurt, is het een 
aanleiding tot gebed om rechtvaardig ingrijpen.

Tegen die achtergrond staan ook zijn historieliederen en -gedichten. God 
straft en troost de mensen al naargelang ze nodig hebben,152 en de gelovige 
dichter wil dat zo goed mogelijk opmerken – en er vervolgens op reageren met 
klachten, berouw, gebed, dankzegging of lofprijzing. Soms komen al die ele-
menten samen in één gedicht, bijvoorbeeld als hij enerzijds denkt aan de nood 
van de Duitse protestanten en anderzijds aan ‘den rijcken zeghen, die God zoo 
wonderlick giet over ’t Nederlandt’:

Wanneer ick over-denck dees wonderlicke tijden
Hoe ’s werelts staet en Rijck vast rollet hoogh en laegh’*, *omhoog en omlaag rolt

Mijn zinnen zijn verwert in treuren en verblijden,
In droefenis en lust, in lof-sanck en in klaegh’.153

Rol van de Oranjedynastie
Haast onuitputtelijke stof vindt Revius, net als veel van zijn tijdgenoten, in de 
bijzondere ontstaansgeschiedenis van de Republiek – een proces dat zich nog 
steeds bezig is te voltrekken, vlak onder zijn ogen. Met hart en ziel is hij de 
zaak van de prins, het vaderland en de gereformeerde kerk toegedaan. Uit zijn 
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verzen spreekt een gevoel van verwondering over de bijzondere manier waarop 
God zijn genade laat blijken, een besef van wérkelijk Gods hand aan het werk 
te zien. Elke overwinning is daarom reden tot lofprijzing en dankbaarheid, ter-
wijl elke tegenslag reden is tot vurig gebed. ‘God is met de Nederlanden, God 
brengt Oostenrijck tot schanden,’ schrijft hij, overtuigd van de ondergang van 
het Habsburgse rijk. 154 Hij ziet de strijd van de Republiek en de prinsen van 
Oranje als een strijd waaraan God zijn hoge goedkeuring hecht, en waarin Gods 
bijstand en genade duidelijk zichtbaar worden: ‘Aenschouwt hoe in den strijt 
God self u voren gaet.’155

Zijn voorzienigheidsdenken en zijn visie op de rol van Oranje bij de bevrij-
ding van het vaderland komen prachtig tot uitdrukking in zijn ‘Danck-liet’ op 
het ontzet van Bergen op Zoom, een variatie op het bijbelse lied van Mozes en 
Mirjam, gezongen na de veilige uittocht van Israël uit de Egyptische slavernij:

Den Heer wil ick prijsen,
En eere bewijsen:
Wiens dappere hant
Heeft Ruyter en wagen
Verdreven, verslagen,
Gewentelt int sant.

(...)

Wie is ws gelijcke
In goetheyt soo rijcke 
O Jesu als ghy?
Wie staet soo getrouwe
Als t’bloet van Nassouwe
Gods kinderen bij?

(...)

Als dit sullen horen
Ons haters vol toren* *boosheid

En nijdich geblaf
Sy sullen verstocken* *verstijven

Als steenen, als stocken
Haer boosheyt tot straf.

Maer ons suldy planten
Als levende planten
O Heer in u hof:
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U scepter sal blijven
U rijcke beclijven* *duren

Met eeuwigen lof.

Gods Sone wilt loven,
Gods Soon van hier boven
Heeft wonder gewracht* *gewerkt

Hy heeft door Orangien
Den hoochmoet van Spangien
Ter schanden gebracht.156

In zijn gedichten komt hij woorden tekort om Gods genade met betrekking tot 
het vaderland en de prinsen van Oranje te bezingen. De twee grote thema’s van 
zijn poëzie kan hij zodoende in één adem noemen: ‘Ten minsten sal een yeder 
man/ Belijden dat ick kiesen kan/ Om dichten ’talderbeste stof,/ Dat’s Godes en 
des Princen lof.’157

Die heldenverering voor de Oranjes kan enige verbazing wekken, want van-
uit gereformeerd perspectief is er in sommige opzichten best iets aan te merken 
op de levensstijl en het gedrag van de prinsen, bijvoorbeeld op het gebied van 
Maurits’ buitenechtelijke relaties of Frederik Hendriks praalzucht. Frederik 
Hendrik en Willem II sluiten bovendien minder aan bij het orthodoxe calvi-
nisme dan Maurits. Maar dat lijkt Revius, dankzij zijn dynastieke denken, niet 
te hinderen. Voor hem zijn de Oranjes op een bijzondere manier met de Neder-
landen verbonden, en hebben zij ook de bijzondere opdracht om de Republiek 
te verdedigen. ‘Ghy edele plantsoen van den Orangien-boom,’ schrijft hij over 
Maurits, ‘Ghy Cherub die Gods sweert draecht op u wacker ermen/ om ’t Neer-
lants paradijs voor inval te beschermen.’ En over Frederik Hendrik: ‘Soo toont 
hem aen sijn volck het eel [edel] Nassousche bloet/ Wiens licht het Nederlant 
naest Godt verlichten moet.’ 158 Daar toont zich een overblijfsel van het wereld-
beeld uit Revius’ jonge jaren, waarin de erfenis van voorvaderlijke deugden een 
belangrijke hoeksteen vormt: ‘Het goede bloet sal selden dolen,’ schrijft hij, om 
daar vervolgens de toepassing uit te trekken:

Doe* Willem na den hemel voer *toen

Ontbonden* door het Spaensche roer* *losgemaakt van het lichaam, wapen

Hy liet twee spiegels van sijn leven,
Prins Maurits die men nooyt sach beven
En u o onvertsaegde Vorst* *Frederik Hendrik

Die* Colligny en die Nassouwe *bij wie

God’s-vrese, dapperheyt en trouwe
Geplantet hebben inde borst.159
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De Oranjes vormen het anker voor het Nederlandse schip, een schip dat altijd 
veilig zal varen zolang de dynastie bestaat.160 Het gaat hier dus over een erfelijke 
opdracht en een erfelijk heldendom, waarvan de oorsprong ligt bij de Vader des 
Vaderlands. Die vernieuwt zichzelf als ‘den phoenix van ons lant’ steeds weer in 
zijn nageslacht: ‘Wt Willems edel bloet is Willem weer geboren.’161 

De grenzen van het vaderland
Over Revius’ politieke voorkeuren hoeven we ook verder niet in het duister te 
tasten. Hij is tijdens het Twaalfjarig Bestand tegen de vredesvoorstellen van de 
Spanjaarden, want die vrede is te weinig gunstig voor de kerk: de Spanjaarden 
willen het liefst dat de Nederlanders zich met ziel en lichaam verkopen ‘voor 
een geschildert lant van ydele beloften’.162 Hij is ook, mét diverse prinsen van 
Oranje, een groot voorstander van de staatkundige eenheid van de Republiek. 
Voor hem gaat het nationale belang boven de gewestelijke soevereiniteit. Het 
zijn gevaarlijke verleiders, schrijft hij, die zeggen dat er zeven leeuwen gemaakt 
moeten worden van de éne leeuw. Als de leeuw in stukken gescheurd wordt, is 
het leven eruit en blijft iedereen met lege handen staan.163 Zijn leven lang denkt 
Revius vanuit de hele Republiek.

Dat betekent niet dat Deventer en Overijssel geen speciaal plekje in zijn hart 
hebben. Daar is hij openhartig over, als hij vanuit Leiden zijn Daventria illustrata 
opdraagt aan het Deventer stadsbestuur:

Iemand heeft eens heel scherpzinnig opgemerkt dat het prachtig zou zijn om de hele 
wereld tot vaderland te hebben en alle mensen als broeders en vrienden te beschou-
wen. Als kinderen Gods toch zijn wij allemaal van dezelfde natuur. Tevens is er onder 
de mensen gemeenschap en verwantschap in spraakvermogen en gevoelens. Niettemin, 
aldus diezelfde zegsman, waarheen men zijn schreden ook richt of waar men ook ver-
toeft, altijd blijft er een zekere verwantschapsband bestaan en de gehechtheid aan de 
eigen geboortegrond is daar een duidelijk blijk van. Hoe waar dit woord is, weet ik uit 
eigen ervaring, want ook al verblijf ik thans in een zeer verheven oord van wijsheid 
en deugdzaamheid, een plaats derhalve waar ik mij zeer thuis moet voelen, nooit toch 
heb ik de herinnering aan mijn geboorteplaats kunnen vergeten, maar steeds waren 
mijn gedachten erop gericht hoe ik haar als dankbaar en verknocht burger een blijk van 
waardering kon nalaten.164

Niettemin is het vaderland voor Revius groter dan Deventer en Overijssel al-
leen. Dat is ook wel verklaarbaar vanuit zijn persoonlijke ervaringen: zijn vader 
is afkomstig uit Elburg en heeft familie in Amersfoort, hij groeit zelf op in Am-
sterdam, studeert in Leiden en Franeker, is behalve in Deventer ook predikant 
op verschillende plaatsen in de classis Zutphen, komt dikwijls in Harderwijk 
en Leiden en heeft connecties aan de universiteiten van Utrecht en Groningen. 
Daarmee zijn bijna alle gewesten van de Republiek de revue gepasseerd. Hij 
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kan met veel hartstocht Deventer zijn vaderland noemen, maar met evenveel 
emotie gebruikt hij die term voor de brandende Veluwe: ‘Wy seyden, ah! hoe 
soude enichsins/ In rechten ernst ons herte sich verblijden/ Ter-wijl wy sien ons 
Vader-lant int lijden?’165 

Predikanten als Revius hebben de grondslag gelegd voor het latere gerefor-
meerde natiebesef. Toch betekent dat niet dat Revius louter propaganda schrijft 
ter ondersteuning van een politiek, confessioneel program. Hij legt weliswaar 
accenten op Gods zorg in de geschiedenis van de Republiek en op de bijzondere 
rol die de Oranjes daarbij spelen, maar diep daaronder ligt toch het besef dat 
Gods koninkrijk niet van deze wereld is. De combinatie van God, de Nederlan-
den en Oranje komt in zijn werk geregeld voor, maar daarbij ligt de nadruk op 
Gods daden, niet op het uitzonderlijke karakter van de Nederlandse natie in re-
latie tot de Oranjes. Hij schrijft als predikant, niet als politicus. Dat is het grote 
verschil met de leus ‘God, Nederland en Oranje’, zoals die in de negentiende-
eeuwse politiek gehanteerd wordt.166

Revius bewondert Gods voorzienigheid in de gebeurtenissen op vaderland-
se bodem, maar evengoed in de geschiedenis van het buitenland. Hij treurt in 
even lyrische bewoordingen om de dood van koning Gustaaf Adolf als om de 
dood van prins Maurits – misschien is Gustaaf Adolf zelfs nog wel een belang-
rijker werktuig van God.167 En hij is even bekommerd om het lot van de Duitse 
protestanten als om de gereformeerde kerk in de Republiek. God is niet alleen 
de God van de Nederlanden. En de Nederlanden zijn, als het erop aankomt, ook 
niet het ware vaderland. Als hij schrijft dat gelovigen vanuit ‘dit jammerdal’ op 
reis zijn naar het ‘Vaderlant’,168 betekent dat iets heel anders. Alleen in de hemel 
is een gelovige echt thuis.

Daarom gaat het in laatste instantie niet om de Republiek, maar om de kerk. 
Die kerk reist over de hele wereld, zo blijkt uit het gedicht ‘Tabernakel’. Zoals 
de tabernakel vroeger meereisde met het volk Israël, zo is het ook met de kerk: 
eerst was ze bij de joden, daarna in Griekenland en Klein-Azië, ze is in Rome 
geweest en in Spanje, maar daar is ze weggejaagd. Vervolgens heeft ze Duitsland 
aangedaan, en tegenwoordig woont ze – tijdelijk – in Nederland.169 Met andere 
woorden: de Republiek is op het moment dat Revius zijn verzen schrijft, de 
allerbeste plek voor de kerk – en daarom is de zaak van prins en vaderland wat 
hem betreft alle liefde waard. Daar ligt de verbinding tussen zijn hoge, gere-
formeerde idealen, zijn vaderlandsliefde en zijn Oranjegevoel, die in het diepst 
van zijn gedachten en gemoed soms wel eens onzichtbaar in elkaar overvloeien.

Toch kan hij, theologisch geschoold als hij is, niet anders dan een bewust 
onderscheid maken tussen kerk en vaderland. De reis van de kerk over de we-
reld heeft in Nederland zeker geen eindpunt bereikt. Niet voor niets vraagt de 
dichter zich aan het eind van zijn vers af waar toch de dwaaltocht zal eindigen. 
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Hij geeft zelf het antwoord: in Sion, pas daar zal de kerk uiteindelijk rust vin-
den. ‘Het moet zonneklaar zijn,’ schrijft Strengholt in zijn mooie artikel over 
dit gedicht, ‘dat Revius Nederland weliswaar als de ‘huidige’ verblijfplaats van 
de kerk van Christus ziet, maar volstrekt niet als haar definitieve woonstee. Ne-
derland is in zijn oudtestamentische voorstelling van zaken slechts één van de 
reeks tijdelijke behuizingen van de kerk op haar weg naar haar uiteindelijke, 
‘blijvende stad’. De waarschuwing in deze voorstelling is impliciet: het voor-
recht, de kerk te huisvesten, is niet vanzelfsprekend en wel allerminst blijvend. 
Van Nederland als het nieuwe Israël kan derhalve in beginsel geen sprake zijn, 
hoezeer Revius ook in de trant van voorgangers en tijdgenoten, calvinisten en 
andere protestanten, over de strijd tegen Spanje en Rome schrijft in termen en 
beelden van het oude Israël.’170

Inderdaad gebruikt Revius de vorm en beeldspraak van psalmen en andere 
liederen uit de Bijbel om zijn vaderlandse gevoelens tot uitdrukking te bren-
gen. Maar daar moet bij gezegd worden dat hij minstens zoveel parallellen ziet 
in de klassieke literatuur.171 ‘Grote Bellerophon,’ zo spreekt hij Gustaaf Adolf 
aan in zijn lijkklacht op diens overlijden, maar die ene held is hem nog lang 
niet genoeg: hij vergelijkt de Zweedse koning achtereenvolgens met Hector, 
Alexander de Grote en Constantijn.172 Hij hoeft maar een verhaal over een in het 
nauw gebrachte vaandrig te horen, of bepaalde regels van Vergilius ruisen door 
zijn hoofd en mengen zich door zijn poëzie.173 Dat hij de toestand van Neder-
land met die van Israël vergelijkt, betekent daarom helemaal niet dat hij Ne-
derland op dezelfde manier als uitverkoren volk ziet. Hij kan alleen bijna niet 
anders dan emblematisch denken, zo werkt zijn dichterlijke brein nu eenmaal. 
Maar, zoals in vorige hoofdstukken al duidelijk werd, voor hem vallen beeld en 
werkelijkheid daarmee bepaald nog niet samen.

In feite is hij tamelijk terughoudend in zijn bijbelse vergelijkingen: ner-
gens noemt hij Nederland daadwerkelijk Israël, en nergens zegt hij uitdruk-
kelijk dat de prins een nieuwe Mozes of David is. Hij legt hoogstens de bevrijde 
Nederlanders het lied van Mozes en Mirjam in de mond, hij vergelijkt ze met 
Israëlieten die een veertigjarige woestijnreis achter de rug hebben, hij laat ze 
treuren met de woorden van Elisa of hij gebruikt de Klaagliederen om een pa-
rallel te trekken met de toestand in de wereld. Maar altijd hebben zijn klacht en 
jubel in eerste instantie betrekking op de kerk, pas in tweede instantie op het 
vaderland. Het gedicht waarmee hij zijn Hoogliedberijming inleidt, in de vorm 
van een gebed, spreekt boekdelen. Het gaat over de bruid uit het Hooglied, en 
in Revius’ uitleg is die bruid de kerk van Christus. Daarom is het voor hem geen 
enkel probleem om van Salomo over te schakelen op Maurits:
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Ah! schenckt mijn dorre siel een dropken vande bron
Die vloeyde wt de borst ws* Herders Salomon *van uw [= van God]

Laet clincken in mijn dicht het snerren* sijner snaren: *trillen, geluid maken

Terwijl ghy door de hant van Maurits uwen helt
Doet bulderen de Zee en daveren het velt
Om t’huys van uwe Bruyt voor inval te bewaren. 174

Duidelijker kan het niet gezegd worden. De Republiek is het huis van de bruid. 
Niet de bruid zelf.175

Dat betekent dat Revius de Nederlanders beschouwt als door God gezegend, 
maar niet omdat ze dat als volk meer zouden verdienen dan andere volken. De 
levenshouding die hij met zijn gedichten wil overdragen is een andere. Wie 
voor een zaak strijdt die in het licht van de Bijbel beschouwd kan worden als 
een goede zaak, en wie daarbij bidt om Gods zegen, mag zich verwonderen en 
verheugen over de goede afloop. De overwinning kan echter slechts behaald 
worden in afhankelijkheid van God. Dat geldt zélfs voor de prins: ‘Om dat ghy, 
Prins, u draget minder/ Als God, daerom sijt ghy verwinder.’176 Ook de Neder-
landen moeten niet op vlees en bloed steunen, maar alleen op God. ‘De kercke 
heeft gebee’n, den Prince heeft gestree’n,’177 maar God is het die de overwinning 
geeft: 

Ghy sijt die de crijgen vuert*, *oorlogen voert

Ghy sijt die de machten stuert,
Ghy cont wonderlijck behouwen
Op u jonste* wy vertrouwen, *gunst

Niet op ruyter ofte speer.
Wilt ons horen lieve Heer.178

Waar die afhankelijkheid ontbreekt, kan er geen sprake zijn van een echte over-
winning, of van echte vrijheid. Het is geen vrijheid, schrijft Revius, om alleen 
maar verlost te zijn van Spanje, als we ondertussen nog altijd het zware juk 
van de zonde dragen. We moeten God dienen, dan zijn we pas echt vrij, zelfs al 
zouden we gebonden zijn door aardse machten.179 Zijn ideaal is dus theocra-
tisch van aard, maar niet op de manier van de zeventiende-eeuwse theocraten 
die – met het voorbeeld van het oudtestamentische Israël voor ogen – het hele 
staatsbestel naar het bijbelse model van de perfecte Hebreeuwse republiek wil-
len inrichten.180 Het gaat bij Revius niet om de bloei van de Republiek zonder 
meer, het gaat om de bloei van de kerk. Dat is de toestand waarnaar gestreefd 
moet worden, en die kan, denkt Revius, nu eenmaal het beste bereikt worden 
in een vrij land.
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Barsten in het ideaal
In zijn gedichten schenkt Revius niet alleen aandacht aan overwinningen, maar 
geeft hij ook behoorlijk veel ruimte aan tegenslagen en rampen. Zijn bundel 
bevat talrijke gedichten over de nood van de Duitse protestanten, lijkzangen 
op de ontijdige dood van helden als Ernst Casimir en Gustaaf Adolf, verzen over 
plunderingen en verwoestingen, gebeden om verlossing van de vijanden. Hef-
tige emoties voeren daarbij de boventoon: geregeld stort hij een ‘tranenvloed’, 
terwijl zijn gebeden om verlossing niet zelden de toon van een oudtestamenti-
sche wraakpsalm krijgen, zo grimmig bidt hij om de ondergang van de vijand:

Comt den Spaignaert voor den dach
Om ons heyr* te bieden slach *leger

Of de stede te ontsetten,
Uwen adem moet hem pletten* *verpletteren

En wech-blasen als een veer.
Wilt ons horen lieve Heer.

Sent hy hen* in haren noot *nl. de belegerden

Wijn of voeder, cruyt of loot,
Latet blijven onderwegen,
Latet van ons* zijn gecregen, *door ons

Smijt sijn wagenen om-veer.
Wilt ons horen lieve Heer.

Laet Philips van sijnen schat
Niet ontfangen dit noch dat,
Geeft dat hy na lange hopen
In zijn eygen nest gecropen
Suyg zijn poten als een beer.
Wilt ons horen lieve Heer.

(...)

Geeft de Vaticaensche pry* *Vaticaanse feeks

Dubbelt* voor haer moordery, *een dubbele straf

Smacktse schiedelijck her-onder* *haal ze schielijk neer

Dat den Hemel sich verwonder,
Want zy pralet veel te seer. 
Wilt ons horen lieve Heer.181

Toch sluipt er, voor de goede verstaander, in de loop van de jaren langzaam een 
andere toon in zijn werk. Zijn opvattingen veranderen niet: hij blijft overtuigd 
van de goede zaak van Nederland en Oranje en hij leeft altijd in de verwachting 
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dat God alle dingen goed zal maken. Maar wel komt er steeds meer ruimte voor 
nuance, en dat heeft alles te maken met het feit dat de dingen zich niet altijd 
ontwikkelen zoals hij het graag zou zien. Er komen barsten in het ideaal.

De teksten uit zijn studententijd en zijn eerste jaren als predikant tonen 
een optimistisch mens- en toekomstbeeld: het gaat goed met de kerk – sinds 
de reformatie opgedoken uit een afgrond van bijgeloof – en dus mag een mens 
hopen dat de wereld daar steeds beter van wordt. Maar dat rooskleurige voor-
uitgangsdenken uit zijn jonge jaren maakt langzamerhand plaats voor een rea-
listischer kijk op de situatie. Als hij ouder wordt is hij er niet meer zo van over-
tuigd dat de tijden steeds beter worden. Tijdens de veldtochten van Maurits en 
Frederik Hendrik lijkt het er nog op, het vaderland wordt groter, de kerk groeit 
en bloeit en krijgt de nodige invloed. Maar na de vrede van Münster en de dood 
van zowel Frederik Hendrik als Willem II is het duidelijk dat de regenten aan 
zet zijn – terwijl de macht van de kerk (en de orangisten) langzaam begint te 
tanen. Niet voor niets zijn de gereformeerde opinieleiders in deze periode in 
het algemeen kritisch over de ontwikkelingen in het vaderland.182

Revius’ gevoelens in die latere jaren blijken uit de opdracht van Daventria illu-
strata aan de magistraat van Deventer. Hij schrijft de tekst op een bijzonder mo-
ment in de geschiedenis, eind 1650, vlak na de plotselinge dood van  Willem II 
en de daaropvolgende geboorte van Willem III. Hoop en vrees strijden in zijn 
gemoed om voorrang, blijdschap om de vrede en ontsteltenis om de dood van 
de prins – wat ertoe leidt dat hij het vaderland wijst op zijn zonde en oproept 
tot bekering. Intussen is zijn hoop voor de toekomst nog altijd op Oranje ge-
vestigd:

Deze blikseminslag hebben wij over onszelf afgeroepen door onze zonden jegens de 
goedertieren Vader in de hemel. Maar zie, Hij die heeft toegeslagen, heeft meteen ge-
toond dat in zijn hand het geneesmiddel ligt, door uit de hemel een nieuwe erfgenaam 
te schenken (zo bid ik) van de voorvaderlijke deugden. Moge het God behagen dat hij 
opgroeit tot heil van de staat en duurzaamheid van het volk Gods en dat intussen ons 
vaderland in oprechte vroomheid en in een onverbrekelijke eensgezindheid opbloeit 
en voorspoedig gedijt door goddelijke weldaden alleraard.183

6. Kerk en staat

Krachtmeting in Deventer
Dat het vaderlandse gevoel van Revius en zijn geestverwanten nooit het niveau 
van extreem nationalisme bereikt heeft, komt doordat de gereformeerde kerk 
in de Republiek altijd tegen de regenten heeft moeten opboksen. Religieuze en 
nationale identiteit, kerk en staat vallen hier niet samen. Geregeld is er sprake 
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van krachtmetingen tussen de beide roergangers van het schip van de samenle-
ving. En aangezien voor Revius de kerk het ware vaderland is, kan het niet an-
ders of hij bekijkt de staat soms met een kritisch oog. Zelfs het Deventer stads-
bestuur, waarmee hij zijn leven lang hartelijke banden onderhoudt, moet wat 
hem betreft niet proberen zich in kerkelijke zaken te mengen.

De eerste grote botsingen tijdens zijn beginjaren als predikant in Deven-
ter, rond het beroep van Johannes Acronius en de afzetting van Assuerus Mat-
thisius, hebben kerkenraad en magistraat samen goed overleefd.184 In de jaren 
die volgen blijft de samenwerking hartelijk. Beide partijen streven kennelijk 
hetzelfde doel na: rust en eensgezindheid in de stad, een duidelijke rol voor de 
gereformeerde kerk in de regulering van de samenleving, opvoeding en mo-
rele bijsturing van de bevolking volgens gedeelde normen en principes, goed 
overleg tussen kerkenraad en burgemeesters. De manier waarop Revius en zijn 
collega’s in deze periode betrokken zijn bij het gestalte geven aan het publieke, 
culturele leven in de stad – het bestuur van de Latijnse school, de stichting van 
het Athenaeum, het beheer van de bibliotheek, de oprichting van het muziek-
college – spreekt boekdelen. De burgemeesters beloven bij hun aantreden in 
het stadsbestuur trouw aan de gereformeerde leer, terwijl ze het voorgestoelte 
krijgen in de kerk. Tekenend is dat ze, na de zondagse eredienst, vanuit de kerk 
twee aan twee naar het stadhuis schrijden en daarbij door drie stadsmuzikan-
ten worden ‘verheerlijkt’.185

De constructieve samenwerking tussen kerk en overheid, onder meer dank-
zij goede contacten op persoonlijk vlak, kan echter niet verhullen dat er wel de-
gelijk sprake is van twee verschillende visies op de rol van kerk en overheid. De 
predikanten hechten aan de zuiverheid van de leer en laten in de kerk slechts 
lidmaten toe die persoonlijk instemmen met de gereformeerde belijdenis en 
daarvan in hun gedrag blijk willen geven. Als het om de handhaving van die 
principes gaat accepteren ze geen gezag van magistraatsleden die mogelijk zélf 
niet helemaal zuiver in de leer zijn. Intussen houden de regenten vast aan een 
andere kerkvisie: zij beschouwen de publieke kerk veel meer als een instrument 
om de moraal en gemeenschapszin binnen de stad te versterken – dus gericht 
op de totale bevolking en in die zin wel degelijk ondergeschikt aan de overheid. 
De spanning die tussen beide opvattingen bestaat, komt (zoals overal in de Re-
publiek) vooral aan de oppervlakte bij het beroepingswerk en bij pogingen van 
de ene of de andere partij om extra gezag naar zich toe te trekken.186 

Zo is er in Deventer bijvoorbeeld in 1625 sprake van een incident, als de pre-
dikant Winandus Alstorphius in 1625 gewaagde uitspraken doet over het stads-
bestuur. Dat leidt tot een maandenlange machtsstrijd tussen burgemeesters 
en predikanten. De magistraat vindt dat Alstorphius de gemeente tot oproer 
verleidt en dreigt met inhouding van het traktement, de kerkenraad dreigt 



VI de zIn Van de geschIedenIs | 365

met censuur van burgemeesters.187 Bij een dergelijke kwestie blijkt hoezeer er 
sprake is van wederzijdse afhankelijkheid, en hoezeer beide partijen elkaar bij 
een conflict in een houdgreep kunnen manoeuvreren. Revius, als misschien wel 
de invloedrijkste man binnen de Deventer kerkenraad, verdedigt in dergelijke 
gevallen met verve de onafhankelijkheid van de kerk. Predikanten moeten hun 
oren niet laten hangen naar wat bestuurders graag willen. Als het van de re-
genten afhangt zou de kerk iedereen maar moeten laten doen wat hem belieft 
– en dat past niet bij het calvinistische model.188 De gereformeerde kerk is een 
belijdende kerk, waarvan het lidmaatschap een prijs vraagt op het punt van leer 
en leven, en predikanten moeten alle ruimte krijgen om die boodschap uit te 
dragen en waar nodig tuchtmaatregelen te nemen.

Met die definitie van kerk-zijn kan de overheid echter niet anders dan op 
de een of andere manier een politiek van tolerantie voeren. Als immers niet alle 
mensen zonder meer bij de publieke kerk kunnen horen – en gewetens laten 
zich nu eenmaal niet dwingen, daarover is iedereen het eens – betekent dat dat 
afwijkende opvattingen stilzwijgend getolereerd moeten worden.189 Maar daar 
ontstaat voor de predikanten weer een probleem: zij vinden regelmatig dat de 
overheid te tolerant is en de gereformeerde leer en levenswandel in het publie-
ke leven veel meer zou moeten bevorderen. Vandaar de herhaalde oproepen om 
gestalte te geven aan de zondagsrust, om bepaalde activiteiten op de kermis te 
verbieden, om actie te ondernemen tegen bijeenkomsten van andersdenken-
den, kortom, om de normen en principes van de kerk grondiger toe te passen 
op de samenleving.

Die spanningsvolle verhouding van de gereformeerde kerk tot de regenten 
uit zich ook op nationaal vlak, en dat verklaart voor een deel Revius’ Oranjege-
zindheid. Het is immers de prins die de kerk beschermt tegen al te veel inmen-
ging van de kant van de overheid. In Revius’ ogen is de Republiek allereerst een 
constructie die de kerk – het hart van het vaderland – moet faciliteren, terwijl 
de prins de voornaamste beschermheer is.190 Op de achtergrond speelt daarbij 
mee dat vóór 1618 de belangen van de regenten dikwijls samenvielen met die 
van de remonstranten191 – reden te meer voor een contraremonstrant om ook in 
politiek opzicht overtuigd de andere partij te kiezen.

Het tekent Revius’ positie dat hij in zijn gedichten voortdurend de risico’s 
van de macht aanwijst in het geval van wereldlijke overheden, terwijl het gezag 
van de kerkelijke ambtsdragers voor hem buiten kijf staat. Daaruit blijkt zijn 
streven naar invloed voor de kerk op het publieke leven en naar inperken van de 
overheidsmacht in religieuze zaken. Vorsten willen zich volgens hem nog wel 
eens te buiten gaan aan ‘hoochmoet, tyranny, en ongebonden laster’, en om-
hooggevallen magistraten verliezen vaak hun werkelijkheidszin,192 maar wie 
de ‘trouwe predicanten’ veracht, kan verzekerd zijn van Gods straffende hand. 
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Respect voor de dienaren van de kerk staat vrijwel op één lijn met eerbied voor 
God, zonder dat de menselijke feilbaarheid en partijdigheid – ook bij predikan-
ten – een plaats heeft in de afwegingen:

Ons wenschen is, tot God te brengen uwe boet*, *boete, schuldbelijdenis

T’is nodich dan, t’is tijt dat ghyse eenmael doet,
En u niet stellet met Gods knechten onversoenlijck,
Of, met den Heer u te versoenen is niet doenlijck.193

Verwijderd uit de schoolraad
Ondanks incidentele conflicten tussen kerkenraad en burgemeesters is er, zo-
als gezegd, tijdens de eerste twintig jaar van Revius’ predikantschap sprake van 
harmonieuze samenwerking en behoorlijk veel invloed van de kerk op het pu-
blieke leven. In de jaren dertig van de zeventiende eeuw begint dat echter lang-
zaam te veranderen. Een van de eerste signalen is het feit dat er niet langer pre-
dikanten in de schoolraad zitten. Revius zelf heeft in het onderwijsbeleid van 
de stad van meet af aan een belangrijke rol gespeeld en jarenlang zijn invloed 
laten gelden, maar in 1638 is het afgelopen.194 Hoe het komt dat hij ineens uit de 
schoolraad verdwijnt, is niet helemaal duidelijk, maar waarschijnlijk heeft het 
te maken met twee kwesties waarin hij in deze periode verwikkeld raakt: zijn 
ruzie met schoolrector Johannes Quirinus Cellarius en zijn conflict met Nico-
laas Vedelius, hoogleraar theologie aan het Athenaeum.195

Oorzaak van de pijnlijke ruzie met Cellarius is Revius’ enig overgebleven 
zoon Richard, die in Deventer eerst de Latijnse school en later het Athenaeum 
bezoekt en bepaald geen voorbeeldige leerling is.196 De hele geschiedenis is 
vastgelegd in een verzoekschrift van de rector, waarin hij de magistraat vraagt 
om hem in bescherming te nemen tegen Revius en zijn aanhangers.197 Die wil-
len hem in 1637 namelijk met een kerkelijke tuchtprocedure lastigvallen – re-
den voor Cellarius om de oorzaken van de onenigheid tussen hem en Revius 
uitvoerig uiteen te zetten.

Volgens de rector is Richard, de ‘ongedisciplineerden ende ondeugenden 
soon’ van Revius, recent een tijdje in Holland op school geweest,198 maar daar 
‘bedorven’ door een te slappe aanpak. Hij moest dus bij terugkeer in Deventer 
streng aangepakt worden, dat vond Revius zelf ook. Niet voor niets kwam hij 
hem, terug in Deventer, bij de rector afleveren met het verzoek dat hij ‘soude 
doch nauwe regard op hem hebben, ende hem den duijm op het oogh houden, 
op dat hij alsoo, naest Godt, weederom mochte te recht gebrocht werden.’199 
Maar met de straffen die de rector vervolgens oplegt is Revius het niet eens. Zo 
heeft hij kennelijk moeite met het feit dat Richard ‘om eenighe slaegerijen ende 
andere mishandelinghen geincarcereert wierdt.’ Een en ander leidt ertoe dat hij 
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de rector in zijn eigen huis komt uitschelden voor ‘tiran’ en ‘predikantenvijand’ 
– scheldwoorden die hij later in bijzijn van dominee Sibelius overigens weer 
terugneemt.

De rector op zijn beurt vindt Revius te toegeeflijk, te blind voor de fouten 
van zijn zoon en diens vrienden: hij stelt dat Revius de studenten ‘in haeren 
moetwille sterckt’ omdat hij de bijeenkomsten waaruit alle kwaad voortkomt 
zélf toestaat, dat hij ‘door zijn kinders de kercke Gods een groot scandael geeft’ 
en dat hij zijn zoon ‘sonder dat deselve satisfactie aen zijn Professores heeft ge-
daen’ uiteindelijk tóch als student naar Leiden heeft gestuurd. 

Het conflict doet de verhoudingen in de schoolraad natuurlijk geen goed: 
ook daar vallen harde woorden. Op een gegeven moment is Revius er boven-
dien van overtuigd dat de rector in zijn kennissenkring aan het stoken is, om 
zo het huwelijk van zijn oudste dochter – de achttienjarige Theodora – met de 
jeugdige predikant Bernardus Wijngaerden te beletten. De rector verdedigt 
zich met te zeggen dat hij helemaal niets gezegd heeft, en dat hem dat huwelijk 
ook niets aangaat, maar hij kan zijn oren niet altijd dichtstoppen voor het feit 
dat er de nodige ‘legenden’ over Revius’ dochter rondgaan.200

Intussen slaat Revius langs de kerkelijke weg terug. De rector vertelt de aan-
leiding daartoe uitvoerig. Na een feestelijk avondje onder professoren wordt 
hij lastiggevallen door een dronken student, ‘des pennesnijders soon’, kennelijk 
een vriend van de negentienjarige Richard Revius. Die zoekt eerst op straat ru-
zie met hem, en vertrekt dan naar het huis van dominee Revius ‘met desselven 
soon op den bijslagh oft stoep sittende, ende hem sonder twijfel de heroijcke 
daet, waerdoor hij, gelijck andere quaede boeven, aen hem sich ridderlijck ge-
queten hadde, beroemende.’ De volgende morgen komt diezelfde student zijn 
excuus maken: hij was de vorige avond dronken geweest en had het zo niet be-
doeld. Intussen gaat Revius echter ook in de kwestie roeren, en hij ontdekt dat 
de rector het diezelfde avond nogal op een drinken heeft gezet met de hoog-
leraren van het Athenaeum – en eindelijk heeft hij daarmee volgens de rector 
een aanleiding gevonden om een tuchtprocedure te starten. Maar de oorzaken 
liggen elders.201

Hoezeer het verhaal van rector Cellarius ook bijgekleurd mag zijn door 
verontwaardiging en partijdigheid, een paar dingen worden toch duidelijk. 
Allereerst dat Revius de dingen graag naar zijn hand zet, en moeite heeft met 
minder volgzame figuren als de schoolrector. Daarnaast dat zijn kinderen zich 
niet altijd even voorbeeldig gedragen. Ten overvloede blijkt dat ook nog eens 
uit de kerkenraadsnotulen, waarin Richard een paar keer langskomt als onver-
beterlijke vechtersbaas.202 Terwijl hij dan toch geen puber meer is: de kerkelijke 
kwesties spelen zich af als hij tussen de 19 en 24 jaar oud is. Eén keer komt het 
zelfs zover dat de eerste trap van de kerkelijke tucht op hem wordt toegepast – 
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hoewel dat in de zeventiende eeuw ook weer niet uitzonderlijk is en in de beste 
families voorkomt.

Uit de hele geschiedenis blijkt ten slotte ook iets van Revius’ eigen gedrag 
als opvoeder. Hij lijkt aan de ene kant te beseffen dat met name zijn zoon een 
strenge aanpak nodig heeft, terwijl hij aan de andere kant zélf veel minder hard 
en consequent optreedt dan de rector graag zou zien. Hij moet zorgen hebben 
gehad om het gedrag van zijn kinderen, maar komt toch ook op nogal primair-
hartstochtelijke manier voor ze op. Tegen die achtergrond lichten de regels van 
zijn gedichtje ‘Sonen’ extra op:

De soonen zijn Gods gaef ’: t’sijn pylen inde handen
Eens crygers, om daer mee te vellen zijn vyanden.

Maar pylen zijnt almee* waer door des vaders hert* *ook, hart

Wel menichmael geraect en doorgeschoten wert.203

Intussen lopen, al dan niet door toedoen van Cellarius, de plannen die Revius 
met zijn oudste dochter heeft, op niets uit: er is geen sprake meer van een hu-
welijk met dominee Wijngaerden. Wél lukt het hem binnen een jaar om toch 
een andere geleerde predikant als echtgenoot voor Theodora te vinden: Daniel 
Bokelman, predikant te Wijhe. Of misschien heeft ze hem zelf gevonden, wie 
zal het zeggen. In elk geval is ze snel met hem getrouwd, maar het huwelijk 
heeft niet lang geduurd. Al in 1641 is Theodora weduwe, pas 23 jaar oud, moeder 
van twee kinderen. Het ligt voor de hand dat ze dan opnieuw, mét haar twee 
kinderen, bij haar ouders, haar broer Richard en haar zusje Cornelia in het grote 
huis aan de Engestraat – de huidige Stromarkt – komt wonen.204

De kwestie met Cellarius heeft meer dan anderhalf jaar gesleept. De kerken-
raad doet verwoede pogingen om hem als boetvaardige zondaar in de vergade-
ring te laten verschijnen, maar de rector is weerspannig en weigert te komen. 
Hij verzuimt kerkdiensten en gaat in Amsterdam (in plaats van in Deventer) 
aan het avondmaal, en pas als de kerkenraad dreigt daadwerkelijk een tucht-
procedure in gang te zetten, verschijnt hij eindelijk. Bij die gelegenheid ‘is hem 
vriendelick ende broederlick zijn verloop voor oogen gestelt, daer alhier hij 
leedwesen getoont heeft van alle passen in de gantsche saeke van hem gepres-
seert.’ De kerkenraad laat het daarbij en Cellarius verschijnt verder niet meer in 
de notulen.205

Intussen heeft de magistraat kennelijk wél ingegrepen door Revius niet 
langer in de schoolraad te benoemen, evenmin als de collega-predikanten die 
hem steunen in zijn ruzie met de rector en later ook in zijn conflict met Vede-
lius. Dat is een breuk met het tot dan toe gevoerde beleid. Geen wonder dat 
de kerkenraad zich zorgen maakt en probeert eind 1638 de zaak weer terug te 
draaien: ‘sal oock versocht worden dat den Schoolraet wederom op den ouden 
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voet werde gerestitueert, om insonderheyt op de suyverheyt der leere ende orde 
te letten.’206 Het verzoek mag echter niet baten. Na 1638 zit er geen predikant 
meer in de schoolraad – een signaal dat de macht van de kerkenraad in publieke 
zaken afneemt.

Vedelius als verrader
Het tweede grote conflict dat Revius’ leven in deze jaren bepaalt, is dat met Ni-
colaas Vedelius, een geleerde van naam die in 1630 aan het Deventer Athenaeum 
is benoemd als hoogleraar Hebreeuws en theologie. Hij komt uit Genève en 
staat bekend als een uitermate rechtzinnig gereformeerd theoloog. Maar in 
1638 blijkt ineens dat hij veel voelt voor een kerkmodel met grote invloed van 
de overheid op het kerkbestuur. Dat heeft ongetwijfeld iets te maken met zijn 
Geneefse achtergrond, waar de situatie heel anders geregeld is dan in de Repu-
bliek, maar daar hebben de predikanten van Deventer geen boodschap aan – die 
kunnen een dergelijk model slechts associëren met remonstrantse denkbeel-
den.

Als Vedelius met zijn studenten een aantal stellingen over het onderwerp wil 
behandelen, krijgt hij eenvoudig de kans niet: Revius komt erachter en stapt 
onmiddellijk naar het stadsbestuur om eens grondig aan de burgemeesters uit 
te leggen hoe ongewenst Vedelius’ standpunt in deze kwestie is.207 Blijkbaar 
doet hij dat overtuigend, want Vedelius krijgt tijdelijk een publicatieverbod 
opgelegd. De predikanten stellen de zaak bovendien gezamenlijk aan de orde 
bij de persoon die geldt als autoriteit op het gebied van kerkrecht, de Leidse 
hoogleraar Jacobus Trigland.

Daarmee escaleert de zaak. Vedelius is boos en beledigd om de manier 
waarop hij behandeld wordt, en schrijft daar zelf ook over aan Trigland. Hij 
had slechts op academisch niveau een onderwerp met zijn studenten willen 
behandelen, maar de predikanten ‘proberen deze rel duidelijk publiek te ma-
ken, tot groot schandaal voor de kerk.’208 Als het echter over de inhoud van de 
kwestie gaat, neemt Vedelius geen blad voor de mond: zijn tegenstanders zijn 
aanhangers van een ‘paapse leer’, namelijk die van Bellarminus en andere je-
zuïeten. Waar de wereldlijke overheid moet wijken voor de geestelijke macht, 
rijst immers het ultieme schrikbeeld (de pauselijke autoriteit) aan de horizon. 
De Deventer predikanten moeten zich daarom schamen hem, een rechtzinnig 
gereformeerd denker, zo aan te vallen – ongetwijfeld tot vreugde van de armi-
nianen. Enzovoort.209

Maar het wordt nog erger. Op een gegeven moment ligt de correspondentie 
tussen Vedelius en Trigland op straat – kennelijk heeft Trigland het hele verhaal 
persoonlijk aan Revius verteld. Daarmee is het hek van de dam. Een woedende 
kerkenraad beschuldigt Vedelius van laster en eist dat hij een nieuwe brief aan 
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Trigland schrijft, waarin hij de predikanten van alle blaam zuivert. Vedelius is 
daarin echter niet royaal genoeg met zijn lof en daarom wordt hij alsnog onder 
censuur geplaatst. Het stadsbestuur doet pogingen tot verzoening maar de ker-
kenraad is onverbiddelijk – terwijl de hele gemeente van Deventer, trouw aan 
de dominees, zo langzamerhand op stelten staat.

Dat kan ook bijna niet anders, waar Vedelius vanaf de ene kansel wordt uit-
gekreten voor ‘Judas de verrader’, vanaf de andere voor ‘Kajafas’ dienaar’ en vanaf 
de derde voor een hypocriet ‘tot dewelcke Christus seggen sal, Non novi vos’.210 
Welke van de drie scheldpartijen voor rekening van Revius komt, valt niet goed 
uit te maken, maar zeker is dat hij en zijn collega’s samen niet te goed zijn ge-
weest om hun meningsverschillen met de meest onhoffelijke en oneigenlijke 
middelen tot op de preekstoel van Bergkerk, Lebuïnuskerk en Broederenkerk 
uit te vechten.

Het geschil met Vedelius is een kwestie die de laatste jaren van Revius in 
Deventer beheerst. Het hele jaar 1638 duren de vijandelijkheden voort, en ook 
al lijkt de zaak dan aan het eind van het jaar definitief bijgelegd, dat is maar 
schijn. Nadat Vedelius in 1639 als hoogleraar naar Franeker vertrokken is, duurt 
het niet lang of hij besluit zijn geschrift over de verhouding tussen kerk en 
overheid alsnog te publiceren. Revius laat het er niet bij zitten en slaat terug 
met een boekje waarin hij zijn visie op het onderwerp verwoordt: Examen dis-
sertationis D. Nicolai Vedelii de episcopatu Constantini Magni, seu de potestate magistratuum 
reformatorum circa res ecclesiasticas (1642).211

Geen pausen in de kerk
Het zegt iets over Revius’ onbuigzame karakter dat hij zelfs een geestverwant als 
Vedelius keihard aanpakt. Zoals de bekende remonstrantse voorman Johannes 
Wtenbogaert het samenvat: ‘Dit siet men int boecxken, dat Jacobus Revius (...) 
tegen Vedelium heeft uytgegeven, soo bitter als roet, soo scherp als een vlijm, 
of scheermes, so schimpich ende hatich, als of sy te samen, beyde nochtans seer 
suyvere, gantsch gereformeerde en gelouterde Calvinisten, formele geslagen vy-
anden waren.’212 De verhouding tussen kerk en staat is voor Revius een van de 
thema’s die onder het kopje ‘hoofdzaken’ vallen. Hij wil met zijn boekje tegen 
Vedelius ‘de zekere en goddelijke waarheid van de leer, die zo wreed gegeseld 
wordt’ verdedigen – en zodra het etiket van de Waarheid met een hoofdletter op 
de zaak geplakt wordt, is er van enige mildheid bij hem natuurlijk geen sprake 
meer.213 

Inhoudelijk heeft Revius wel een punt. Hij vertegenwoordigt het gerefor-
meerde kerkmodel, terwijl Vedelius een afwijkende richting lijkt in te zetten, 
zoals blijkt uit de visie die beide partijen in hun boeken verwoorden. Vedelius 
wil de (gereformeerde) overheid ook macht geven in inhoudelijk-kerkelijke 
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kwesties en bij het beroepingswerk, Revius wil de onafhankelijkheid van de 
kerk op dat punt waarborgen.214 Het spreekt boekdelen dat Wtenbogaert, die 
toch verder weinig met Vedelius opheeft, benadrukt dat hij het op dit punt he-
lemaal met hem eens is – al doet Vedelius dan volgens hem gekunstelde pogin-
gen om afstand te nemen van de arminianen en aan te sluiten bij de gerefor-
meerden: ‘Evenwel meynt hy dit daer mede gewonnen te hebben, dat men hem, 
al schrijft hy selve in sijn vorder Tractaet, den Overheden immer soo veel toe 
in’t Kerckelijcke, jae in sommige dinghen me[e]r, als Ick, en de Remonstranten, 
oyt hebben gedaen, niet en soude aensien voor een Toestander mijns gevoelens 
(...).’215

Vedelius’ afstand nemen van de remonstranten – onder meer door te bena-
drukken dat predikanten niet volledig afhankelijk zijn van de overheid – lijkt 
echter vergeefse moeite. Revius is er in zijn reactie allereerst op uit om Vedelius 
en de diverse autoriteiten waarop hij zich beroept, in de juiste kampen te plaat-
sen. Volgens hem doet zijn opponent ten onrechte een beroep op Rivet, Mac-
covius en anderen, terwijl het zonneklaar is dat hij (ondanks zijn ontkennin-
gen) wél in het kamp van Wtenbogaert, Oldenbarnevelt en Arminius past. Er 
klopt volgens Revius ook niets van dat Vedelius de gereformeerden verwijt dat 
ze aanhangers zijn van de rooms-katholieke Bellarminus. Om dat te bewijzen 
haalt hij een aantal boegbeelden van rechtzinnigheid aan – Walaeus, Voetius, 
Trigland – waarmee meteen duidelijk is in welk kamp hij zichzelf wil plaat-
sen.216 Door die hergroepering van partijen wordt de zaak een stuk simpeler. 
Gereformeerd tegenover remonstrant, dat is het oude model waarmee Revius 
werken kan.

Revius’ uitgangspunt is dat kerk en staat elk hun eigen terrein hebben en 
hun macht niet op het terrein van de ander mogen uitoefenen. Op de pran-
gende vraag wie er ‘in eer en waardigheid’ het hoogst staat, komt hij met het 
diplomatieke antwoord dat het onderscheid tussen burgerlijke en kerkelijke 
eer gehandhaafd moet blijven.217 Niettemin gaat het gezag van de kerk hem 
uiteindelijk boven alles. De regenten hebben het weliswaar in de politiek voor 
het zeggen, maar als personen – en gelovigen – zijn ze onderworpen aan het 
gezag van de kerk.218 Ter ondersteuning van die visie hoeft hij maar naar allerlei 
bijbelse voorbeelden te verwijzen: als de koningen van Israël niet deden wat de 
profeten zeiden, liep het niet goed met hen af.219

In de praktijk gaat de discussie in de geschriften van Revius en Vedelius ech-
ter helemaal niet over de invloed van de kerk op het overheidsbeleid – op dat 
punt zijn er geen problemen –, maar alleen over de invloed van de overheid in 
kerkelijke kwesties. Vedelius is van mening dat voor de overheid een grotere 
taak is weggelegd dan alleen maar als beschermvrouwe van de kerk – zoals de 
gereformeerde orthodoxie vindt. De regenten zijn immers lid van de kerk en 
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hebben daarom het recht om hun invloed te laten gelden bij het beroepen van 
predikanten. Sterker nog, de overheid zou volgens hem ook de kerkelijke wet-
ten mogen maken, tenminste, voor zover die niet strijdig zijn met de Bijbel.220

Wat Revius betreft riekt dat naar ketterij. Het is veel beter als de overheid 
geen enkele macht heeft in kerkelijke zaken, behalve dan als ‘verdediger van de 
kerk en uitvoerder van haar besluiten’.221 De magistraat mag zich daarom niet 
bemoeien met het beroepen van nieuwe predikanten, althans, niet inhoude-
lijk – hoogstens kunnen de burgemeesters het beroepingswerk faciliteren.222 Ze 
mogen zich ook niet mengen in controverses over geloofszaken, en al helemaal 
niet in kwesties over predikanten die zich misdragen. Alleen als het over echte 
misdaden gaat valt het probleem onder verantwoordelijkheid van de overheid, 
maar de regenten moeten zich erbuiten houden als dominees hun werk niet 
goed doen of hun macht om mensen onder censuur te zetten misbruiken – dan 
moet de kerk ze tot de orde roepen, niet de staat.223

Wat er in elk geval niet moet gebeuren is dat er bij de overheid een soort 
‘pauselijk gezag’ ontstaat. De magistraat moet geen paus worden, en zeker de 
koning of koningin niet.224 Stilzwijgend gaat Revius daarbij voorbij aan de pro-
blemen die kunnen ontstaan als niet de burgemeesters, maar de predikanten te 
veel macht krijgen – kennelijk is die macht wat hem betreft niet gauw te groot. 
Kwalijk vindt hij slechts de gedachte dat de professoren in de theologie het voor 
het zeggen zouden krijgen, zoals Vedelius subtiel suggereert. ‘Daar zie je Vede-
lius’ bedoeling als in een spiegel. De wetten die de kerkelijke zaken betreffen 
zal de professor opstellen, de magistraat zal ze bekrachtigen en naar willekeur 
van de professor zullen ze aan de kerk worden opgedrongen, zelfs tegen de wil 
van de predikanten.’ Dat leidt alleen maar tot een ‘nieuw soort academische an-
tichrist’.225 

Met dat alles wordt duidelijk waarom de Deventer kwestie door alle partijen 
zo persoonlijk opgevat wordt: Vedelius ís de plaatselijke professor die volgens 
zijn eigen theorie de regels mag bepalen, en de predikanten voelen zich daar 
het mogelijke slachtoffer van. De kerk heeft zich in de voorbije decennia in De-
venter een uiterst invloedrijke rol verworven, maar ziet haar gezag in publieke 
kwesties aan het eind van de jaren dertig wankeler worden – bijvoorbeeld door 
de verdwijning van alle predikanten uit de schoolraad.226 Geen wonder dat Re-
vius en zijn collega’s zich bedreigd voelen door Vedelius’ ideeën over kerk en 
staat. Juist in de jaren rond 1640 hebben ze het gevoel alles op alles te moeten 
zetten om de bereikte toestand te consolideren. 

Vermoeiend gekrakeel
Vedelius voelt zich zwaar getroffen door de hele onverkwikkelijke affaire, 
vooral omdat hij bij de verschijning van Revius’ boekje ernstig ziek is en ziet 
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aankomen dat hij er niet meer op kan reageren. Dat blijkt uit een brief van Vos-
sius aan Hugo de Groot, waarin hij schrijft over Vedelius’ dood: ‘Het kwelde de 
stervende dat hij van de aarde werd weggerukt voordat hij Revius en Trigland 
had kunnen antwoorden. Elk van hen beiden heeft nogal fel geschreven tegen 
zijn geschrift over het episcopaat van Constantijn, waarin hij de rechten van de 
magistraat in kerkelijke zaken verdedigt. Collega’s van de overledene bevestig-
den mij in Franeker dat [zijn] reactie misschien zo ook uitgegeven moet wor-
den, maar met weglating van die dingen die hij – om met gelijke munt terug 
te betalen – Revius in giftige bewoordingen had aangesmeerd.’227 Dat Vedelius 
zelf ook niet makkelijk was, blijkt uit wat Vossius er nog aan toevoegt: ‘Collega 
Barlaeus zal geen traan laten om de dood van Vedelius, door niemand is hij im-
mers verschrikkelijker behandeld dan door hem.’228

Niet alle geestverwanten van Revius zijn intussen gesticht door het gehar-
rewar in het orthodoxe kamp. De Bremense theoloog Ludwig Crocius bijvoor-
beeld vindt zijn boekje veel te fanatiek: ‘Wie zal goedkeuren,’ schrijft hij, ‘dat Ja-
cobus Revius (...) de pen heeft getrokken tegen de beroemde Vedelius? Zo wordt 
uit een geschil een nieuw geschil geslagen.’229 Maar Gisbertus Voetius, kampi-
oen van de orthodoxie, is er blij mee en heeft zelfs bewondering voor de manier 
waarop de auteur zijn strijd voert.230 Revius’ geschrift geldt intussen ook over de 
grenzen als een belangrijke publicatie over de verhouding tussen kerk en staat: 
diverse Schotse theologen blijken in het bezit van een exemplaar.231 

Dat Revius zelf wel eens moe is geworden van al het gekrakeel, blijkt uit 
een van zijn brieven aan Heinsius. Hij schrijft eind 1639 dat hij dagelijks een 
uurtje besteedt aan het lezen van Heinsius’ bijbelcommentaar en dat verheugt 
hem bovenmate in alle moeilijkheden die hij het hoofd te bieden heeft: ‘Hoe-
wel ik mezelf heb verplicht tot verschillende vervelende werkzaamheden – zo-
zeer inderdaad dat ik overweeg me terug te trekken, ware het niet dat ik er al te 
zeer in betrokken geraakt ben –, is het toch de vermoeidheid zelf die me aanzet 
om me dagelijks met jouw aangename [geschriften] te ontspannen.’232 Zoals hij 
soms ook gedichtjes maakt als hij, ‘moede van hoeden en drijven’, langs de IJssel 
gaat.233 Hoe hij zelf jaren later op het conflict terugkijkt, is onzeker – maar het 
is veelzeggend dat hij het hele verhaal compleet weglaat uit zijn geschiedenis 
van Deventer, terwijl Vedelius’ persoon en werk daar toch wel degelijk aandacht 
krijgen.

Wat niet wegneemt dat het probleem van de verhouding tussen kerk en staat 
hem nog lang heeft beziggehouden. Dat blijkt wel uit zijn verzameling stuk-
ken die nog altijd in Deventer ter inzage ligt: vanaf 1638 heeft hij allerlei brieven 
en documenten over het onderwerp bewaard. Zelfs bevat zijn collectie nóg een 
compleet manuscript van een door hemzelf geschreven boekje, dat echter nooit 
in druk verschenen is.234 Het is gericht tegen een anoniem geschrift waarin de 
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Deventer predikant Carolus Gallus wordt aangehaald als autoriteit om een Re-
vius onwelgevallig standpunt op het gebied van de kerkorde te verdedigen. Op 
zichzelf is het beroep op Gallus wel terecht, geeft hij toe, Gallus was nu eenmaal 
uit het ‘pausdom’ overgekomen en had daar nog restjes van bewaard – daarbij 
streed hij overigens met open vizier en niet ‘vanuit loopgraven en hinderlagen’ 
zoals de theologen tegenwoordig doen. Maar niemand moet beweren dat het 
standpunt van Gallus ook dat van zijn gemeenten, Deventer en Leiden, geweest 
is.235

Een ander boekje over hetzelfde onderwerp, waarmee Revius later tegen de 
Goudse predikant Charles Everwijn ten strijde trekt, is verloren gegaan – slechts 
de titel ervan is bewaard in Revius’ eigen publicatielijst: Excerpta è libello quodam 
edito à Carolo Everwinio ministro ecclesiae Gallo-Belgicae in urbe Goudanae (super potestate 
magistratus in deponendis ecclesiae pastoribus), cum responsione Iacobi Revii.236

Afscheid van Deventer
In de praktijk valt het intussen nogal mee met de macht van kerk en staat inza-
ke het beroepingswerk. Als het erop aankomt, blijkt niets en niemand bestand 
tegen de persoonlijke vastbeslotenheid van Revius. Dat blijkt in 1641, als hij het 
helemaal alleen, tégen de zin van kerkenraad en magistraat in, voor elkaar krijgt 
dat hij afscheid mag nemen van Deventer. Meer dan een kwarteeuw heeft hij 
dan in zijn geboortestad gewoond en gewerkt. Eervolle beroepen die in de loop 
van de jaren op hem worden uitgebracht – van de gemeenten van Leiden en 
Rotterdam – slaat hij af.237 Maar als in de nazomer van 1641 de raadpensionaris 
van Leiden namens de universiteit met een bijzonder verzoek komt, is het dui-
delijk dat hij daar graag op ingaat.

Het Statencollege, een instelling voor beursstudenten in de theologie, heeft 
een nieuwe regent nodig en Revius lijkt geknipt voor die taak. Hij staat bekend 
als een boegbeeld van rechtzinnigheid, als een deskundig theoloog en filoloog, 
als iemand met interesse en ervaring in onderwijszaken, als een daadkrachtig 
organisator en bestuurder. Regent van het Statencollege lijkt dus een functie 
die hem op het lijf geschreven is.238 Dat vindt hij zelf ook. Meer nog, hij ziet 
de taak die aan de horizon opgedoken is als een echte roeping van God. ‘Het is 
mijn zekere en vaste voornemen,’ schrijft hij aan Trigland, ‘om deze roeping in 
de naam des Heeren te accepteren, terwijl Hij die mij ertoe geroepen heeft, mij 
goedgunstig de krachten en zijn zegen niet zal onthouden bij de aanvaarding 
ervan.’239

Dus aarzelt hij niet om aan de Leidse curatoren te schrijven dat hij zeer ver-
eerd is met het beroep, ‘te meer, alsoo ick by mij de qualiteiten niet en vinde 
die tot soo importanten charge vereyscht worden, niet twyvelende nochtans, 
of God de Heere, indient hem belieft mij deselve op te leggen, oock nodige be-
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quaemheyt daertoe genadelyck verlenen sal.’240 Klein probleempje vormen nog 
wel de kerkenraad en magistraat van Deventer, want hoewel Revius verklaart 
dat hij persoonlijk ‘welgenegen’ is, kan hij het beroep formeel niet aannemen 
zonder eervol ontslag van de plaatselijke kerk en overheid. Zonder strubbelin-
gen zal dat niet gaan, en daarom vraagt hij om bemiddeling vanuit Leiden: mis-
schien kunnen er een paar mensen persoonlijk naar Deventer komen om de 
zaak te bepleiten.241 

Zodoende verschijnt de raadpensionaris van Leiden een paar weken later in 
de kerkenraad om met veel beleid uit te leggen waarom Revius de geschikte 
man is voor het Statencollege.242 Revius zelf komt met het allerzwaarste argu-
ment: dat hij ‘nae aenroepinghe van Godts naeme hem in sijn ghemoet also 
gheroert vont, dat hij geresolveert hadde deselve beroepinghe aen te nemen.’ 
Niettemin zijn de kerkenraadsleden niet onder de indruk, evenmin als de bur-
gemeesters. Zij vinden allemaal dat Revius gewoon in Deventer moet blijven 
– kennelijk houden ze ondanks zijn dominante trekjes veel van hem.243

Het draait uit op dagenlang onderhandelen. Kerkenraad en stadsbestuur 
houden vol, maar Revius ook. Uiteindelijk blijkt hij toch de sterkste te zijn: er 
wordt besloten dat hij ‘op sijn ernstich versoeck ende aenhouden’ na 27 jaar uit 
de dienst van de gemeente ontslagen zal worden.244 Zelf heeft hij de procedure 
overigens kennelijk niet als vervelend ervaren. In zijn geschiedenis van Deven-
ter vat hij de hele kwestie samen met: ‘Revius aanvaardde die benoeming en 
werd door kerkenraad en stadsbestuur van Deventer onder betoon van veel wel-
willendheid ontslagen.’245 Dat klopt ook wel met de formulering in de raadsre-
solutiën, waar gesteld wordt dat Revius’ dienst voor Deventer altijd ‘lieff, weert 
ende angenaem’ geweest is. De burgemeesters hadden daarom gehoopt dat hij 
tot het einde van zijn leven zou blijven – maar nu de zaken anders gaan, krijgt 
hij een eervol ontslag.246 

  De kerkenraadsnotulen laten zien dat hij graag nog even over het graf heen 
had willen regeren. Zo probeert hij mee te stemmen over de nieuw te beroepen 
predikant. Maar dan is het toch de rest van de kerkenraad die een grens trekt en 
hem te verstaan geeft dat dat niet langer de bedoeling is.247 Veelzeggend is wél 
– en dat vindt Revius ook – dat er in zijn plaats niet één, maar twee nieuwe pre-
dikanten aangesteld worden.248 Op 1 november 1641 neemt hij officieel afscheid 
van de kerkenraadsvergaderingen, waarbij hij verklaart dat hij de eerstvolgende 
zondag zijn ‘vale-predicatie’ zal doen. Hij, zijn vrouw en de twee nog thuis-
wonende kinderen, Richard en Cornelia, krijgen hun attestatie – bewijs dat ze 
lidmaat zijn van de gereformeerde kerk –, waarop de verhuizing naar Leiden 
kan beginnen.249
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7. Verschuivende identiteit

Tijdens zijn laatste jaren in Deventer lijkt Revius enigszins van kleur te veran-
deren. Dat wordt allereerst zichtbaar in zijn vriendenkring. Met de dood van 
Pontanus in 1639 en Baudartius in 1640 verliest hij twee van de beste vrienden 
uit zijn netwerk van geleerde filologen en geschiedschrijvers. Hun plaats wordt, 
lijkt het, ingenomen door de Leidse theoloog Jacobus Trigland. Ook in de wij-
dere kring van geleerde connecties zoekt Revius in deze jaren duidelijk aanslui-
ting bij de orthodox-theologische wereld van Voetius, Schoock, Polyander en 
consorten. Dat is een signaal dat zijn bezigheden verschuiven van de filologie 
en geschiedschrijving naar de theologie. Zijn verhuizing naar Leiden en zijn 
nieuwe functie van regent van het Statencollege vloeien daar heel natuurlijk 
uit voort.

Zijn ontwikkeling past bij de algemene trend van de zeventiende eeuw: po-
sities raken in de wereld van kerk en theologie scherper omlijnd. Waar Revius in 
zijn jonge jaren nog onbevangen met allerlei geleerden kon omgaan die – zoals 
later bleek – niet helemaal het strikt-contraremonstrantse gevoel deelden, is 
dat in de loop van zijn leven steeds minder mogelijk. Steeds vanzelfsprekender 
kiest hij positie binnen het orthodoxe bolwerk dat hij zelf heeft helpen oprich-
ten. Dat heeft ook te maken met het feit dat de macht van de gereformeerde 
kerk niet langer toeneemt. Revius heeft in Deventer gloriejaren meegemaakt 
op dat punt, zowel qua groei van de gemeente als qua invloed op het stadsbe-
stuur. Maar rond 1640 begint het besef door te breken dat het kerkelijke ideaal 
wellicht niet helemaal haalbaar is, sterker, dat de kerk aan invloed verliest als ze 
niet oppast.

Voor iemand als Revius, die zijn leven lang hamert op handhaving van de 
bestaande orde, op respect voor gezagsstructuren en op gehoorzaamheid aan 
de Schrift, is die ontwikkeling niet makkelijk te accepteren. Misschien verklaart 
dat waarom hij zo heftig van leer trekt in de polemiek met Vedelius over kerk 
en staat: hij is er niet alleen van overtuigd dat Vedelius het inhoudelijk-the-
ologisch gezien grondig mis heeft, hij voelt ook dat de bestaande orde in het 
geding is – althans, zoals hij die vanuit zijn visie op geschiedenis, politiek en 
kerk beschouwt.

Op het eerste gezicht lijkt Revius een zuivere vertegenwoordiger van een 
contraremonstrantse, orangistische factie (zoals die zich vanaf de bestandsjaren 
ontwikkelt). De oorlog blijft voor hem een religiestrijd, de Oranjes zijn de hel-
den die tot taak hebben die strijd ter wille van de kerk te voeren, de overheid 
mag zich niet mengen in kerkelijke zaken en de inrichting van de samenleving 
dient meer en meer gestempeld te worden door de gereformeerde idealen – dat 
alles in contrast met de ideeën van een staatsgezinde, republikeinse, toleran-
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tiegezinde factie, extra gewantrouwd vanwege de link met de remonstranten. 
Toch blijft staan dat God voor Revius niet alleen de God van Nederland is. De 
erfenis die hij wil doorgeven, is allereerst religieus en spiritueel van karakter. 
Slechts omdat hij die religieuze erfenis herkent en zichtbaar maakt in de ge-
schiedenis van de Republiek, kan daardoor op een indirecte manier het natio-
nale gevoel gestimuleerd worden.250

Volledig consequent toont hij zich daarin uiteraard niet. Het hele complex 
van nationale, religieuze, spritituele, kerkelijke en politieke gevoelens maakt 
bij tijden een onontwarbare indruk – en in het diepst van Revius’ gemoed zal 
dat zeker het geval zijn geweest. Hij combineert een nadruk op persoonlijke 
bekering, vroomheid en verantwoordelijkheid met een beroep op voorvader-
lijke deugden en dynastiek gekleurde Oranjeliefde. Hij gebruikt de religieuze 
wortels van de Europese cultuur, en met name de geschiedenis van reformatie 
en religiestrijd in de Republiek ter versterking van de vaderlandse identiteit. 
Zijn leven lang blijft hij gestempeld door het wereldbeeld dat hem in zijn jonge 
jaren beheerste en waarin erfelijkheid en afkomst een belangrijke rol spelen. 
Maar naarmate hij ouder wordt, schuift het accent langzaam steeds verder in de 
richting van het hemelse vaderland – waar geen mens nog een beroep kan doen 
op afkomst, familie, stad of natie, waar de toegang slechts om Christus’ wil aan 
individuele personen geschonken wordt.

Daarmee verschuift, al even langzaam, ook de kern van Revius’ eigen identi-
teit. Het land waarin hij geworteld is blijft zijn leven lang aanwezig: Deventer, 
Overijssel, de Republiek, de gereformeerde kerk, de internationale gemeen-
schap van geleerden. Maar naarmate hij ouder wordt, komt hij op veel punten 
losser te staan van de verschillende levenskringen waarmee hij zich identifi-
ceert, ook doordat hij kritisch is over de ontwikkelingen op diverse terreinen, er 
regelmatig mee in conflict raakt en zodoende aan persoonlijke invloed verliest. 
Het vormt voor hem een reden te meer om zich vast te houden aan de diepste 
laag, de wortel van zijn bestaan, die – anders dan de dingen om hem heen – 
niet verandert, maar buiten ruimte en tijd reikt tot in de eeuwigheid. Niet voor 
niets zal hij zich tijdens zijn jaren in Leiden, te beginnen in 1642, vooral bezig-
houden met de onsterfelijke ziel en het leven na de dood.





  

DEEL III

WETENSCHAP EN GELOOF 

1641-1658

Make no mistake: if He rose at all
it was as His body;
if the cells’ dissolution did not reverse, the molecules
reknit, the amino acids rekindle,
the Church will fall.

(...)

Let us not mock God with metaphor,
analogy, sidestepping, transcendence;
making of the event a parable, a sign painted in the
faded credulity of earlier ages:
let us walk through the door.

John Updike, Seven Stanzas at Easter



VII Gereformeerd bolwerk in Leiden

1. De poëzie voorbij

De verhuizing naar Leiden vormt de tweede grote breuklijn in Revius’ leven. 
Bij de overgang van studentenbestaan naar predikantschap was hij 26 jaar. Nu 
hij regent van het Statencollege wordt is hij 55, een man met overwicht en in-
vloed – maar die eigenschappen zal hij in zijn nieuwe functie opnieuw moeten 
waarmaken. Ineens zit hij in het hart van de geleerde wereld, met de bijbeho-
rende hevige debatten over grote en kleine kwesties: de haardracht, de verhou-
ding tussen kerk en staat, het nieuwe wereldbeeld, de filosofie van Descartes, 
de controverse met rooms-katholieken, socinianen en remonstranten. Van een 
leven tussen alle lagen van de Deventer bevolking schakelt hij over op een leven 
tussen theologen en theologiestudenten. Geen wonder dat de accenten in zijn 
werk verschuiven, al was het maar omdat hij in zijn nieuwe functie vooral het 
genre van de disputatio moet beoefenen.

Voor poëzie heeft hij geen tijd meer. ‘De muzen zijn me vreemd geworden,’ 
verzucht hij begin 1645 in een brief aan Constantijn Huygens.1 En in een laatste 
dichterlijke oprisping schrijft hij een paar maanden later aan Cornelis Biens: 

U dicht, cloecksinnich Heer, soo reyn, en soo verheven
Heeft mijn verdroogde bron een weynich weer doen leven,

Die* al voor lange tijt geworpen heb ter sy *ik, die

Den last, daer toe* den lust van duytsche* poësy. *en ook, Nederlandse

T’comt hier oock niet te pas, alwaer van and’re saken
En beter, ick mijn werck verplichtet ben te maken.2

Daar klinkt behalve een groot plichtsbesef ook enig heimwee in door. Het te-
kent de ontwikkeling die Revius in de loop van de jaren doormaakt: naarmate 
zijn leven vordert, wordt er steeds minder zichtbaar van de dichter, musicus, bi-
bliothecaris, antiquaar en geschiedschrijver,3 terwijl de theoloog en polemist in 
hem steeds meer op de voorgrond treedt. Natuurlijk was hij altijd al theoloog, 
met hart en ziel, maar in Deventer vond hij de tijd om daarnaast allerlei andere 
dingen te doen, dingen waaraan hij veel vreugde beleefde. Dat laatste kan van 
de hevige theologische debatten waarin hij in Leiden opnieuw verzeild raakt 
niet altijd gezegd worden. 

Maar het gaat er in Revius’ visie niet om of het leven leuk genoeg is, het gaat 
erom of een mens zijn goddelijke opdracht vervult. Hij weet zich op een bij-
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zondere manier geroepen tot zijn nieuwe ambt: ‘Ik kon niet anders dan geloven 
dat er in die zaak iets was wat op een andere manier dan door het besluit van 
mensen werd bestuurd.’4 Als predikant had hij al een bijzondere functie – ‘in 
naam van Christus een gezantschap uitoefenen’, de gemeente van God weiden 
en voorkomen dat er ‘grijpende wolven’ in plaats van ‘trouwe herders’ de kerk 
binnensluipen5 – maar als regent van het Statencollege gaat zijn taak nog ver-
der. Hij hoort nu bij de doctores, die tot taak hebben om (gewapend met kennis 
van talen, wetenschap en geschiedenis) ‘de heilige Schrift te verklaren, op een 
passende manier aan anderen uit te leggen en te beschermen tegen corruptie 
door ketters en valse aanklachten door ongelovigen.’6 Zowel voor predikanten 
als voor doctores geldt overigens dat ze hun werk in een wereldomvattend ka-
der dienen te beschouwen: ze zijn sinds de tijd van de apostelen over de hele 
wereld verspreid om tot aan het einde van de tijden het evangelie te prediken, 
‘volgens de belofte van Christus: Ga heen, en onderwijs alle volken (...), en Ik 
ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld.’7 Tegen een zo ul-
tieme zingeving kan geen dichterschap op. 

In de komende hoofdstukken zal blijken dat het leven in het Statencollege 
voor Revius niet altijd makkelijk is geweest, met tientallen studenten om da-

19. Het gebouw Regens Collegii (in de zeven-
tiende eeuw het woonhuis van Revius) en de 
poort naar het terrein van het voormalige 
Statencollege. 
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gelijks in het gareel te houden, met slag op slag in zijn persoonlijk leven, met 
wetenschappelijke ontwikkelingen die – in zijn ogen – van alle kanten de kerk 
bedreigen. Het accent ligt voor hem in deze periode minder op het vreedzaam 
hoeden van de schapen, meer – in zijn eigen terminologie – op het dapper de 
tanden ontbloten tegen alle gevaarlijke wolven die de kudde aanvallen.8 Hij 
richt zijn pijlen als vanouds tegen rooms-katholieken, socinianen, doopsge-
zinden en remonstranten, maar ook steeds meer tegen cartesianen. Theologia 
elenctica, weerleggende theologie, is de tak van wetenschap die hij vooral met 
zijn studenten beoefent. Dat maakt het interessant om te kijken hoe Revius in 
theorie en praktijk met allerlei soorten andersdenkenden omgaat.

Overigens is er in Revius’ denken niet bepaald sprake van een breuk, al mo-
gen zijn werk en omstandigheden dan met de verhuizing naar Leiden ingrij-
pend veranderen. In de voorafgaande hoofdstukken is gebleken dat zijn be-
langstelling ook in Deventer al volop uitging naar theologische kwesties, dat 
die in de loop van de jaren steeds meer de aandacht gingen vragen en dat zijn 
benoeming tot regent van het Statencollege daar alleszins natuurlijk uit voort-
gevloeid is. Zijn nieuwe functie zorgt er alleen maar voor dat de gesignaleerde 
ontwikkeling doorzet. Dat maakt óók dat er nieuwe kanten zichtbaar worden 
van zijn omgang met de cultuur die hem omringt. Sterker nog dan voorheen 
reageert hij op allerlei ontwikkelingen die het klimaat in de Republiek gaande-
weg veranderen. In die zin is hij juist meer dan ooit betrokken op het culturele 
leven – al uit hij die betrokkenheid dan niet langer in poëzie.

2. Leven in het Statencollege

Samenleving in het klein
Waar nu de Kaiserstraat loopt, was vroeger de Cellebroedersgracht. Daar, op 
het terrein waar in de middeleeuwen een klooster lag, waar een uithangende 
paardenkop nog herinnert aan de latere bestemming als universiteitsmanege 
en waar vandaag het studentencentrum Plexus gevestigd is, bevond zich in de 
zeventiende eeuw het Statencollege.

Het ziet er in Revius’ tijd uit als een vierkant complex, met een soort galerij 
van gebouwen rond een grote binnenplaats waar ‘de Bursalen mogen wandelen, 
ende hier op sekere recreatie-uyren haer met eerlicke spelen mogen oeffenen 
en vermaken.’9 Aan weerszijden van het middenveld zijn de kamertjes van de 
studenten, vijftig in totaal. Stuk voor stuk bevatten ze een getimmerde bedstee, 
een paar boekenplanken, een kist voor beddengoed en kleren, een tafel en een 
stoel en een klein kastje voor waskom, pot en andere zaken.10 Verder moet ie-
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dereen zelf voor de aanvullende benodigdheden zorgen: een bijbel, een psalm-
boek, een bed, linnengoed en servetten.11

Aan de zuidkant van het terrein woont de schaftmeester, en daar zijn ook 
de keuken en de eetzaal voor de studenten, naast het auditorium waar ze les-
sen volgen en boeken uit de bibliotheek raadplegen. Behalve het portiershuis 
waar ook zieken verpleegd kunnen worden staan er op het terrein twee grotere 
woningen: die van de regent en de subregent. Het regentenhuis, waar Revius 
zijn intrek neemt, is uit de aard der zaak het mooiste van alle onderkomens: 
‘een schoone heerlicke wooninghe, bestaende in verscheyden schoone kame-
ren ende salen, so boven als beneden wel geordonneert zijnde.’12 Het is ook het 
enige gebouw van het hele complex dat vandaag nog overeind staat: Regens col-
legii.

Het Statencollege mag in Revius’ tijd met recht een samenleving in het klein 
heten. Tijdens de jaren van zijn regentschap wonen er zeker zo’n vijfendertig 
studenten, in sommige topjaren nadert het aantal zelfs de vijftig – ruim twee 
procent van de totale Leidse studentenpopulatie en ruim tien procent van de 
theologen. Dat is veel meer dan in de decennia ervoor en erna, wat wellicht ook 
enigszins met de aantrekkingskracht van Revius als regent te maken heeft.13 Er 
zijn veel domineeszonen bij14 en ze zijn afkomstig uit alle hoeken van het land. 
Dat komt doordat het beurzenstelsel halverwege de zeventiende eeuw heel an-
ders in elkaar zit dan in de tijd dat Revius zelf studeerde. De Hollandse steden 
leveren geen bijdrage meer in de studiekosten voor een stad- of streekgenoot, 
zoals Deventer voor Revius deed, maar verbinden slechts hun naam aan één of 
twee beurzen in het Statencollege. Voor de kosten van studie, onderdak en le-
vensonderhoud hoeven ze niet zelf over de brug te komen: die worden betaald 
uit losrenten van kapitaal dat door de Staten van Holland en West-Friesland 
belegd is.15 De burgemeesters van de diverse steden hoeven alleen maar aan te 
wijzen welke student voor ‘hun’ beurs in aanmerking komt, en dat kan ook best 
iemand uit een andere stad of provincie zijn.

Sommige jongens worden met prachtige getuigschriften van de Latijnse 
school meteen in het Statencollege geplaatst. Anderen studeren al een paar 
jaar in Leiden, voordat ze onderdak vinden aan de Cellebroedersgracht, vaak 
op aanbeveling van de regent of een van de hoogleraren theologie. Gehandi-
capte studenten komen niet in aanmerking voor een beurs, maar in het geval 
van Cornelius Keetmannus (die een lamme linkerarm heeft) maken Revius en 
de curatoren een uitzondering.16 Het gebeurt ook wel dat iemand tijdelijk een 
leegstaand kamertje mag gebruiken om te wachten op een officiële plek – als 
hij maar betaalt voor het eten. Zo heeft de Amsterdamse dominee Petrus Leu-
penius tijdens een persoonlijk bezoek met Revius afgesproken dat zijn zoon 
Paulus voor die regeling in aanmerking komt.17 
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Het is geen geringe taak om de orde te handhaven in een huishouding met 
zoveel jonge mannen. Soms zorgen ze voor geluidshinder in de woning van re-
gent en subregent, soms hebben ze ruzies die kunnen ontaarden in serieuze 
vechtpartijen, sommigen van hen zijn regelmatig dronken of gaan zich te bui-
ten aan al te intieme contacten met vrouwen – op al die punten moeten ze in 
het gareel gehouden worden. Ze hebben op tijd eten en drinken nodig, schoon 
beddengoed en eventuele medische zorg. En ze moeten voortdurend aan de 
studie gezet worden.

Om dat goed te regelen beschikt Revius als regent over het nodige perso-
neel. Allereerst is daar de subregent die hem moet kunnen vervangen en die 
daarnaast vooral onderwijstaken heeft: hij bemoeit zich met de degelijke filo-
sofische vooropleiding van de studenten, het fundament dat ze in hun eerste 
studiejaar moeten leggen. Verder is er de schaftmeester, die over de praktische 
besognes gaat: het eten inkopen, de schoonmaak en de maaltijden regelen en 
daartoe de famulus – een soort conciërge – en de dienstmeisjes opdrachten ge-
ven. Die meisjes vormen uiteraard wandelende risico’s in een gemeenschap met 
zoveel jonge mannen, maar het lukt kennelijk niet om alleen met mannen of 
oudere vrouwen te werken.18 Het college heeft ook een eigen arts en chirurgijn. 
Zieke studenten worden verzorgd in het huis van de portier – dat erop inge-
richt is –, de arts schrijft eventueel medicijnen voor en de chirurgijn verricht 
het handwerk in de vorm van aderlaten of kiezen trekken. Verder zijn er een 
drukker, een apotheker en zelfs een wasvrouw met een formele aanstelling, al 
worden deze mensen alleen voor het geleverde werk betaald en horen ze dus 
niet bij het personeel in loondienst.19

Revius zelf houdt zich vooral bezig met het onderhouden van contacten: 
met de senaat en de curatoren van de universiteit, met de theologische facul-
teit, met hoogleraren aan andere universiteiten, met de rectoren van de diverse 
Latijnse scholen die hun leerlingen naar Leiden sturen, met ouders en voogden 
van studenten, met de magistraat van de diverse steden die een beurs voor hun 
rekening nemen, met de Staten van Holland en de Staten-Generaal. Het is zijn 
taak om nieuwe bursalen aan te nemen en te examineren, om de beurzen te 
regelen en daartoe aanbevelingen te doen, om getuigschriften te vragen en te 
schrijven en om te zorgen dat de studenten die het juiste niveau bereikt heb-
ben, gewapend met de nodige papieren examen kunnen doen voor de classis. 
Ook al zijn de archieven van senaat en curatoren op dit punt lang niet compleet, 
ze geven nog altijd een mooi beeld van de uitvoerige correspondentie die hij 
voert en van de administratie die hij beheert.20

Verder heeft ook hij een onderwijstaak. Waar de subregent de filosofische 
basisstof voor zijn rekening neemt, is het de regent die zich met de gevorder-
de studenten in de theologie verdiept. De bedoeling is dat hij gemiddeld elke 
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week met ze disputeert over onderwerpen die behoren tot het basiscurriculum 
van de theologie – daarover straks meer.

Status van de regent
Op 6 januari 1642 legt Revius de eed als regent van het Statencollege af, onge-
veer twee maanden na zijn vertrek uit Deventer.21 Een dag later houdt hij zijn 
inaugurele rede over de oorsprong en het nut van gymnasia, en in het bijzonder 
het Statencollege. Het zou uiteraard hoogst interessant zijn om te weten wat hij 
over dat onderwerp te zeggen heeft, maar helaas is er van de hele rede niet veel 
meer dan de titel overgebleven.22 Slechts een paar citaten in het latere werk van 
Adriaan Pars doen vermoeden dat de tekst, naast een ideologisch program, ook 
een paar staaltjes van historisch onderzoek heeft geboden – kennelijk verloo-
chent Revius ook hier zijn filologische en antiquarische inslag niet.23

Oude en nieuwe kennissen schrijven lofdichten ter ere van de oratie, onder 
wie Daniel en Nicolaas Heinsius, de theologiestudent Jacobus Heyblocq en de 
Deventer hoogleraar Henricus van Diest.24 Vermoedelijk heeft Revius speciaal 
voor deze gelegenheid ook zijn portret laten schilderen door Frans Hals – het 
lijkt erop dat de gravure die van dat schilderij gemaakt is, bij de tekst van zijn 
oratie is afgedrukt.25 Geen wonder dat de voorbereidingen voor deze dag de 
voorafgaande twee maanden in beslag hebben genomen.

Een maand later promoveert Revius. Dat wil zeggen, hij krijgt formeel de 
doctorstitel. Dat, in combinatie met het regentschap, verleent hem een status 
die bijna gelijk is aan die van een hoogleraar. Hij verdient ook evenveel: zijn 
salaris komt op 1200 gulden, met daarbovenop nog een ‘extraordinaris’ toelage 
van 200 gulden, 30 gulden tabbaardgeld, vrije woning en ontheffing van be-
paalde belastingen.26 Dat is vergelijkbaar met wat een gewone hoogleraar uit 
de theologische faculteit verdient, en meer dan de meeste professoren uit de 
artes-faculteit krijgen.27 Trouwens, net als de hoogleraren kan ook Revius zijn 
salaris nog een beetje aanvullen met het geld dat hij voor het afnemen van exa-
mens, het voorzitten van disputaties en het opdragen van eigen publicaties aan 
hooggeplaatste personen en instanties krijgt. Zo geven de curatoren hem 60 
gulden voor zijn inaugurele rede, terwijl hij voor toelatingsexamens, voorgeze-
ten disputaties en afsluitende examens een gulden per keer mag rekenen.28 An-
ders dan veel collega’s zeurt hij evenwel nooit om meer geld bij de universiteit 
of de Staten. Gezien zijn achtergrond is het best mogelijk dat hij ook zelf enig 
kapitaal achter de hand heeft. In elk geval heeft hij altijd genoeg om boeken te 
kopen, veel boeken. 

Een van de eerste dingen waarom Revius zich bekommert – zodra de verhui-
zing, de inaugurele rede en de promotie achter de rug zijn – is de plaats die hij 
bij ceremoniële gelegenheden dient in te nemen. Het typeert hem in zijn hang 
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naar orde, naar een overzichtelijk in rangen en standen ingedeelde maatschap-
pij. Bij het college van curatoren en burgemeesters verzoekt hij ‘te moghen 
weten, waer hy sijne plaetse sal hebben in de Academie.’ De curatoren beloven 
dat ze het zullen uitzoeken, maar als dat na een halfjaar nog niet gebeurd is, 
roept Revius de geschiedenis te hulp. Hij legt de nodige archiefstukken over 
om de vergadering ervan te overtuigen dat hij, als regent van het Statencollege, 
in rangorde ‘achter den ordinairen ende voor den extraordinairen Professoren 
van de Universiteyt’ hoort te lopen. Zo wordt dus besloten.29

Het volgende probleem is de benoeming van een nieuwe subregent. Revius 
zelf heeft duidelijke ideeën over de man die hij graag naast zich wil zien. Hij 
noemt drie namen: de Groningse hoogleraar Martinus Schoock, de Deventer 
conrector Henricus Goedaeus en de Leidse predikant Bernardus Wijngaerden, 
die hij ooit tevergeefs aan zijn oudste dochter probeerde te koppelen. Maar de 
curatoren hebben zo hun eigen gedachten bij de invulling van deze belang-
rijke post. Een van hen – niemand minder dan dichter en raadpensionaris Jacob 
Cats – gaat eens voorzichtig bij Revius polsen of hij bezwaren zou hebben tegen 
de benoeming van de filosoof Adriaan Heereboord.30

De nieuwbakken regent lijkt mee te willen werken. Hij vertelt aan Cats 
‘dat D. Heereboord van eenige wort gepresen ende van eenige mispresen, maer 
dat hy selffs geene redenen van tegentheyt en heeft omtrent den persoon van 
D. Heereboord, stellende de saecke aen de wijse dispositie van de heeren.’31 Mis-
schien is Revius echt zo onbevangen. Misschien ook is hij onder de indruk van 
Cats, of heeft Cats zijn antwoord diplomatiek verpakt. Feit is echter dat er met 
de benoeming van Heereboord naast Revius een situatie ontstaat die op z’n 
minst explosief genoemd mag worden. Vuurgevaarlijk. Amper vijf jaar na hun 
benoeming rollen beide partijen – bij wijze van spreken – vechtend over straat, 
is Heereboord bovendien verwikkeld in hevige echtelijke problemen en grijpt 
hij, om alle onverkwikkelijke toestanden het hoofd te bieden, al te vaak naar de 
fles.

Maar in 1642 is die dreigende conflictsituatie kennelijk nog voor niemand 
zichtbaar. Revius begint vol enthousiasme aan een nieuwe levensfase en staat 
daarbij open voor onbekend talent, terwijl Heereboord, pas 28 jaar en nog on-
getrouwd, een veelbelovende carrière lijkt te starten. Allebei bouwen ze met 
hun studenten aan een mooie reeks disputaties, en intussen proberen ze met 
hulp van schaftmeester David des Prez de zaken in het recentelijk wat verwaar-
loosde Statencollege zo goed mogelijk te reorganiseren.

Dagindeling
Ook al is er tijdens de laatste jaren van Revius’ voorganger dan de klad in geko-
men, de voorschriften in het college zijn vanaf het begin streng geweest. Geen 
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wapentuig op de kamers, geen speelborden, geen huisdieren en geen muziek-
instrumenten. Gerookt mag er worden, maar alleen buiten, tijdens ontspan-
ningsuren. Niemand mag zich, binnen of buiten het college, schuldig maken 
aan nachtbrakerij, relaties met vrouwen of herbergbezoek.

Iedere dag moet iedereen om vijf uur ’s ochtends opstaan – ’s winters een 
uur later –, zijn kamer opruimen, zich wassen en aankleden, en om zes uur in 
de grote zaal verschijnen. Daar begint de dag met bijbellezing en gebed, waarna 
de rest van de ochtend bedoeld is om colleges bij te wonen. Tussen de middag 
wordt er een maaltijd geschaft van ‘pottage, gesouten off gerooct vleysch ende 
hutspot’, in combinatie met ‘goet tarwenbroot’ en bier.32 Twee keer per week 
komt er vis op tafel, en op zondag is er een extra tractatie: gebraden vlees. Na 
de maaltijd volgt opnieuw bijbellezing met uitleg, daarna dienen de studenten 
een halfuur lang al wandelend in het Latijn wetenschappelijke kwesties door te 
nemen – al blijft de vraag natuurlijk wie die gesprekken controleert.

’s Middags wordt er collegestof gerepeteerd en er wordt onder leiding van 
regent en subregent gedisputeerd tot aan het avondeten: wederom ‘hutspot’ 
– een stoofgerecht met diverse ingrediënten –, deze keer in combinatie met 
brood, boter en kaas. Regent of subregent laat opnieuw een van de studenten 
voorlezen uit Bijbel of catechismus, legt het gelezene uit, en doet een paar uur 
later ook het avondgebed: een ongeveer zeven minuten durende Latijnse tekst, 
waarin gebeden wordt voor een goede nachtrust en een vroom leven, waarin 
vergeving gevraagd wordt voor de zonden van de dag (en ook van alle andere 
dagen), waarin Gods gunst wordt afgesmeekt over de kerk in binnen- en bui-
tenland, de prins, de regenten, de universiteit, de curatoren en hoogleraren, het 
land, de stad, het Statencollege, de gezinnen van regent en subregent en alle 
studenten, in het bijzonder de zieken en bedroefden. Het gebed wordt beslo-
ten met het Onze Vader.33 Pas nadat dat is uitgesproken gaat iedereen naar zijn 
kamer. Om negen uur moeten alle lichten gedoofd zijn. 

De woensdagen, zaterdagen en zondagen zijn minder zwaar, ook omdat er 
dan geen colleges zijn. Toch wordt ook op die dagen de tijd behoorlijk gevuld: 
de studenten moeten zich bezighouden met verplichte ‘exercitien des lichaems’, 
met stijl- en preekoefeningen, declamaties en – op zondag – met kerkgang en 
preekbespreking.34

De bedoeling is dat regent en subregent dagelijks op dit alles toezien, dat 
ze om beurten alle verplichte bijbel-, catechismus- en preekbesprekingen voor 
hun rekening nemen, en bovendien voortdurend aanwezig zijn bij het repe-
teren en disputeren. Dat lijkt een behoorlijk dagvullend programma, en het 
is dan ook niet verwonderlijk dat het er in de praktijk soms minder streng aan 
toegaat dan de theorie wil. Dat blijkt als Heereboord Revius in 1651 beschuldigt 
van ‘nalaticheden in sijne functie, als nopende ’t gebet ende ’t lesen in den bij-
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bel, catechiseren, voorlesen van de ordonnantien off wetten van ’t Collegium, 
oock nopende het toesien over tafel als de bursalen maeltijt houden.’35 Ook al 
moet de context meegewogen worden – de uitspraak valt samen met een hoog-
tepunt in de vijandelijkheden tussen regent en subregent –, hier komt toch een 
verschil tussen theorie en praktijk aan de oppervlakte. 

Disputeren
Revius mag in moeilijke perioden de hand lichten met het bewaren van de 
orde tijdens de maaltijden, hij stort zich vol enthousiasme op wat hij kennelijk 
zélf als een van zijn belangrijkste taken ziet: het disputeren met de studenten. 
Daarvan getuigen de drie dikke bundels met disputaties die op zijn naam staan 
– een vierde is in de maak op het moment dat hij overlijdt. In totaal heeft hij in 
ruim zestien jaar tijd niet minder dan 689 teksten voor zijn studenten geschre-
ven.36 Dat komt gemiddeld op één disputatie per week, wanneer je uitgaat van 
goed veertig studieweken per jaar. De praktijk is overigens iets grilliger dan dat 
gemiddelde suggereert: soms gebeurt er een maand lang niets, soms hebben er 
ineens drie disputaties per week plaats.

Disputatiebijeenkomsten zijn de werkcolleges van de zeventiende eeuw. 
Tenminste, zolang het niet over disputationes pro gradu gaat, maar over de soort 
waarmee Revius en zijn pupillen zich bezighouden, de oefendisputaties.37 De 
bedoeling is dat studenten tijdens een bijeenkomst in het auditorium zélf een 
aantal stellingen over een theologisch onderwerp verdedigen, terwijl de andere 
studenten vragen stellen en in debat gaan met de defendens. Soms gaat het er hef-
tig aan toe: de toehoorders schromen niet om met geroep, gefluit, gestamp en 
ander misbaar hun mening te ventileren. Niet voor niets waarschuwen de cu-
ratoren van de universiteit met regelmaat tegen dergelijke ‘insolentien’.38 Met 
name tijdens de cartesiaanse twisten aan het eind van de jaren veertig vormt 
het Statencollege tijdens disputaties een waar strijdtoneel, zoals nog blijken zal. 
Over betrokkenheid van de studenten bij de onderwerpen die aan de orde zijn, 
hoeft dus niemand te klagen.

Een oefendisputatie in het Statencollege is uiteraard minder gewichtig 
dan een disputatio pro gradu, maar voor de studenten toch belangrijk genoeg om 
bloemrijke prozaopdrachten aan het begin van de tekst te plaatsen: voor fami-
lieleden en vrienden, maar ook hoogleraren en medestudenten, voor regent en 
subregent van het Statencollege, voor predikanten en burgemeesters in de stad 
van herkomst, voor geldschieters en andere notabele figuren. Zo’n opdracht 
wil immers nog wel eens een financieel extraatje opleveren.39 Een enkele keer 
schrijft een medestudent een lofdicht op de defendens – uiteraard in het Latijn of 
Grieks – dat dan aan het eind van de disputatie wordt afgedrukt. 
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Het geheel bestaat uiteindelijk uit een titelpagina (waarop het onderwerp, 
de datum en de namen van praeses en defendens vermeld staan), een opdrachten-
pagina en zes pagina’s met tekst in de vorm van theses over een theologisch 
onderwerp – mocht de laatste bladzijde niet vollopen, dan is daar ruimte voor 
corollaria en lofdichten. Voor de drukker gaat het dus om precies één blad pa-
pier, gevouwen in kwartoformaat. De lettergrootte is sterk afhankelijk van de 
hoeveelheid tekst die Revius aanlevert, maar de drukker weet alles altijd precies 
binnen de grenzen van acht pagina’s te krijgen. De studenten van het Statencol-
lege zijn overigens de enigen aan de hele universiteit die het voorrecht genieten 
dat hun collegedisputaties gratis worden gedrukt, in een oplage van honderd 
exemplaren.40 Ze moeten dan alleen nog zelf voor de verspreiding onder me-
destudenten zorgen, ongeveer een week voordat de disputatie daadwerkelijk 
plaatsheeft.41

Het auteurschap van disputatieteksten in de zeventiende eeuw is een dik-
wijls beanalyseerde en becommentarieerde kwestie.42 Soms schrijft de hoogle-
raar onder wiens leiding er gedisputeerd wordt de tekst, soms de student die de 
stellingen verdedigt. Dat maakt de beoordeling lastig. De student is degene die 
de tekst aan zijn vrienden, familie of geldschieters mag opdragen, maar het is 
gebruikelijk dat de voorzittende hoogleraar op de inhoud van de onder zijn lei-
ding gehouden disputaties wordt aangesproken – een inhoud die in de meeste 
gevallen nauw aansluit op zijn overige geschriften.

Revius maakt het zijn latere lezers echter makkelijk: hij brengt een helder 
onderscheid aan tussen disputatieteksten die zijn studenten schrijven en tek-
sten die van zijn eigen hand zijn. De laatste vormen langlopende, genummerde 
series die hij in een aantal dikke bundels verzamelt en presenteert, met op de 
titelpagina de expliciete vermelding ‘auctore ac praeside Iacobo Revio’.43 Ook de 
korte stellingen die soms aan het eind van deze disputaties zijn opgenomen, de 
corollaria, lijken daarbij van zijn hand.44 Hij herhaalt er vooral de hoofdpunten 
van zijn theologie: ‘Christus is waarachtig God’, ‘De canon van de heilige Schrift 
is onbeschadigd aan ons overgeleverd’, ‘De verkiezing vindt niet plaats vanuit 
een vooruitgezien geloof ’, ‘Gods voorzienigheid strekt zich uit naar alles wat 
Hij gemaakt heeft, zelfs de allerkleinste dingen’.45 Slechts een enkele keer zijn 
de corollaria gewaagd te noemen, zoals de stellingen die verhuld de filosofie van 
Descartes kritiseren.46 

Het gebeurt intussen ook, zoals gezegd, dat Revius een student zijn eigen 
disputatietekst laat schrijven – een tekst die niet opgenomen wordt in het gro-
te geheel van de bundels die hij eigenhandig vervaardigt. Voorbeelden daar-
van geeft het bundeltje Collegium in Collegio, waarin de studenten Henricus Ly-
dius, Engelbert Sloot, Johannes Roos en Gerardus Sem in twaalf afleveringen 
samen een beknopt overzicht van de gereformeerde theologie geven.47 Ook de 
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vijf disputaties over de islam, die verderop in dit hoofdstuk aan bod komen, 
zijn vermoedelijk door de defendens, Johannes Maurus, geschreven. De rol van 
Revius bestaat in zulke gevallen uit ondersteuning: wijzen op geschikte bron-
nen, argumenten aanreiken, de geschreven tekst beoordelen en de mondelinge 
verdediging begeleiden.48

Vechtersbazen en drinkebroers
Revius moet streng zijn aan het begin van zijn Leidse loopbaan. Niet dat zijn 
voorganger, Festus Hommius, een slechte regent was, integendeel. Hij bracht 
het Statencollege juist tot grote bloei na alle drama’s die zich aan het begin van 
de zeventiende eeuw hadden afgespeeld: hevige debatten en vechtpartijen tus-
sen remonstrantse en contraremonstrantse studenten, gesloopte meubels, in-
gegooide ruiten, drinkgelagen, zwangere dienstmeiden, uit de hand gelopen 
kastijdingen en zelfs de moord op een stadswacht.49 Hommius zorgde voor 
rust, nadat het stof van al die troebelen was opgetrokken. Maar tegen het einde 
van zijn lange regentschap werd hij oud en toegeeflijk en had hij de studenten 
steeds slechter onder de duim.50 Op het moment dat Revius aantreedt, is er dus 
een vaste hand nodig om ze weer in het gareel te krijgen.

Revius beschouwt het Statencollege, idealistisch als hij is, als een ‘planthof 
wel-gebout van kercken en van scholen’, een ‘gront, waer uyt het lant trect soo 
een rijcke vrucht.’ Maar de realist in hem voegt daar toch meteen aan toe dat die 
oogst lang niet vanzelf zal opkomen: 

Ick weet, het is een huys van leere en van tucht.
Daer veel te straffen valt, en vele te verdragen, 
Daer altijt yet sal zijn te cuysschen* en te vagen*. *reinigen, schoonvegen

„Die doet soo veel hy can, en op Gods segen wacht
„Heeft rust in sijn gemoet, of* yemant hem veracht.51 *ook al is het zo dat

Met die laatste twee regels is de mentaliteit waarmee hijzelf zijn werk doet in 
een notendop weergegeven. 

Hij ontkomt er als regent niet aan om soms harde maatregelen te nemen, 
want de theologiestudenten vormen geen makkelijk volkje. Zo klaagt de schaft-
meester in 1643 dat de jongens niet op tijd komen voor het eten, en dat er sprake 
is van ‘ongeregeltheden vande bursalen int eeten van vleesch’ – wat voor onge-
regeldheden dat dan ook mogen zijn.52 De maaltijden vormen overigens in de 
hele geschiedenis van het Statencollege een regelmatig terugkerend probleem, 
want de schaftmeester moet zien rond te komen van een bepaald vastgesteld 
bedrag. In dure tijden wil hij dus wel eens beknibbelen op de kwaliteit, en het 
laat zich raden dat de studenten daar geen genoegen mee nemen.
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Verder ontstaan er binnen de muren van het college geregeld vechtpartijen, 
en soms is er ook sprake van dronkenschap of ander ontoelaatbaar gedrag. In 
zulke gevallen worden de studenten ernstig door de regent vermaand, en als 
dat niet helpt en ze blíjven toegeven aan hun lagere driften worden ze zelfs 
voorgoed naar huis gestuurd. Dat gebeurt bijvoorbeeld in 1643 met Johannes 
Pruyschenkius, en in 1645 met Johannes Outhuysius en Dominicus Winsemius.

Op de regent rust in zulke gevallen de weinig verheugende taak om de stad 
van ‘hun’ beurs in kennis te stellen van het gebeurde. Zo schrijft Revius aan de 
burgemeesters van Rotterdam een verslag van de verdwijning van Pruyschen-
kius, een student die al vaak vanwege zijn ‘nacht-lopen’ en andere overtredin-
gen gewaarschuwd en gestraft was en die nu tijdens Revius’ afwezigheid alle 
grenzen overschreden had. De subregent had hem bij het ingaan van de ‘vacan-
tie van de honts-dagen’ een getuigschrift voor goede vordering en goed gedrag 
geweigerd. Niettemin had de zondaar zich vrolijk naar Rotterdam begeven en 
daar onder valse voorwendselen het nodige geld losgekregen. Daarmee was 
hij, terug in Leiden, flink aan de boemel geslagen. Ettelijke dagen lang, schrijft 
Revius, had hij zich ‘met droncken drincken, glasen insmijten soo buijten als 
binnen t’collegie, oneerbare ende insolente woorden sulcx gecomporteert, dat 
hy een schandael voor alle menschen is geweest; ende is ten laetsten, sonder 
woort te spreecken vertrocken; waer henen en connen wij niet weten, noch van 
ijemant wijs worden.’ Conclusie van Revius: de burgemeesters moeten zich in 
hun wijsheid afvragen of het wel geraden is om zo iemand ‘tot ergernis, ende 
quaet exempel vant gantsche collegie, weder in te laten. Wat ons aengaet, wij 
vinden daerin seer groote swaricheyt.’53 

Het verhaal van Outhuysius en Winsemius is zo mogelijk nog dramatischer. 
Dat speelt zich af in het auditorium, waar op een avond na het eten de nodige 
studenten bij elkaar zijn. Outhuysius komt dronken binnenvallen, wil nog 
meer bier hebben en als Winsemius een glas dat voor hem bestemd is uit de 
hand van een medestudent slaat, is de boot aan. Binnen een paar seconden rol-
len ze samen over de vloer. Een slimme omstander grist haastig het mes weg dat 
uit de zak van Outhuysius valt, terwijl Winsemius – die bekendstaat als een ge-
vaarlijk driftige vechtersbaas – zijn tegenstander een tinnen kan naar het hoofd 
smijt.

Als het gevecht geluwd lijkt, vraagt Outhuysius om een koel mes dat hij te-
gen zijn builen wil houden. De ene na de andere medestudent weigert, maar 
uiteindelijk is iemand tóch dom genoeg om hem dat mes te geven, waarop 
Outhuysius met hernieuwde moed, tierend van woede, op Winsemius af wil 
vliegen. Praten helpt niet meer. Er zijn diverse medestudenten nodig om de 
vechtersbaas uiteindelijk te overmannen en hem het mes te ontfutselen. Zulke 
dingen, schrijft Revius in zijn verslag, zijn ‘soodanich, dat, indiense niet gestraft 
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en werden, het collegie (...) is geschapen in een bloetbat, ende alsoo int uijterste 
verderf te geraken, t’welck God genadelijck verhoede.’ Ten overstaan van regent, 
subregent, rector magnificus en theologiehoogleraren wordt de beide zondaars 
dus aangezegd dat ze het college moeten verlaten.54

Revius en Heereboord moeten vervolgens samen van de kwestie verslag 
doen bij de curatoren van de universiteit, want zo werkt dat: de Staten van Hol-
land vormen formeel het hoogste gezag binnen het college, maar in de praktijk 
wordt vrijwel alles geregeld via het universiteitsbestuur – waarin de Staten ove-
rigens ook vertegenwoordigd zijn.55 Nadat ze het verhaal van de gebeurtenis-
sen gedaan hebben, en bovendien nog ondervraagd zijn over andere kwesties in 
het college, krijgen ze zelf ook een vermaning mee: ze moeten erop toezien dat 
zulke schandalen in de toekomst niet meer voorkomen. En wellicht kunnen ze 
er dan meteen voor zorgen dat het afgelopen is met de ‘insolentien’ van de stu-
denten bij het disputeren, en met de verboden bijeenkomsten van gewestelijke 
studentenverenigingen die af en toe meer op bloedbroederschappen lijken.56

Schrijvers en dichters
Maar het is niet slechts kommer en kwel in het Statencollege. Er zijn studenten 
die het bont maken, sommige van hen misdragen zich zelfs nog als ze al hoog 
en breed predikant zijn. Zo wordt Thomas Bubbenius in 1676 vanwege ‘enorme 
dronckenschappen’ afgezet uit het predikambt, en Bernardus Cleur bestaat het 
zelfs om dronken de preekstoel te beklimmen – ook hij wordt eerst tijdelijk, en 
later definitief geschorst.57 Maar daartegenover staan toch ook tientallen stu-
denten die met succes hun studie afronden, predikant worden of schoolrector, 
of naar Indië trekken om daar het evangelie aan de ‘blinde heydenen’ te bren-
gen.

Ten minste twee bursalen vinden de dood al tijdens hun studietijd: Fran-
ciscus van Schoten en Henricus Tegularius, beiden afkomstig uit Haarlem. In 
zulke gevallen zijn er altijd medestudenten die hun verdriet uiten in een lijk-
klacht, bijvoorbeeld Johannes Messu in 1645 bij de dood van Van Schoten: 

Wat droeg niet Leiden al gerugten* *hoe ging het gerucht niet rond

En waar men was men roemden hem:
Ja, soo ver klonk sijn wijse stem
Dat Haarlems Kerk begon te zugten,
En hoopten haast te sullen vangen
Uit sijnen mond Gods heilge Woord:
Maar, ah! haar lusten* zijn gestoord, *hun verlangens

Nadien hy opwaerts steld sijn gangen*. *zijn weg omhoog richt

(...)58
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20. Adressering van een brief van Revius aan Constantijn Huygens (4 mei 1647), inclusief lakzegel  
van Revius.

Zo’n vers is een signaal dat er in het college behoorlijk aan gelegenheidspoëzie 
gedaan wordt en Revius zal dat zeker gestimuleerd hebben. Hij maakt zelf wei-
nig gedichten meer, behalve af en toe een lijkzang in het Latijn. Maar dat hij 
nog altijd veel belangstelling heeft voor poëzie blijkt uit het feit dat hij juist in 
deze periode contact legt met Constantijn Huygens, secretaris van de prins van 
Oranje en toonaangevend dichter in gereformeerde kringen. Hij schrijft een 
beleefde brief, waarin hij uiting geeft aan zijn grote bewondering voor Huy-
gens’ verzen en uitlegt dat hij de vrijheid neemt om zijn eigen dichtbundel op 
te sturen omdat zijn vriend Adolf Vorstius (hoogleraar geneeskunde en kruid-
kunde in Leiden) hem dat heeft aangeraden.59 Binnen tien dagen krijgt hij ant-
woord van Huygens: 

U hebt mij driewerf aan u verplicht, edelachtbare heer: vanwege het feit dat u een onbe-
kende, die het niet verdient, hebt aangeschreven, vanwege uw honingzoete liederen en 
vanwege het vrome karakter ervan. Zowel door het contact zoeken op zichzelf, als door 
de liederen en door de vroomheid kon ik overwonnen en geboeid worden – welnu, ik 
beken dat ik niet alleen overwonnen en geboeid ben, maar zelfs gevloerd.60

Ook wanneer je bedenkt dat hier sprake is van beleefdheidsformules, blijft het 
toch een tamelijk enthousiaste reactie. Dat Huygens de poëzie van Revius wer-
kelijk waardeert, blijkt uit een andere brief die hij op dezelfde dag schrijft aan 
Adolf Vorstius, de man die Revius op zijn spoor zette: ‘Ga zo door, beveel mij 
veel Reviussen aan, en heb mij lief.’61

Dat eerste, voorzichtige contact leidt in de jaren die volgen tot een regel-
matige uitwisseling van nieuwe publicaties.62 Uit de bijbehorende briefwisse-
ling blijkt dat Revius ook in deze jaren nog een enkele keer Nederlandse poëzie 
schrijft. Zo stuurt hij bijvoorbeeld in 1647, kort na de dood van prins Frederik 
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Hendrik, een paar gedichten aan Huygens met de mededeling dat hij zich heeft 
laten inspireren door ‘eerbiedig herdenken van de Vader des Vaderlands [= Fre-
derik Hendrik] en vreugde om de glans van de opgaande zon [= Willem II].’63 De 
bewuste verzen zijn echter, voor zover bekend, niet bewaard gebleven.

Geen van Revius’ studenten haalt qua dichterschap een dergelijk niveau, 
maar er worden wél veel verzen geschreven in het Statencollege. Dat blijkt niet 
alleen uit de hierboven genoemde lijkzangen, maar ook uit de Latijnse lofdich-
ten die de studenten voor elkaar schrijven ter gelegenheid van een disputatie. 
Een van de productiefste dichters, zo blijkt bij het doorbladeren van Revius’ 
bundels, is Philippus Baldaeus, een kleinzoon van Revius’ vroegere medestu-
dent Michael Baldaeus.64 Hij zal ná zijn studie een veelbewogen leven leiden 
– daarover straks meer – maar tijdens zijn periode in het Statencollege onder-
scheidt hij zich vooral door verzen te maken op talrijke medestudenten, en 
zelfs op Revius als zijn leermeester:

Eerwaarde grijsaard, nieuwe vruchten gaat u in het licht geven.
Het vervoert de geest, wat u aan kostbaars in huis hebt – 
afgedaald uit de hoge hemel, in vloeiende woorden vervat,
en onthuld vanuit verborgen schuilhoeken.65

Sommige studenten krijgen de smaak van de dichtkunst zó te pakken dat ze in 
hun latere leven geregeld verzen blijven maken: Nicolaas Doemer den Heus-
sen, de hierboven geciteerde Johannes Messu en – de bekendste van allemaal – 
Jacobus Heyblocq. Alleen van Heyblocq is zonder meer duidelijk dat hij zich 

21.  Inscriptie van Revius in het album amicorum van zijn leerling Jacobus Heyblocq.
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rechtstreeks door Revius heeft laten inspireren: dat blijkt uit diverse lofdichten 
die hij op zijn leermeester schrijft, en uit de opdracht van zijn grote dichtwerk 
over de waldenzen aan Revius, die hij een ‘toptheoloog en -filosoof ’ noemt.66

Andere studenten storten zich op het vervaardigen van wetenschappelijke 
of stichtelijke lectuur. De drie die later de belangrijkste functies bekleden en de 
meeste publicaties op hun naam schrijven zijn Petrus Schaak (predikant en bi-
bliothecaris van Amsterdam), Frans Burman (hoogleraar theologie in Utrecht) 
en Marcus van Es (regent van het Statencollege). Iemand die kennelijk Revius’ 
eigen belangstelling voor de geschiedenis van de berijmde psalmen deelt is 
Arnoldus ab Elten, die later een boek publiceert onder de titel Davids Harpe. Een 
enkele student schrijft overigens al tijdens zijn verblijf in het Statencollege een 
boek, zoals Jacobus Hooghcamer met zijn geschiedenis van de waldenzenmar-
telaars – kennelijk een populair thema onder Revius’ leerlingen.67

Dominees en zendelingen
Opmerkelijk veel van Revius’ pupillen trekken na hun studie als zendeling naar 
Oost- of West-Indië. Daar zijn naast idealistische ook pragmatische redenen 
voor. Eigenlijk zitten er al jaren veel te veel studenten in het Statencollege, zo-
dat er tegen het midden van de zeventiende eeuw een behoorlijk predikanten-
overschot begint te ontstaan. Revius’ voorganger waarschuwde er al voor, maar 
het duurt zelfs na Revius’ dood nog jaren voor het aantal beurzen daadwer-
kelijk gehalveerd wordt.68 Zodoende zijn er heel wat afgestudeerde theologen 
die met smart op een eerste beroep wachten. Heyblocq bijvoorbeeld overweegt 
serieus om naar Indië te gaan, maar wordt net op tijd als schoolrector in Am-
sterdam benoemd.

Veel van zijn medestudenten vertrekken echter wél daadwerkelijk naar al-
lerlei onbekende oorden. Sommigen hebben zich goed voorbereid via extra les-
sen op het Amsterdams schooltje van de voormalige zendeling op Formosa, Ro-
bert Junius, sommigen doen het zonder die lessen.69 Voor de meesten geldt dat 
ze na een paar zware jaren tamelijk jong overlijden. Johannes Hartenbergius 
sterft al op de heenreis naar Indië, Wilhelmus Vinderus houdt het op Formosa 
twee jaar vol, Jacob Corf werkt ruim twaalf jaar in Ceylon. Jacobus Ampzing 
– een zoon van de schrijvende dominee Samuel Ampzing – sterft binnen een 
jaar na zijn aankomst op Formosa, maar ziet in die korte periode toch kans om 
een uitvoerig discussiestuk over het talenprobleem op het eiland te schrijven. 
Het meest dramatisch echter is het verhaal van Petrus Mus, die in 1661 tijdens 
een overval van de Chinezen op Formosa wordt vermoord.70

Tegenover al die rampen en ongelukken staat echter de succesrijke geschie-
denis van de al eerder genoemde Philippus Baldaeus. Na een jaar in Batavia 
werkt hij tien jaar in Ceylon, sticht scholen en kerken, verdiept zich in de taal, 
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maakt als legerpredikant veldtochten naar de kust van Malabar mee, en schrijft 
bij terugkeer in Nederland een baanbrekend werk op het gebied van de cul-
turele antropologie: Naauwkeurige beschryvinge van Malabar en Choromandel, der zelver 
aangrenzende ryken, en het machtige eyland Ceylon. Nevens een omstandige en grondigh door-
zochte ontdekking en wederlegginge van de afgoderye der Oost-Indische heydenen (1672).71

De vraag rijst of Baldaeus en al die andere studenten die over de hele we-
reld zijn uitgezwermd, iets van hun zendingsidealen ook bij Revius vandaan 
gehaald kunnen hebben – daarover straks meer. In elk geval is de hele gemeen-
schap van het Statencollege zich bijzonder bewust geweest van het feit dat de 
kerk zich wijder uitstrekt dan de grenzen van het vaderland. Bij Revius zelf is 
dat zijn hele leven lang al duidelijk, maar ook veel van zijn leerlingen hebben 
eenzelfde internationale oriëntatie. Er zijn er weliswaar een aantal die hun le-
ven lang dorpsdominee blijven in een verre uithoek van de Republiek, maar 
daarnaast kiezen er behoorlijk veel voor een internationale carrière – en dat zijn 
niet alleen de Indiëgangers. Benjamin de Lannoy en Wessel Verruhert worden 
vlootpredikant, Engelbertus Sloot begeleidt het Nederlandse gezantschap naar 
de tsaar in Moskou, Jacobus Hooghcamer wordt predikant van de Nederlandse 
ambassadekapel in Parijs en Richard Woodward – zelf Engelsman – komt te-
recht in de Engelse kerk in Amsterdam.72

3. Verdediger van een gereformeerd wereldbeeld

Weerleggende theologie
Het is niet alleen Revius’ belangstelling voor het wel en wee van de internati-
onale kerk, die in Leiden meer tot z’n recht komt dan in Deventer. Juist door 
allerlei contacten met vreemde opvattingen en culturen komt ook zijn neiging 
tot polemiseren veel meer aan de oppervlakte. Dat heeft te maken met de ge-
leerde omgeving waarin hij werkzaam is, maar ook met het klimaat in Holland, 
dat heel anders is dan in Overijssel.

In de Republiek is, kerkelijk gezien, immers geen sprake van een eenduidige 
situatie. Globaal kunnen er – als de grenzen van het land in 1648 zichtbaar wor-
den – drie gebieden onderscheiden worden: het zuiden (waar gereformeerde 
functionarissen het bestuur vormen terwijl de bevolking voor het overgrote 
deel rooms-katholiek gebleven is), de brede strook van zuidwest- naar noord-
oost-Nederland (de vroegere frontlinie, waar geen reorganisatie van katholie-
ken getolereerd wordt en waar in de loop van de zeventiende eeuw dan ook 
een vrij homogene protestantse bevolking ontstaat), en het westen – waar de 
gereformeerde kerk weliswaar de bevoorrechte kerk is, maar waar in de Hol-
landse steden ook alle dissenters van het land bij elkaar gekropen zijn.73 Deven-
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ter hoort bij de biblebelt, waar kerkenraad en overheid qua beleid de handen in-
eenslaan en hoogstens ruzie krijgen over wie de meeste macht heeft, terwijl in 
Leiden niet alleen veel meer buitenlanders rondlopen, maar ook alle mogelijke 
religieuze stromingen vertegenwoordigd zijn: lutheranen, doopsgezinden, ar-
minianen, joden, katholieken, quakers, noem maar op. 

Wie regent is van een opleidingsinstituut voor gereformeerde theologen, 
staat dus als geen ander voor de opdracht om antwoorden te formuleren op 
al die afwijkende meningen. Revius heeft zich met animo op die taak gestort. 
Zijn disputatiebundels lijken op het eerste gezicht een breed overzicht van de 
gereformeerde theologie te geven, maar bij nader toezien wordt die theologie 
altijd uiteengezet in debat met alle andere meningen die er over een bepaald 
onderwerp de ronde doen. De grote fronten liggen voor Revius tegenover re-
monstranten, rooms-katholieken en socinianen, maar ook joden, doopsgezin-
den en moslims krijgen af en toe een beurt. Wat niet wegneemt dat hij in zijn 
methode en uiteenzettingen dikwijls terugvalt op juist de rooms-katholieke 
traditie.

De gezuiverde Suárez 
Voor zichzelf legt Revius de basis voor zijn werk in het Statencollege met een 
diepgravende bestudering van de Disputationes metaphysicae van de Spaanse jezu-
iet Francisco Suárez (1548-1617), toonaangevend in de theologenwereld van de 
eerste helft van de zeventiende eeuw. Daarmee grijpt hij terug op de bronnen 
waarmee hij al in zijn studietijd, vooral tijdens de colleges van Jacchaeus, in-
tensief kennismaakte en die ook in de jaren veertig van de zeventiende eeuw 
nog volop gebruikt worden. De Spaanse scholastiek biedt de orthodox-gere-
formeerde theologen van zijn generatie immers bij uitstek het gereedschap om 
hun theologie ook filosofisch te onderbouwen.74

Vandaar dat Revius besluit tot een uitgave van belangrijke teksten en tekst-
fragmenten uit Suárez’ werk, voorzien van gereformeerd commentaar. Het 
wordt het dikste boek dat hij tot dan toe geschreven heeft, met een omvang van 
niet minder dan 1128 pagina’s. In 1643 verschijnt het heel toepasselijk onder de 
titel Suarez repurgatus, de gezuiverde Suárez.75 In zijn voorwoord toont hij gepaste 
bewondering voor de Spaanse theoloog, die zich volgens hem met zijn werk 
zoveel roem verworven heeft ‘dat hij om hetgeen daarin scherpzinnig en met 
vernuft wordt beredeneerd, niet slechts de zijnen, maar ook veel van de onzen 
(...) als het ware binnen zijn kamp gehaald heeft.’76

Toch is hij bepaald niet blind voor de risico’s die dat laatste met zich mee-
brengt: al te vaak immers nemen gereformeerde studenten klakkeloos over wat 
deze grote intellectueel beweert, ‘met zoveel gerustheid dat ze – zoals Caesar 
Scaliger het bij een andere gelegenheid geestig uitdrukte – alles zonder wan of 
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zeef bijeenvegend, samen met de vruchten ook de slakken met hun huisjes in 
hun schuren verzamelen.’77 Iedere gereformeerde theoloog dient te beseffen dat 
in Suárez’ werk het goede met het slechte gemengd is – hij wijkt immers in alle 
kwesties rond voorbestemming en vrije wil af van de ‘gezonde’ en schriftuur-
lijke traditie, ‘alsof hij openlijk de eed van trouw aan het pelagianisme heeft 
afgelegd.’ 78

Die beschuldiging van pelagianisme – het geloof dat de mens zonder god-
delijk ingrijpen in staat is tussen het goede en het kwade te kiezen – is ernstig. 
Pelagianen zijn ketters die al in de vroege kerk veroordeeld werden, en geen 
latere christen, rooms-katholiek, gereformeerd of remonstrants, wil graag een 
pelagiaan genoemd worden. Toch ligt het voor de hand dat gereformeerde the-
ologen hun tegenstanders juist op dit punt verwijten maken: hun radicale visie 
op de goddelijke predestinatie en de menselijke keuzevrijheid verklaart waar-
om ze rekkelijker standpunten snel als pelagiaans typeren. Zo ook Revius: hij 
verzet zich tegen iedere visie die ook maar zijdelings aanleunt tegen het idee 
dat de mens zelf (vanuit eigen natuur en eigen keuzes) genade verdienen, goede 
daden bewerkstelligen of de zaligheid verwerven kan.79 

Vandaar dat hij er niet voor terugschrikt om ook tegen deze formidabele 
tegenstander de pen te slijpen. Hij kritiseert met overgave alle ‘ketterse leer-
stellingen’ die hij maar bij Suárez kan ontdekken: pelagianisme, afgodendienst, 
dwalingen op het punt van de leer van de drie-eenheid en de incarnatie, ver-
keerde bijbeluitleg, enzovoort. De subtrefwoorden die hij in zijn register onder 
het trefwoord Suárez opsomt, spreken boekdelen: ‘onkunde’, ‘tegenstrijdig-
heden en onnozelheid’, ‘schijnaanklachten’, ‘leugens’, ‘foute citaten’, ‘onheilige 
nieuwsgierigheid’, ‘afgoderij en wat daartoe leidt’, ‘paganisme’, ‘pelagianisme’, 
‘blasfemie en ketterse opvattingen’.80 De rubriek ‘foute citaten’, niet alleen van 
allerlei schrijvers, maar ook van de heilige Schrift, typeert hem opnieuw als de 
filoloog die hij is: hij neemt bijvoorbeeld de moeite om bij elke bijbelverwij-
zing van Suárez de grondtekst te raadplegen en zo nodig een onjuiste vertaling 
aan de kaak te stellen. Wat niet wegneemt dat hij het ook in veel dingen met de 
Spaanse theoloog eens is, ‘in wiens werk,’ schrijft hij, ‘ik zeer veel geprezen (...) 
en tegen de kritiek van anderen, ook van de onzen, verdedigd heb; wat ik echter 
minder goed vond, heb ik terechtgewezen.’81

Het hele project typeert het enthousiasme en elan waarmee Revius aan zijn 
nieuwe loopbaan begint. Een Suárez-commentaar schrijven is een gewaagde 
onderneming, vindt hij zelf, voor iemand die altijd bezig geweest is in een 
‘kerkelijke bediening’ waarin hij zich allerminst met zaken als deze ophield. 
Misschien lijkt het ook overmoedig om dan maar meteen zo’n gigant als deze 
Spaanse denker aan te pakken. Niettemin heeft hij er alle vertrouwen in dat 
hij met Gods hulp kan aantonen dat het goud van Suárez niet in alle opzich-
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ten gelouterd goud is.82 Suarez repurgatus is daarmee een statement, gemaakt aan 
het begin van zijn regentschap. Niet alleen bewijst Revius er de gereformeerde 
theologie – dus zijn studenten – een dienst mee, hij legt ook voor zichzelf de 
basis waarop hij het bouwwerk van zijn eigen Disputationes kan optrekken. Goed 
verkocht is het boek intussen niet: tien jaar na verschijnen komt er een titel-
herdruk.83 

Opzet van disputatiebundels 
Met de eerste van zijn vier disputatieseries begint Revius in november 1642 – 
mogelijk heeft hij in de voorafgaande maanden het een en ander bestudeerd en 
uitgeprobeerd en vervolgens besloten welke grote lijnen hij wil gaan trekken. 
Hij kiest globaal voor een insteek die ook in andere disputatiebundels uit deze 
periode te vinden is en die dus bepaald niet als uniek beschouwd kan worden – 
al plaatst iedere theoloog dan zijn eigen accenten.84 

Eerst legt hij het fundament voor het hele gebouw met drie disputaties over 
theologie en schriftgezag, daarna verdiept hij zich uitvoerig in de godsleer, de 
leer van verkiezing en verwerping, de scheppingsleer en de zondeleer. Vervol-
gens komen wet en evangelie aan bod, gevolgd door een lange rij disputaties 
over de incarnatie, de twee naturen, de persoon en het werk van Christus. Die 
thema’s uit de christologie leiden als vanzelf tot een beschouwing van de ver-
zoeningsleer, met aandacht voor kerk en verbond, roeping, rechtvaardiging, 
heiliging en volharding van de gelovigen. Na disputaties over de sacramenten, 
het eeuwige leven en de eeuwige dood besluit Revius de bundel met een aantal 
praktisch-zedelijke onderwerpen: goede werken, geloof, hoop en liefde, sab-
bat en zondag, eedaflegging, overheidsmacht, duelleren, huwelijk, haardracht, 
rente en woeker, waarheid en leugen, begeerte.85

De onderwerpen die deze eerste serie behandelt, horen voor het grootste 
deel tot de loci communes, de basisthema’s uit de theologie.86 Revius’ eigen smaak 
wordt slechts zichtbaar in de bovengemiddelde ruimte die hij aan bepaalde 
onderwerpen besteedt, bijvoorbeeld aan de schepping, of aan de mate waarin 
het beeld van God in de mens aanwezig is, voor én na de zondeval. Kennelijk 
zijn dat thema’s die hem speciaal interesseren. Zijn overvloedige aandacht voor 
onderwerpen als sabbat en haardracht moet echter anders verklaard worden: de 
disputaties die daaraan gewijd zijn, gaan in op actuele discussies waar Revius 
zelf niet direct een voorliefde voor heeft – zoals nog blijken zal.

In 1646 begint hij aan een veel omvangrijker reeks, waarin hij een deel van 
de eerder behandelde thema’s uitvoeriger herhaalt, maar ook nieuwe thema’s 
toevoegt. Zijn interesse in bepaalde onderwerpen sleept hem daarbij zodanig 
mee dat de serie veel uitgebreider wordt dan hij zich aanvankelijk had voorge-
nomen. ‘Wat er gebeurde bij de verdeling van de vijf broden,’ schrijft hij aan het 
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eind ervan, ‘namelijk dat er door de zegen van Christus méér manden met over-
geschoten brokstukken zouden worden verzameld dan er broden waren opge-
diend, is ook ons overkomen met deze oefenteksten. We hadden ons voorge-
steld enkele Analecta, oftewel achterstallige onderwerpen, aan de voorafgaande 
Disputationes toe te voegen. Maar zie hier, de drang tot onderzoeken en doceren 
heeft, met de hulp des Heeren, gemaakt dat ze gaandeweg veel talrijker zouden 
worden dan de vorige [reeks].’87

Beter dan in de eerste bundel (die veel schoolser is opgezet) wordt hier zicht-
baar welke onderwerpen zijn speciale belangstelling hebben: schriftoverleve-
ring en schriftgezag, engelenleer, kosmologie en astrologie, joodse sekten en 
stromingen, rooms-katholieke dwalingen en de verhouding tussen kerk en 
staat. Hij durft het scholastieke begrippenapparaat intussen wat losser te han-
teren en vrijer met zijn stof om te gaan, waarbij de bijbelexegese meer de ruimte 
krijgt. In zijn derde bundel, waaraan hij in 1653 begint, kiest hij nog nadrukke-
lijker voor heel specifieke onderwerpen: het duizendjarig rijk, de bekering van 
de joden, onenigheid in de roomse gelederen, christelijke vrijheid, kerkelijke 
tucht – om maar een kleine greep te doen.88

In 1657, een jaar voor zijn dood, maakt hij een begin met zijn vierde dispu-
tatiebundel, waarin hij een nieuwe aanpak kiest. Per disputatie behandelt hij 
de uitleg van een afzonderlijk bijbelvers of bijbelgedeelte, vaak in relatie tot 
andere bijbelteksten. Daarmee lijkt de bundel op het eerste gezicht gericht op 
pure exegese. Maar bij nader toezien klopt dat niet: het gaat hier wel degelijk 
nog steeds om weerleggende theologie, al is de aanpak dan nieuw en origineel. 
Aan de hand van een nauwkeurige en uiterst gedetailleerde uitleg van allerlei 
bijbelpassages probeert Revius een betoog tegen de socinianen op te bouwen. 
De bestrijding van deze ketterij, die de goddelijke drie-eenheid en de godde-
lijke natuur van Christus ontkent, vormt de rode draad in zijn laatste bundel.89 
Halverwege het werk komt de dood van de auteur echter tussenbeide. 

Gereformeerde scholastiek
Wie als inwoner van de eenentwintigste eeuw met bijbehorende blikrichting 
en belangstelling Revius’ disputaties probeert te lezen, niet gehinderd door 
achtergrondkennis, wordt onvermijdelijk geconfronteerd met een gevoel van 
teleurstelling. De theoloog die hier aan het woord is geeft slechts antwoord 
op de kerkelijke vragen van zijn tijd, niet op algemeen-menselijke vragen en 
problemen die de lezer van vandaag interesseren. Als hij het met zijn (onge-
trouwde) studenten over het celibaat heeft, bijvoorbeeld, gaat het niet over de 
interessante vraag wat een celibatair leven inhoudt, of welke rol seksualiteit in 
een mensenleven speelt, maar louter over het al dan niet bijbels gefundeerd 
zijn van het celibaat – aan de hand van interpretaties van diverse bijbelteksten, 
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en in discussie met de rooms-katholieke leer. Als hij de bekering van de joden 
behandelt, gaat het niet over praktische manieren om toenadering tot anders-
gelovigen te zoeken, maar over de juiste uitleg van Romeinen 11. En als hij zich 
verdiept in rechtvaardiging en heiliging concentreert hij zich niet op de mense-
lijke ervaring daarvan – de ‘bevinding’ – maar op de verdediging van de gerefor-
meerde leerstukken tegenover rooms-katholieken en remonstranten.

Maar uiteraard doet die manier van lezen Revius geen recht. Pas wanneer je 
de tekst bekijkt binnen de context van de theologie, het genre van de disputatie 
en de intellectuele discussies van de zeventiende eeuw licht de inhoud ineens 
op. Dan breekt het inzicht door dat Revius niet met spitsvondigheden in de 
marge bezig is, maar op een intelligente en directe manier deelneemt aan alle 
grote debatten van zijn tijd. Er is alleen enig inzicht nodig in zijn methode. 
Hij gebruikt de (uit de middeleeuwen stammende) scholastieke wijze van den-
ken en werken die zowel door de lutheranen en rooms-katholieken als door 
de gereformeerde orthodoxie van de zeventiende eeuw veelvuldig gehanteerd 
wordt.90 Dat betekent dat hij een beroep doet op een uitgebreid apparaat van 
filosofische en theologische begrippen, onderscheidingen en definities, wat 
ervoor zorgt dat bij het bladeren door zijn bundels allereerst de scholastieke 
argumentatietechniek in het oog springt.

De tekst is altijd vormgegeven in de vorm van theses, hoewel alleen al de 
lengte daarvan zodanig varieert dat meteen zichtbaar wordt hoe de ene dispu-
tatie veel meer een vloeiend betoog vormt dan de andere. Regelmatig werkt 
Revius aan de hand van stellingen, tegenwerpingen en weerlegging daarvan. 
Vooral in zijn eerste bundel behandelt hij een onderwerp dikwijls aan de hand 
van onderscheidingen en definities uit het aristotelische begrippenapparaat 
(causa, effectus, materia, forma, objectum, enzovoort). Daarbij benut hij filosofische 
redeneertechnieken – zoals het syllogisme – om op een spitsvondige manier de 
gebreken in het betoog van zijn tegenstanders aan de kaak te stellen.91

In latere bundels laat hij de strakke ordening van de tekst aan de hand van 
scholastieke begrippen los en bouwt hij de argumentatie steeds vaker op via 
een opsomming van bijbelplaatsen, waarbij hij tekst voor tekst ontleedt om 
daar uiteindelijk argumenten voor zijn dogmatische stellingname uit af te lei-
den. Dat betekent een langzamerhand loskomen van de schoolse benadering 
en een steeds verdergaande keuze voor theologie vanuit de bijbelexegese – zij 
het altijd binnen de filosofische kaders van de gereformeerde orthodoxie. Mis-
schien komt dat door zijn eigen ontwikkeling, misschien ook heeft het te ma-
ken met de grenzen tussen theologie en filosofie die hij noodgedwongen beter 
in acht leert nemen (rond de vraag waar die grenzen liggen en wat tot het ter-
rein van Revius dan wel Heereboord behoort, cirkelen immers in de jaren van 
zijn regentschap de meeste ruzies). In zijn laatste, onvoltooide bundel wordt 
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zijn keuze voor bijbelexegese als ordenend principe overigens nog verdergaand 
zichtbaar doordat iedere disputatie aan een afzonderlijk bijbelvers of bijbelge-
deelte is opgehangen.

Met dat alles probeert Revius de beide tradities waarin hij ooit zelf is opge-
leid, in zijn disputaties samen te brengen: de logica en dialectica van Jacchaeus, 
de filologie en exegese van Drusius. Hij wil het uitgangspunt van de gerefor-
meerde theologie, ook door hemzelf telkens benadrukt, zo goed mogelijk in 
praktijk brengen: alleen de Schrift is de norm. Gedetailleerde exegese vanuit 
de oorspronkelijke talen waarin de Bijbel geschreven is vormt de basis voor 
het formuleren van leerstukken. Hij gelooft hartstochtelijk in het idee dat een 
mens met goed lezen (de taal begrijpen, de historische context van de woorden 
kennen, teksten met elkaar vergelijken) uiteindelijk alle problemen kan oplos-
sen. Daarom zorgt hij er altijd voor, hoe divers de gebruikte gereedschappen 
op het terrein van stijl en structuur mogen zijn, dat zijn hele betoog rust op 
een stevige fundering van bijbelteksten. Vrijwel elke these eindigt met een bat-
terij van bewijsplaatsen uit de Schrift – geen uit hun verband gerukte passages, 
maar verwijzingen naar de resultaten van zorgvuldig exegetisch onderzoek.92 
Met andere woorden: de filosofie moet opkomen uit de bijbeluitleg.

Tegelijkertijd is evenwel duidelijk dat ook het omgekeerde bij Revius waar 
is: de bijbeluitleg wordt gestuurd en gekleurd door de filosofische en theolo-
gische conventies waarbinnen hij leest en exegetiseert. Voor de toeschouwer 
zit daar iets tegenstrijdigs in. Revius zelf doet weliswaar zijn leven lang zijn 
best om het een probleemloos met het ander te combineren, maar juist in zijn 
Leidse jaren wordt dat complexer. Zowel de opkomende nieuwe filosofie van 
Descartes als de opvattingen van tekstwetenschappers als Grotius, Episcopius, 
Vossius en hun kring ervaart hij als bedreigend, en dus kan hij niet anders dan 
al zijn filologische en filosofische vaardigheden in de strijd werpen. Hij beseft 
dat hij op een belangrijke post staat en dat het zijn taak is om de orthodoxie 
te verdedigen en een volgende generatie studenten van de gereformeerde uit-
gangspunten te doordringen. 

Het is duidelijk dat de gereformeerde theologie voor hem altijd op de eerste 
plaats staat, en dat hij de hulpwetenschappen slechts met het oog op de uit-
eenzetting en verdediging van die theologie wil gebruiken. Filosofie en filolo-
gie zijn nuttig en nodig, maar niet elke benadering is in zijn ogen even goed. 
Het lijkt erop dat hij, net als Voetius, eenvoudig kiest voor die theorieën die 
geschikt zijn om de gereformeerde theologie te ondersteunen, waarbij de op 
Aristoteles geënte schoolfilosofie een ereplaats geniet.93

Zijn bijbelexegese is dan ook geen loutere proeve van eigen inzicht en in-
tuïtie. Het is de traditie die de gereformeerde orthodoxie steun en vastigheid 
geeft, wat zorgt voor een complexe verhouding tot de rooms-katholieke theo-



VII GErEFOrmEErD bOLWErk IN LEIDEN | 403

logie. Aan de ene kant vormen de ‘pausgezinden’ voor Revius en consorten de 
voornaamste vijand, aan de andere kant steunen ze op de traditie van de kerk 
en dus ook op het rooms-katholieke verleden, waarbij ze – juist in de strijd met 
copernicanen, cartesianen en socinianen – graag en veelvuldig gebruikmaken 
van de inzichten van de rooms-katholieke, Spaanse scholastici. 

Met de reformatie is er weliswaar iets nieuws begonnen, maar tegelijker-
tijd is er sprake van een grote continuïteit met het katholieke verleden. Door 
het begrippenkader en de manier van redeneren van de scholastiek te gebrui-
ken, kunnen gereformeerde theologen teruggrijpen op de middeleeuwen én 
in gesprek zijn met de rooms-katholieke theologie van hun eigen tijd. Dat ver-
klaart de vele verwijzingen naar kerkvaders en middeleeuwse theologen, net 
als het royale gebruik van eigentijdse rooms-katholieke bronnen. De naam van 
Bellarminus verschijnt bijvoorbeeld in Revius’ disputaties veel en veel vaker 
dan die van Calvijn – ook al is dat dan de helft van de keren omdat zijn opvat-
tingen weerlegd moeten worden.

De voortdurend aanwezige controverse met de rooms-katholieke theologie 
zorgt er intussen tegelijkertijd voor dat hij, ondanks zijn gebruikmaken van 
scholastieke methoden, in zijn Suarez repurgatus hartstochtelijk afstand neemt 
van bepaalde vormen van middeleeuwse scholastiek. In zijn ogen groeide de 
theologie daardoor in de loop van de middeleeuwen uit tot een rigide systeem, 
vol van menselijke verdichtsels, totdat mét de humanior literatura van het hu-
manisme ook de stralen van het evangelie weer zichtbaar werden en openbaar 
kwam wat er zuiver was in de scholastiek, en wat verroest bleek.94 Het gaat er 
dus om het goede te behouden – en dat goede kan alleen in het licht van de 
Bijbel, door nauwkeurige bestudering van de tekst zelf, onderscheiden worden.

Bronnen en thema’s
De traditie waarbinnen Revius zich bewegen wil speelt bij dat alles uiteraard 
een doorslaggevende rol. Het vereist een studie apart om de bronnen die hij 
citeert grondig in kaart te brengen, maar uit de hele aanpak en opzet van zijn 
bundels blijkt dat hij zich allereerst oriënteert op de kerkvaders en de theologie 
van de reformatie, met name Calvijn. Verder hangt het af van het onderwerp dat 
hij behandelt, welke bronnen hij als gezaghebbend beschouwt. In de disputa-
ties over schriftgezag en tekstoverlevering verwijst hij bijvoorbeeld opvallend 
vaak naar rabbijnse literatuur, in de disputaties over de schepping, de mense-
lijke ziel en het wezen van God doet hij een beroep op de rooms-katholieke 
scholastici.

In het algemeen ligt het accent in zijn teksten op schriftverklaring (met veel 
aandacht voor de betekenissen van Griekse en Hebreeuwse woorden) en op 
theologische vraagstukken die in de christelijke traditie soms al eeuwenlang, 



 eerst de waarheid, dan de vrede – jacob revius 1586-1658404 |

soms sinds de reformatie van de zestiende eeuw op de agenda staan. Recentere 
literatuur komt weliswaar regelmatig aan bod – hij leest vrijwel alles wat er ver-
schijnt, van Grotius tot Descartes, van Comenius tot La Peyrère, maar hij be-
handelt die teksten, zoals in het volgende hoofdstuk zichtbaar zal worden, vaak 
uiterst kritisch. Eigentijdse medestanders, zoals Voetius, noemt hij een enkele 
keer, maar impliciet vormt vooral de gereformeerde theologie van de late zes-
tiende en vroege zeventiende eeuw – van Calvijn tot de Dordtse synode – zijn 
grote ijkpunt.

Gezien de aard en inhoud van zijn disputaties mag Revius niet direct een 
opmerkelijk of vernieuwend theoloog genoemd worden – en dat is ook precies 
wat hij wil. De opvattingen die hij huldigt gaan de beproefde perken van de ge-
reformeerde theologie niet gauw te buiten. Hij bevindt zich in een grote tradi-
tie en zijn opdracht is om die door te geven aan een nieuwe generatie. Vandaar 
de vanzelfsprekende ruime aandacht voor de hoofdpunten van de christelijke 
leer. Het genre van de oefendisputatie is immers binnen het Statencollege niet 
allereerst bedoeld om baanbrekende inzichten te ventileren, maar om – met 
veel gezaghebbende citaten – kennis over te dragen en een bepaalde manier van 
discussiëren aan te leren.95

Niettemin zijn de theologische teksten die Revius schrijft de moeite waard: 
het originele ervan zit in de manier waarop hij de traditie in verband brengt 
met eigentijdse vragen op het terrein van de cultuur. Sommige theologen van 
de zeventiende eeuw leggen, geconfronteerd met dergelijke vragen, het accent 
op de persoonlijke vernieuwing en heiliging van individuele gelovigen om op 
die manier de cultuur van binnenuit te reformeren. Anderen zoeken voortdu-
rend naar het front in de buitenwereld, om daar het intellectuele gevecht met 
andersdenkenden aan te gaan. Beide houdingen zijn uiteraard geenszins tegen-
strijdig, ze vullen elkaar zelfs aan – zij het dat de meer ‘spirituele’ benadering 
vooral in de tweede helft van de zeventiende eeuw terrein wint.96

Toch is het ook het karakter van de theoloog dat blijft bepalen welke bena-
dering hem het meest ligt en waarop hij dus het zwaarste accent zal leggen. Dat 
geldt zeker voor Revius. Hij speelt niet in op de nieuwe spiritualiteit die verin-
nerlijking van het geloofsleven en strikte levenswandel nastreeft (zoals de the-
ologen die de ‘praktijk der godzaligheid’ tot een belangrijk speerpunt in hun 
theologie maken), maar hij kiest voor het intellectuele front. Zijn kernthema is 
de verdediging van het gereformeerde wereldbeeld tegenover andersdenken-
den. Dat blijkt al uit zijn bronnengebruik: vrijwel geen Engelse puriteinen,97 
wél volop rooms-katholieke en joodse geschriften. 

Hoewel hij het belang van Gods werk in het mensenhart zeker niet ont-
kent of onderschat, wijdt hij er maar beperkt woorden aan. Zijn aandacht is 
veel meer gericht op Gods werk in de wereldgeschiedenis. De thema’s waar zijn 



VII GErEFOrmEErD bOLWErk IN LEIDEN | 405

kennelijke voorliefde naar uitgaat, cirkelen steeds opnieuw rond kosmologie, 
schepping, geschiedenis, openbaring, tekstoverlevering, traditie en de verhou-
ding tussen kerk en staat – een belangstelling die hem onvermijdelijk op het 
spoor van Descartes zal zetten.

Piëtisme en christelijke vrijheid
Revius’ fixatie op de grote wereldvragen maakt dat er weinig aandacht over-
schiet voor de kleine wereld van geloof en gedrag in het leven van de enkeling. 
Specifiek-piëtistische thema’s als de orde van het heil, de stadia van de beke-
ringsweg, de vruchten van de Geest of de omgang met wereldse genoegens ko-
men bij hem niet of nauwelijks aan bod.98 Niet dat hij persoonlijk geloof en 
levensheiliging onbelangrijk vindt, maar hij beperkt zich op dat punt voorna-
melijk tot de algemeen-christelijke kernthema’s van bekering, geloof, hoop en 
liefde. Tussen de regels door laat hij zelfs geregeld merken dat hij weinig heil 
ziet in strikte voorschriften op het gebied van kleding, haardracht, vasten of 
zondagsheiliging.

Bepaalde manieren en tijden om te vasten zijn niet voor iedereen nuttig en 
nodig, vindt hij,99 en wat betreft de zondagsheiliging kiest hij positie tégenover 
de opkomende puriteinse opvatting van het sabbatsgebod als onderdeel van 
natuur- of zedenwet, geldig voor alle tijden en plaatsen.100 Daarmee zit hij op 
de lijn van de regelmatig door hem geciteerde Calvijn en Gomarus, terwijl hij 
in de tekst positie kiest tegenover Walaeus en Bayly – een lijn die later door Coc-
cejus (in conflict met Voetius en Hoornbeeck) voortgezet en verder uitgewerkt 
wordt.101

Revius stelt bijvoorbeeld dat de sabbat vóór de tijd van Mozes nog niet on-
derhouden werd, en dus geen eeuwigdurende inzetting kan zijn. Bovendien 
is het vierde gebod – ‘Gedenk de sabbatdag dat gij die heiligt’ – volgens hem 
deels moreel, maar deels ook ceremonieel van aard. Het is opgenomen onder 
de tien geboden omdat de eis om God op vaste momenten volgens uitwendige 
riten te vereren, altijd geldig blijft. Maar de dag waarop dat gebeurt mag de 
kerk zelf vaststellen – het afzonderen van de zevende dag is bepaald geen na-
tuurwet sinds de schepping. Ook het vermijden van werkzaamheden op die 
dag heeft alleen maar een morele lading voor zover gericht op het doel ervan, de 
eer van God en het heil van de naaste. Er is echter geen enkele noodzaak om de 
‘eigenaardige mate van starheid die aan het oude volk eigen is geweest’ ook in 
nieuwtestamentische tijden vol te houden met een beroep op de zedenwet.102

Ook als iemand probeert hem in de ‘haarstrijd’ te betrekken – nóg zo’n 
strijdpunt tussen meer puriteins en meer calvinistisch georiënteerde theolo-
gen – blijkt Revius aan de rekkelijke kant te zitten. Kennelijk maakt hij zich 
niet erg druk om de haarlengte van zijn studenten. Het dragen van modieus-
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lang haar is voor hem in elk geval niet meteen een teken van wereldgelijkvor-
migheid, zoals voor sommige van zijn collega-theologen. Overigens heeft hij 
helemaal geen zin in discussies over het onderwerp: 

K’en vecht niet om het haar, ten is mijn handel niet.
Sou ick het ondersoeck van wijsheyt laten drijven
En liggen om het haar te knorren en te kijven?

Is voor Gods kercke niets daer meer dient op gelet?103

Natuurlijk moet de ‘wulpse jeugd’ erop gewezen worden dat pracht, ijdelheid 
en lichtvaardigheid in kleding en haardracht een christen niet passen, maar dat 
moet wél met beleid gebeuren en ook niet al te streng:

Maer dat een leeraer doch omsichtich gade-slae
Dat met verdoemen hy niet alte hoog’* en gae. *al te ver

Men moet het onderscheyt der wetten niet vergeten.
Noch maken van het haar een strick voor het geweten

Waer door het volck te hart gequellet en getercht
In plaets van betering’ oog-schijnlick* wort verercht.104 *klaarblijkelijk

Het is, zegt Revius, pedagogisch gezien niet slim om zaken als deze al te zeer op 
de spits te drijven, en bovendien vormen de regels die Paulus voor haardracht 
en hoofdbedekking geeft, geen universeel gebod dat geldig is voor alle tijden 
en plaatsen. Dat had hij al eerder in diverse disputaties benadrukt,105 en dat is 
ook wat de dichtregel ‘Men moet het onderscheyt der wetten niet vergeten’ wil 
zeggen – precies het uitgangspunt dat Revius ook in de discussie over de sabbat 
inneemt.

‘Christelijke vrijheid’ is een thema dat hem na aan het hart ligt, en dat hij 
bij voorkeur op kwesties als deze toepast. Het gaat hier immers om de vrijheid 
waarmee het geweten van de gelovige, zonder aanstoot of ergernis te geven, met 
‘middelmatige zaken’ omgaat. Dat betekent dat er in praktische kwesties niet 
altijd een eenduidige richtlijn te geven is. Het voorbeeld van Paulus bewijst dat: 
de ene keer past hij wél de besnijdenis toe om rekening te houden met de zwak-
heid van sommige joden, de andere keer niet om tegenover hardnekkige wet-
ticisten de christelijke vrijheid te verdedigen.106 Uiteindelijk gaat het echter om 
de grondhouding in het hart. Door de genade van God zijn gelovige christenen 
‘losgemaakt van de dienst van de zonde, de heerschappij van de duivel, de starre 
uitvoering en de vloek van de zedenwet, en de onderhouding van de ceremo-
niële wet, omdat ze het juk van menselijke inzettingen hebben afgeschud en 
gericht zijn op de kennis van het geloof en de voorzichtigheid van de liefde.’107
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Strijd om de haardracht
Een jaar na zijn afwijzende gedicht over de haarstrijd ziet Revius zich echter – 
ongetwijfeld door het hardnekkige voortduren van de discussie – tóch genood-
zaakt om iets aan het gewraakte onderwerp te doen. Dat leidt in 1646 tot zes 
disputaties over de haardracht, in 1647 afzonderlijk uitgegeven als aanhangsel 
bij een diepergaande beschouwing over het thema: Libertas christiana circa usum ca-
pillitii defensa, in hetzelfde jaar nog verder aangevuld met een Appendix.108 Daarin 
verdedigt hij het standpunt van de rekkelijke Leidse faculteit (Trigland, Poly-
ander en Spanheim) tegenover de precieze Utrechtse faculteit (Voetius, Hoorn-
beeck en De Maets).109

Dat gebeurt overigens op veel vriendelijker toon dan bij Revius gebruike-
lijk: hij neemt hier immers de pen op tegen geestverwante theologen die hij 
in andere opzichten zeer waardeert. Hij kán ook mild zijn, want hij beschouwt 
(anders dan zijn tegenstanders) de kwestie waarover het conflict gaat als niet-
wezenlijk. De haarstrijd is voor hem iets gans anders dan discussies die de waar-
heidsvraag raken, zoals die over predestinatie, rechtvaardigingsleer, staatsin-
vloed of cartesianisme.

Zijn betoog komt erop neer dat het misschien lijkt alsof het in de haarstrijd 
om iets onbeduidends gaat, maar er zijn toch wel belangrijke principes in het 
geding. De discussie raakt immers het verschil tussen goddelijke en menselij-
ke inzettingen, tussen noodzakelijke en onverschillige zaken, tussen geboden 
en raadgevingen. Wanneer dat onderscheid niet goed gemaakt wordt, komt er 
straks ‘geen einde meer aan de scrupules’.110

Kern van het debat vormt de exegese van 1 Korinthe 11, waar de apostel Paulus 
richtlijnen geeft voor de haardracht: lang haar en hoofdbedekking voor vrou-
wen, geen hoofddeksel voor mannen. Het zet Revius aan tot een gedetailleerde 
analyse van de bewuste tekst met veel uitweidingen over de precieze betekenis 
van het Grieks. Algemene gebruiken moeten volgens hem niet verward worden 
met goddelijke instellingen: de voorschriften voor haardracht en hoofdbedek-
king behoren niet tot de lex naturae. Zijn mooiste argument daarbij is wel dat 
Adam waarschijnlijk lang haar droeg, omdat zo kort na de schepping de ijzeren 
gereedschappen nog niet waren uitgevonden.111

Het verschil tussen man en vrouw, dat in de haardracht gesymboliseerd 
wordt, blijft intussen volgens Revius wél heel belangrijk en fundamenteel. Aan 
dat verschil mag niet getornd worden. Probleem is alleen dat een symbool niet 
hetzelfde is als de zaak zelf. ‘Het is een vergrijp tegen de goddelijke wet,’ schrijft 
hij, ‘om de waardigheid van de man boven de vrouw te ontkennen. Maar het 
verwaarlozen van een symbool is iets anders – dat kan gebeuren zonder te zon-
digen.’112 Symbolen verliezen nu eenmaal soms hun betekenis en houden dan 
op symbool te zijn. Anders dan in bijbelse tijden zijn het in de zeventiende 
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eeuw juist ondergeschikten die het hoofd ontbloten in bijzijn van hun meerde-
ren, niet andersom.113 Bovendien doen de meeste dominees in de Republiek het 
tegenovergestelde van wat Paulus schrijft: ze houden hun kalotje op tijdens het 
bidden op de preekstoel, terwijl hun Franse collega’s onder de preek ook nog 
eens een hoed opzetten.114 

De persoonlijke waarnemingen van de auteur leiden tot langdurige bespie-
gelingen over culturele verschillen, geïllustreerd met Nederlandse en Franse 
voorbeelden uit eigen herinnering.115 Het hele betoog, stevig gestut met citaten 
uit het werk van gezaghebbende theologen, cirkelt rond een kerngedachte die 
de auteur ergens halverwege het boekje samenvat: ‘Deze paulinische passage 
over de hoofdbedekking beschrijft geen algemene wet, maar een gebruik, pas-
send bij die tijd, die plaats, dat volk.’116 Er zijn dus geen precieze voorschriften te 
geven voor een christelijke haardracht of passende hoofddeksels. Net als op het 
punt van de kleding moet een andere richtlijn, ‘de regel van de nederigheid, de 
matigheid en het geestelijk inzicht’ de doorslag geven, samen met de plicht tot 
‘opbouw van de naaste’ die eist dat we zwakke broeders niet krenken of kwet-
sen.117 Daarmee wijst Revius de nieuwe mode van het lange haar niet principieel 
af, maar hij legt wél het accent op terughoudendheid in de praktijk. Niet voor 
niets staat hij bekend als ‘een stemmig man voor sig selv’, die zijn boekje over de 
haardracht niet schrijft om eigen praktijken goed te praten.118 

De houding die hij propageert, krijgt praktisch gestalte in het besluit van de 
Leidse kerkenraad, in hetzelfde jaar genomen: ‘Is goet gevonden, dat men van 
nu voortaen, wanneer de proponenten haer presenteren om hare testimonia ad 
Examen te versoecken, sal letten op hare kleedinge, langh haijr, manieren etc. 
om, soo veel mogelick, alle ergernissen voor te komen.’119 Hoewel daar meteen 
óók uit blijkt dat Revius zelf, als regent van het Statencollege, kennelijk geen re-
gels op het punt van kleding en haardracht heeft uitgevaardigd. Intussen wordt 
zijn boekje onder zijn studenten met veel instemming ontvangen, wat ook wel 
verklaarbaar is gezien het gematigde standpunt dat hij inneemt. ‘Hebben sy al 
sijn [Revius’] leerstukken soo wel gevat als dit,’ schrijft een anonieme auteur 
aan het eind van de zeventiende eeuw, ‘en de selve soo trou beleeft, soo is hy een 
gelukkig Leeraar geweest.’120

4. Omgaan met andersdenkenden 

Zendingswerk
Niet alleen toont Revius zich op het punt van levensstijl geen echte piëtist, ook 
aan onderwerpen die te maken hebben met bekering en levensheiliging van 
de individuele gelovige besteedt hij veel minder aandacht en ruimte dan de 
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theologen uit de kring van de nadere reformatie. Dat heeft gevolgen voor zijn 
zendingstheologie. Gereformeerden beginnen immers, anders dan rooms-ka-
tholieken, niet primair met kerkplanting, maar met de persoonlijke bekering 
van individuen. Met andere woorden: kerstening moet van binnenuit plaats-
vinden, vanuit een inwendige overtuiging in het hart van bekeerlingen, en niet 
van buitenaf, door het organiseren van structuren of het dopen van zo veel mo-
gelijk mensen.121

Essentieel voor gereformeerde zendelingen is dus de vraag: hoe bereik ik de 
ander op persoonlijk vlak, hoe probeer ik hem in positieve zin te overtuigen? 
Dat is echter een vraag die bij Revius, afkerig van de al te subjectieve en per-
soonlijke benadering, maar weinig op de voorgrond treedt. Hij wijdt geen af-
zonderlijke disputaties aan de bekering van de heidenen, aan zendingsmetho-
den, aan kerkplanting of aan de eigenschappen van een goede zendeling – zoals 
Voetius en Hoornbeeck bijvoorbeeld wél doen.122

Het is dus lastig om een direct verband te leggen tussen zijn disputeercol-
leges en het feit dat zoveel van zijn studenten in het zendingswerk terechtge-
komen zijn. Niet voor niets schrijft zijn eerdergenoemde leerling Philippus 
Baldaeus, een van de meest gedreven zendelingen en taalgeleerden van zijn tijd, 
dat hij geïnspireerd is vanuit andere bronnen: ‘de voorbeelden van de Room-
sche dienaren, die ik gaarn in haar yver (door Gods genade) altijdt, in haar dwa-
linge nimmermeer, wil volgen.’123 In dat kader durft Baldaeus, veelzeggend ge-
noeg, zelfs te belijden dat hij vooral gegrepen is door de levensgeschiedenis en 
het werk van de grote missionaris Franciscus Xaverius. Een echt-gereformeerde 
zendeling gaat hier dus zijn gereformeerde leermeesters voorbij om een jezuïet 
als zijn voornaamste inspiratiebron aan te wijzen.124

Toch wil dat nog niet meteen zeggen dat Revius het zendingswerk in de 
praktijk geen warm hart toedraagt, ook al besteedt hij dan geen expliciete aan-
dacht aan thema’s uit de missiologie. Zijn betrokkenheid bij het internationale 
protestantisme spreekt boekdelen, net als de manier waarop hij politieke ont-
wikkelingen onmiddellijk weet te koppelen aan mogelijkheden om mensen te 
bereiken met de boodschap van het evangelie. Zo schreef hij bijvoorbeeld al in 
1624 in zijn politieke vers op de verovering van de Braziliaanse stad San Salvador 
door Willekens en Piet Hein:

Wat meer is, Godes Soon siet neder wt de wolken
America, en sendt van verre plaetsen wt
Sijn ijverige boo’n*, sijn coninclijcke tolken *boodschappers

U sonder argelist* te maken sijne bruyt. *zonder bedrog

Ontsluytet u gesicht*, doet open uwe oren, *open uw ogen

Hoe schoon is sijn gelaet! hoe minnelijck sijn woort.
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Hy had u tot sijn lief, America, vercoren
Al-eer ghy van hem hadt het minste noch gehoort.125

Ook met de hoofdpunten van de gereformeerde theologie, zoals hij die aan zijn 
studenten doceert, legt Revius wel degelijk de basis voor zendingswerk. De zui-
verheid van de leer krijgt in zijn werk meer aandacht dan de zendingsopdracht, 
maar het staat buiten kijf dat die zuiverheid van de leer geen doel op zichzelf is. 
Hij mag dan het accent vooral leggen op de controverse met andersdenkenden 
en veel moeite doen om tegenstellingen scherp te krijgen en tegenstanders te 
weerleggen, ten diepste zit daar toch de gedachte van ‘het evangelie voor alle 
volken’ achter. 

Zijn sterk contraremonstrantse inborst zorgt er in Revius’ geval echter voor 
dat hij uitzonderlijk veel nadruk legt op de ondergeschikte rol van de mense-
lijke wil en overtuigingskracht, en op het feit dat het altijd alléén God is die 
geloof, bekering en naastenliefde in het mensenhart werkt. Of het nu gaat om 
de ‘roeping tot het heil’, om ‘goede werken’ of om ‘zaligmakend geloof ’, Revius 
wordt niet moe te benadrukken dat een mens zelf niet in staat is om daar iets 
van te bewerken, en dat het alleen de Heilige Geest is die er, dankzij de verzoe-
ning door Christus, voor zorgt dat mensen daadwerkelijk tot geloof komen en 
dienovereenkomstig willen gaan leven.126 De Bijbel zegt immers uitdrukkelijk 
‘dat het geloof een gave van God is, dat de liefde zijn werk is, dat de godsvreze 
door God zelf in onze harten wordt gelegd, dat het dankzij de Heere is – die 
onze harten opent – dat we acht geven op zijn Woord, dat Gods kinderen door 
de Heilige Geest worden bewogen tot goede werken, en dat het God is die in 
ons bewerkt dat we én het goede willen én dat ook ten einde brengen.’127 

Dat heeft consequenties voor de zendingstheologie. Bij Revius gaat het er 
niet om dat een predikant of zendeling zo goed mogelijk aansluiting zoekt bij 
zijn ongelovige toehoorder, want iedere oproep tot geloof en vroomheid past 
per definitie al niet bij het zondige mensenhart. Het is, schrijft hij, ‘alsof een 
blinde door passende aansporing ertoe gebracht kan worden om te zien, een 
dove om te luisteren, een verlamde om te wandelen, en uiteindelijk een dode 
om te herleven. Iedereen zal erkennen dat deze dingen niet door uitwendige 
overtuiging, maar door inwendige genezing moeten gebeuren. De niet-weder-
geboren mens is immers doof voor de stem van God, blind voor het licht van 
God, verlamd bij het wandelen in ’s Heeren wegen, en uiteindelijk dood voor 
alle goede werken.’128

Aan de andere kant blijft de opdracht om het evangelie te prediken natuur-
lijk wél staan, want ‘iedere evangelische poging tot overtuiging kan, als God wil, 
de mens zó beïnvloeden dat ze hem verheugt, en hem zó verheugen dat ze hem 
meetrekt naar de liefde tot waarheid en vroomheid.’129 In die zin is de oproep 
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tot bekering een middel dat God gebruikt. Alleen moet niemand, ook predi-
kanten of zendelingen niet, denken dat het aan passende preken of vurige over-
tuigingskracht ligt als iemand daadwerkelijk tot geloof gebracht wordt. ‘Vraag 
je om een beeld van Gods Woord dat vrucht draagt? Kijk naar de verschillende 
delen van een akker, waarin zaad van dezelfde soort gestrooid wordt, maar met 
een verschillende uitkomst. Wil je [een beeld] van het functioneren van de kerk? 
Beschouw het scheepje van Petrus, of een visnet, of een groot huis waarin zich 
eervol en oneervol huisraad bevindt.’130 Het is niet de taak van de prediker om te 
schiften tussen goede en slechte vissen, of om te treuren als de vangst tegenvalt. 
Hij moet eenvoudig zijn werk doen en het net uitwerpen – de rest is aan God. 
Zoals Revius het in zijn vers over de wonderbare visvangst verwoordt:

Al isser menich tuymelaer* *dolfijn

En modderige seelt* *zeelt

Die, liever als int enge kaer*, *bak om levende vissen te bewaren

Int ruyme water speelt,
Scha-baet*, doet ghy u best *never mind, schade brengt voordeel

Bevelet my* de rest.131 *laat de rest aan Mij over

Recht op gewetensvrijheid
Wie het volle licht laat vallen op Gods genade en verkiezing, kan zich een ont-
spannen houding bij het zendings- en evangelisatiewerk veroorloven. Om te 
beginnen heeft een gereformeerde predikant van zichzelf een even weerspan-
nig hart, en dus evenveel genade van God nodig als de ongelovigen aan wie hij 
de bijbelse boodschap brengt. Daar komt bij dat het geloof nooit van buitenaf 
opgelegd kan worden, dus kun je het de ander ook niet persoonlijk verwijten of 
hem straffen als hij na de preek niet overtuigd is. Religie is een vrijwillige zaak, 
geen kwestie van dwang, schrijft Revius, want het dienen van God kan alleen 
maar voortkomen uit een persoonlijke overtuiging, nooit uit geweld of angst. 
Sterker, het uitwendig belijden van het geloof zonder inwendige overtuiging is 
niets anders dan huichelarij, waardoor de kerk gecorrumpeerd wordt.132 

Dat verklaart waarom zelfs de ‘striktste’ en ‘militantste calvinisten’ van de 
zeventiende eeuw het principe van de individuele gewetensvrijheid niet aan-
tasten, zoals hedendaagse historici regelmatig – al dan niet verbaasd – signa-
leren.133 Predikanten als Revius hebben de naam van ‘principedrijvers’ die geen 
ruimte laten voor alles wat niet goed-gereformeerd is. Dat er in de Republiek 
verdraagzaamheid heerst op persoonlijk vlak zou niet aan hen te danken zijn, 
maar aan de nuchtere eigenzinnigheid van het kerkvolk en het beleid van re-
genten en kerkenraden (waarin vertegenwoordigers van de regentenklasse het 
voor het zeggen hebben). Enerzijds behouden burgers zich het recht voor om 
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een eigen visie te hebben, terwijl anderzijds bij regenten het strikte handhaven 
van de maatschappelijke orde en rust vooropstaat – waarmee dan het in de Re-
publiek gangbare omgangsmodel verklaard is.134

Toch blijkt bij Revius dat er op dit punt wel degelijk óók sprake is van een 
principieel-theologische stellingname. Geloof is een kwestie van inwendige 
overtuiging, en een dergelijke overtuiging kun je niet afdwingen, die wordt je 
gegeven. Ook daarom is er op persoonlijk vlak vreedzame en zelfs vriendschap-
pelijke omgang mogelijk tussen aanhangers van diverse levensovertuigingen, 
terwijl de woordvoerders van beide partijen elkaars visies tegelijkertijd in pu-
blieke, politieke of kerkelijke kwesties te vuur en te zwaard kunnen bestrijden. 
Die ‘omgangsoecumene’ wordt vooral zichtbaar bij leken,135 minder bij dege-
nen die het voortouw nemen in de polemiek, maar toch geeft ook Revius’ eigen 
leven er voorbeelden van. De remonstrantse schoolrector Gualtherus Sylvanus 
mag op zijn bruiloft komen, hoewel die persoonlijke connectie hem niet ver-
hindert om eraan mee te werken dat de rector een paar jaar later uit zijn publie-
ke functie gezet wordt. In zijn Deventer tijd brengt hij privébezoeken aan de 
rooms-katholieke Descartes om over allerlei dingen van gedachten te wisselen, 
maar in latere jaren start hij een uiterst scherpe openbare polemiek tegen het 
cartesianisme.136 Ook al zijn de persoonlijke verhoudingen met dit soort acties 
natuurlijk meteen onherstelbaar beschadigd, het geeft toch aan dat Revius er-
naar streeft om zijn tegenstanders als personen op een menselijke manier tege-
moet te treden, terwijl hij intussen hun werk op een vrij meedogenloze manier 
met de grond gelijk kan maken.

Tegelijkertijd kan juist die persoonlijke benadering de grote bitterheid in 
zijn polemieken verklaren. Wie zal zeggen of zijn fanatieke bestrijding van 
sommige andersdenkenden niet voor een deel voortkomt uit boosheid en te-
leurstelling over het feit dat ze zich niet laten bekeren – terwijl hij in eigen per-
soon veel moeite voor die bekering gedaan heeft.137 Hij gelooft natuurlijk ten 
diepste dat een dergelijke verandering niet maakbaar is, maar toch kan wrevel 
wel degelijk een rol hebben gespeeld, of hij dat nu zelf beseft heeft of niet. Hij 
wekt in het algemeen de indruk dat hij oprecht wil leven volgens de lijnen die 
hij in zijn werk uitzet, maar zijn praktijk is niet altijd zo consequent en door-
zichtig als zijn theorie suggereert.

Zijn ideeën over gewetensvrijheid sluiten intussen helemaal aan bij het 
fundament van de omvangsvormen in de Republiek: het onderscheid tussen 
persoonlijke en publieke religie.138 Gewetensvrijheid vormt de hoeksteen van 
de Nederlandse samenleving in de zeventiende eeuw, en geen gereformeerde 
predikant haalt het in zijn hoofd om daaraan te tornen. Maar het wordt anders 
in de publieke sfeer, want gewetensvrijheid is niet hetzelfde als godsdienstvrij-
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heid. Individuele gewetens mogen nooit gedwongen worden, maar in het pu-
blieke leven valt er, bezien vanuit het gereformeerde ideaal, genoeg te reguleren.

Dat ideaal kan, achteraf gezien, getypeerd worden als theocratisch (in de la-
tere betekenis van het woord), maar Revius noemt dat niet zo. Theocratie is in 
de zeventiende eeuw een beladen begrip, geannexeerd door erastiaans denken-
de geleerden – die een heel andere visie hebben op de verhouding tussen kerk 
en staat dan Revius en zijn medestanders. Het is verbonden met arminiaans-
gezinde figuren als Grotius en Cunaeus, voor wie de theocratie van het oude 
Israël een politiek voorbeeld vormde, en die op basis daarvan, gewapend met 
een uitgebreide kennis van de Hebreeuwse traditie, hun ideeën vormgaven.139 
Met hulp van rabbijnse teksten en commentaren braken ze zich het hoofd over 
de vraag hoe God volgens zijn voorschriften in het Oude Testament de perfecte 
republiek bedoeld had, en in de loop van dat proces ontwikkelde zich hun plei-
dooi voor (republikeinse) staatsinrichting en tolerantie.140 

Dat Revius in dergelijke kwesties andere standpunten inneemt, is duide-
lijk.141 Bij hem gaat het in eerste en laatste instantie om de bloei van de gere-
formeerde kerk – die niet samenvalt met de staat. De overheid heeft daarbij 
een faciliterende functie, maar mag tegelijkertijd binnen de kerk niet te veel 
invloed krijgen. Haar belangrijkste taak is volgens Revius dat ze ervoor zorgt 
‘dat de aanbidding van God door middel van de kerkelijke dienst naar behoren 
georganiseerd wordt’ en bovendien via kerkelijke regelgeving gehandhaafd en 
(wanneer er van dwalingen sprake is) gezuiverd wordt, terwijl ze ‘een hindernis 
opwerpt tegen alles wat de voortgang daarvan belemmert.’142 Wie in een rege-
ringspositie zit, heeft immers een vergelijkbaar soort gezag als ouders over hun 
kinderen hebben – en dus ook de taak om het tot afwijking van de waarheid 
geneigde volk op te voeden en bij te sturen.143 

Dat is helemaal in lijn met de Nederlandse Geloofsbelijdenis, die stelt dat 
de overheid de taak heeft om het koninkrijk van Jezus Christus te bevorderen 
door de hand te houden aan ‘den Heyligen Kercken-dienst’ en ‘uyt te royen 
alle afgoderie ende valschen godsdienst.’144 Vandaar dat het in gereformeerde 
kerkenraadsnotulen van de zeventiende eeuw in het algemeen wemelt van op-
merkingen over ‘paapse insolentien’ en ‘remonstrantse stoutigheden’, vandaar 
dat kerkenraden er voortdurend bij de plaatselijke overheid op aandringen om 
publieke manifestaties van niet-gereformeerde religies in te perken. De gere-
formeerde kerk staat voor Revius en zijn geestverwanten in alle dingen centraal, 
omdat daarmee wat hen betreft het allerbeste kader gegeven is waarbinnen 
mensen tot hun bestemming – de eer van God en de redding van hun ziel – 
kunnen komen. 
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Over het liefhebben van vijanden
Revius’ onverzoenlijke gevecht tegen alles wat niet gereformeerd is, komt in-
tussen voort uit dezelfde wortel als zijn pleidooi voor acceptatie van anders-
denkende medemensen als personen. Beide zaken hebben voor hem te maken 
met de roeping tot naastenliefde. Naastenliefde wil zeggen, zo schrijft hij, dat 
we voor onze medemens ‘niets kwaders willen of wensen dan voor onszelf, dat 
we al het waarachtig goede voor hem willen en daar ook zo veel mogelijk aan 
bijdragen, en dat alles met oprechte genegenheid, terwijl we het belang van de 
ander, en niet ons eigen voordeel op het oog hebben.’145

Dat gebod geldt voor alle medemensen, zonder onderscheid: familieleden 
en vreemdelingen, binnen- en buitenlanders, bekenden en onbekenden, vrien-
den en vijanden.146 Weliswaar is er verschil in het gevoel van genegenheid ten 
opzichte van verre of nabije medemensen, zodat bloedverwanten, vrienden en 
medegelovigen méér aanspraak mogen maken op onze bijstand dan anderen, 
maar toch geldt dat we voor iedereen het goede moeten wensen.147

Het allerhoogste goed dat we voor iedere medemens moeten verlangen, is 
echter de eeuwige zaligheid – en die kan slechts langs de weg van het ware ge-
loof bereikt worden.148 De bekering van andersdenkende medemensen dient 
dus met alle mogelijke middelen zo veel mogelijk nagestreefd te worden. Daar-
om maakt Revius, ook al erkent hij voluit het christelijke gebod om zelfs vijan-
den lief te hebben, een uitzondering voor personen die proberen om anderen 
in hun dwalingen mee te slepen. Voor hem is de bekering tot God zó cruciaal 
voor het welzijn van ieder mens dat hij heel scherp oordeelt over iedereen die 
dat doel in de weg staat. In de ergste gevallen – bijvoorbeeld bij christenver-
volgers – vindt hij het zelfs gepast om het einde van zulke personen te bidden: 
‘Wanneer iemand een verdorven verleider van anderen is, of een vervolger van 
de gemeente, is het geoorloofd te wensen dat zo iemand weggenomen wordt, 
waardoor hij ophoudt schade te veroorzaken.’149

In de lijn van deze redenering is het daarom ten diepste een daad van naas-
tenliefde om levensovertuigingen die in strijd zijn met de gereformeerde leer 
fanatiek te bestrijden. Met woorden, met publicaties, met overheidsmaatre-
gelen – tot aan de grens van de gewetensvrijheid. Vanuit een psychologische 
invalshoek bekeken lijkt dat soms verdacht veel op het doordrijven van eigen 
standpunten met een beroep op de goddelijke openbaring. Dat is immers de 
verleiding waar gereformeerde predikanten uiterst vatbaar voor zijn en waar 
ook Revius in de loop van zijn leven regelmatig voor bezwijkt. De kwestie-Ve-
delius, die in het vorige hoofdstuk aan de orde kwam, is er een duidelijk voor-
beeld van, en ook in andere polemieken blijkt regelmatig dat zijn idealistische 
drijfveren in de praktijk onontkoombaar vermengd zijn met partijdigheid en 
zelfrechtvaardiging.
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Toch doet een eenzijdig accent op die kant van de zaak hem geen recht. On-
danks zichzelf doet hij immers wél zijn uiterste best om volgens principiële 
en ideële motieven te handelen. Voor hem zijn de verschillende godsdiensten 
en levensbeschouwingen niet gelijkwaardig en dus inwisselbaar, voor hem is 
niets minder dan de absolute en universele waarheid in het geding. Juist zijn 
oprechte overtuiging dat het gereformeerde christendom heilzaam is voor ie-
dereen, leidt zodoende tot een harde aanpak van sommige medemensen. Dat is 
wat hem betreft een blijk van naastenliefde: geen oppervlakkige behaagzucht 
– waarbij alles wat aanstoot geeft vermeden moet worden – maar een funda-
mentele betrokkenheid op de ziel van de ander. Althans, dat is het ideaal waar-
mee hij de eigen motieven vrijwel volledig identificeert.

 5. De bekering van de joden

‘Het zijn de joden niet’
De gereformeerde theologie van de zeventiende eeuw toont – onder invloed 
van de studie van het Hebreeuws – groeiende belangstelling voor de joodse 
geschiedenis en religie, en Revius is geen uitzondering op die ontwikkeling. 
Zijn grote aandacht voor Gods plan met de wereldgeschiedenis verklaart op 
zichzelf al waarom hij speciale interesse voor het jodendom aan de dag legt. 
Hij wijdt verschillende disputaties aan de diverse religieus-joodse stromingen, 
aan de verwachte bekering van de joden en aan de omgang met het eigentijdse 
jodendom.150 Samen vormen die disputaties een goed voorbeeld van de manier 
waarop hij het debat met andersdenkenden aangaat en zijn eigen theologische 
standpunten ontwikkelt en beargumenteert.

Revius’ visie op het jodendom is nog om een andere reden belangwekkend: 
ze kan helderheid verschaffen in de discussie rond zijn beroemdste gedicht: 
‘T’en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten’. Dat vers is, met name in de af-
gelopen eeuw, regelmatig ingezet in de strijd tegen het antisemitisme. Jacques 
Presser verwees ernaar in zijn boek De tachtigjarige oorlog (dat mede om die reden 
door de Duitse bezetter verboden werd).151 De samenstellers van het Dienstboek 
voor (toen nog) de Samen-op-Weg-kerken drukten het ter wille van het even-
wicht in de Goede Vrijdagliturgie af naast de in joodse ogen aanstootgevende 
tekst van het ‘Beklag Gods’. En nog in 2007 werd het voor het eerst in het Hon-
gaars vertaald als expliciet signaal tegen het antisemitisme in Hongaars-gere-
formeerde kringen.152

De vraag is echter van verschillende kanten opgeworpen of dat politieke ge-
bruik van Revius’ sonnet in overeenstemming is met de visie van de auteur zelf. 
Niet alleen is het gedicht een navolging van veel oudere voorbeelden,153 de be-
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doeling van de dichter is ook niet zozeer om de joden – of de Romeinse soldaten 
die verderop in het gedicht genoemd worden – te verontschuldigen, als wel om 
de christenen te beschuldigen. Vandaar dat er al vaker op gewezen is dat Revius 
nog ándere versregels op de joden vervaardigd heeft:

O Joden, het is recht, die cochtet Christi bloet* *die Christus’ bloed verkochten

Dat ghy u tranen self om gelt nu copen moet.154

Of:

Doe Christus sijne bruyt eerst wt de heydens troude
De Joden dat verdroot, de Joden daer voor groude*, *gruwden daarvan

En hebben soo veel smaets en wrevels aengericht
Dat God haer* als een vloeck stiet* van zijn aengesicht.155 *hen, verstootte

Of zelfs:

Dat Joden woeckeren met copen en vercopen
En is niet alte vremt: want, sedert datse sopen

Het gruys vant gulden calf*, soo brant haer inde borst *cf. Exodus 32:20

Eylaci, na* het gout een eyndelose dorst, *naar

Een eyndelose dorst, diese niet connen lesschen
Als wt der Christenen cantoren ende tesschen*.156 *beurzen 

Maar daarbij moet bedacht worden dat zulke regels, gelezen met hedendaagse 
ogen, veel racistischer aandoen dan bekeken vanuit zeventiende-eeuws per-
spectief. In Revius’ eigen tijd verwijst de ‘vloek’ op het jodendom, een uitdruk-
king die gebaseerd is op de bijbeltekst, vooral naar de verstrooiing van de joden 
over alle landen, terwijl clichés over joodse woekeraars zo in de zeventiende-
eeuwse cultuur zijn ingesleten dat ze niet per se hoeven te wijzen op een expli-
ciet-antisemitische houding. Bovendien is het genre niet onbelangrijk: Revius 
schrijft zijn opmerking over joden die ‘woeckeren met copen en vercopen’ niet 
in een preek neer, maar in een puntdicht – dat een licht-spottende ondertoon 
mag hebben.

Dus blijft de vraag: hoe zit het nu bij Revius? Is hij een verkapte antisemiet, 
of toont hij toch de invloed van de opkomende stroming die binnen de gerefor-
meerde kerk pleit voor een hernieuwde waardering van het jodendom?

Discussies over de toekomst van Israël
De thematiek van Revius’ disputaties over joden en jodendom past helemaal 
binnen de belangstellingssfeer van het moment, want over de toekomst van Is-
raël en de joden wordt halverwege de zeventiende eeuw in theologenland naar 
hartenlust gediscussieerd. In orthodox-gereformeerde kringen wordt de stu-



VII GErEFOrmEErD bOLWErk IN LEIDEN | 417

die van het Hebreeuws niet verbonden met politieke idealen (zoals bij Grotius 
en Cunaeus), maar met nieuwe theologische ideeën. Zo worden er vraagtekens 
gezet bij de oude ‘vervangingstheologie’, die leert dat de plaats van Israël in de 
geschiedenis volledig is overgenomen door de christelijke kerk. 

Dat betekent dat er volop vragen rijzen over de juiste uitleg van bepaalde 
bijbelteksten. Hoe moeten de oudtestamentische profetieën gelezen worden, 
die zeggen dat de joden ooit terug zullen keren naar hun eigen land? En wat 
bedoelt Paulus als hij in zijn brief aan de Romeinen schrijft dat in de toekomst 
‘geheel Israël’ zalig zal worden? Moet je ‘Israël’ in zulke teksten allegorisch op-
vatten en – in lijn met de traditie – lezen als ‘de Kerk’? Of kan het ook letterlijk 
betekenen dat de joden tot het christendom bekeerd zullen worden en ooit 
naar hun land terugkeren? En wil dat dan zeggen dat gereformeerde christenen 
hun best moeten doen om de bewuste profetieën waar te maken? 

Dat die vragen juist in de zeventiende eeuw opkomen, heeft overigens niet 
alleen te maken met het feit dat de bestudering van het Hebreeuws en de rab-
bijnse literatuur aan de Nederlandse universiteiten een hoge vlucht neemt. De 
wortels van een oplevende interesse in het jodendom zijn al zichtbaar in Cal-
vijns hernieuwde aandacht en waardering voor het Oude Testament. Bovendien 
neemt in de loop van de zeventiende eeuw de Engelse puriteinse invloed op het 
gereformeerde gedachtegoed enorm toe – en juist in het werk van die Engelse 
en Schotse theologen valt veel aandacht voor de bekering van de joden te be-
speuren.157

De discussie rond de toekomst van Israël wordt in het algemeen vreed-
zaam gevoerd, wat betekent dat er geen directe koppeling te maken valt tus-
sen iemands visie op dit punt en zijn mate van rechtzinnigheid of geestelijke 
‘ligging’. Zodoende is er halverwege de zeventiende eeuw een grote variatie in 
standpunten mogelijk: de ene theoloog duidt alle teksten die in het geding zijn 
letterlijk, de ander wil ze allemaal geestelijk opvatten, de derde gelooft wél in 
de bekering van de joden maar niet in de terugkeer naar hun land en de vierde 
denkt dat het andersom zit. En uiteraard laat Revius niet na om in dat hele koor 
ook zijn stem te laten horen. 

Beloften voor het joodse volk
Uit zijn disputatie ‘Over de hedendaagse joden’ blijkt meteen dat het joden-
dom voor Revius in de eerste plaats een religie is, geen volk. Om precies te zijn: 
een niet-christelijke, zelfs antichristelijke godsdienst, waarover uit de aard der 
zaak slechts een negatief oordeel geveld kan worden. De remonstranten en so-
cinianen mogen beweren dat de joden de enige ware God dienen, net als de 
christenen, Revius is het daar niet mee eens. Wie Christus niet erkent, gelooft 
niet in de ware God en kan Hem dus ook niet dienen. Sterker, wie niet gelooft 
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in Vader, Zoon en Heilige Geest als drie-enige God is ‘een ongelovige’, ‘een gods-
lasteraar’, ‘een antichrist’ en ‘een vervloekte’.158 Dat geldt trouwens niet alleen 
voor joden, maar voor alle niet-christenen. Uit Romeinen 3 blijkt immers ‘dat 
de joden, voordat ze in Christus geloofden, niet beter waren dan de ongelovige 
heidenen, maar even goddeloos als zij.’159

Daarom mag volgens Revius niemand zeggen dat de joden God dienen om-
dat ze zo nauwkeurig volgens de wet leven. Godsdienst is niet iets natuurlijk-
schepselmatigs of iets burgerlijk-maatschappelijks, maar iets geestelijks: geen 
manier van leven die aan de buitenkant zit, maar een zaak van het hart. ‘Over 
mensen die slechts uitwendig de wet houden, niet inwendig, kan met Open-
baring 3 gezegd worden: Ik weet uw werken, dat gij de naam hebt dat ge leeft, 
maar gij zijt dood. Wanneer iemand uitwendig goed leeft, terwijl hij Christus 
haat en vervloekt, leeft hij uiteindelijk niet voor God, maar voor de duivel.’160 
Vandaar ook zijn negatieve oordeel over het werk van Menasseh ben Israel, de 
bekendste joodse geleerde van de Republiek: hij acht diens Consiliador een ‘aan-
val op de christelijke religie’.161

Met de joodse godsdienst is echter niet meteen ook het joodse volk – de 
nakomelingen van Abraham, Isaak en Jacob – afgeschreven. Revius ziet volop 
perspectieven voor de joden, tenminste, als ze het ware geloof omhelzen, zoals 
hun verre voorouders in het Oude Testament dat deden. Hij verwacht ook dat 
dat echt gebeuren zal, op grond van de veelbecommentarieerde tekst uit Ro-
meinen 11: ‘En alzo zal geheel Israël zalig worden.’ Na uitvoerige beschouwing 
van die woorden binnen hun context komt hij tot de conclusie: ‘de betekenis is 
dat de joden, aan wie tot nu toe verharding ten deel gevallen was, uiteindelijk 
in drommen tot het geloof in Christus zullen komen, en met de heidenen be-
houden moeten worden.’162

Dat betekent overigens niet dat daarmee meteen ook het vroegere konink-
rijk Israël aan het joodse volk teruggegeven zal worden: ‘Dat de bekering van 
de joden in geestelijke zin opgevat moet worden, is eenvoudig af te leiden uit 
het voorgaande, maar of ze ook in hun vaderland teruggebracht worden en of 
daar hun aardse rijk opgericht zal worden, is omstreden. Onder de christenen 
(want we laten de fabels van de joden zelf over deze kwestie maar weg) zijn er 
die dat bevestigen, onder wie Alsted. Wij ontkennen het, en dat op grond van 
getuigenissen uit de Schrift.’163 Daarop volgt een hele rij bewijsteksten, met bij-
gevoegde interpretaties: ook in de oudtestamentische beloften voor Israël gaat 
het volgens Revius over het koninkrijk van Christus, niet over het land Kanaän, 
en over de geestelijke bekering van de joden, niet over hun letterlijke terugkeer 
naar het vaderland. Met de komst van Christus zijn de figurae van het Oude Tes-
tament immers vervuld en voorbijgegaan.164
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Daarmee toont Revius zich terughoudender dan sommige van zijn geest-
verwanten, die de landbeloften uit het Oude Testament wel degelijk letterlijk 
nemen.165 Misschien is het zijn huiver voor het chiliasme die hem voorzichtig 
maakt: mét de hoofdstroom van de gereformeerde theologie vindt hij het een 
gevaarlijke ketterij om te denken dat er aan het eind van de geschiedenis een 
dubbele wederkomst en wederopstanding zal plaatsvinden, met in de tussen-
periode een duizendjarig vrederijk, als Christus vanuit Jeruzalem over de hele 
aarde zal heersen.166

Zelfs van de verwachting van een bijzondere, duizendjarige bloeitijd voor 
de kerk aan het eind van de geschiedenis – zoals die onder gereformeerde the-
ologen wél regelmatig voorkomt – neemt hij afstand. ‘De Schrift beschrijft ons 
dat de kerk op aarde voortdurend in een toestand [zal verkeren] waarin vromen 
en goddelozen, huichelaars en ware gelovigen vermengd zijn.’ Als voornaam-
ste argument daarbij hanteert hij, opnieuw, de beelden die Christus en Paulus 
voor de gemeente gebruiken: de akker waar onkruid tussen de tarwe groeit, het 
visnet met de goede en slechte vissen, de woning met het eervolle en oneervolle 
huisraad. ‘Zo, zegt Christus, zal het zijn bij de voleinding van de wereld, als de 
engelen zullen komen om de slechte mensen uit het midden van de rechtvaar-
digen af te scheiden.’167

Dat betekent dat de profetieën die betrekking hebben op het duizendjarige 
vrederijk in Revius’ optiek niet letterlijk genomen moeten worden. En die lijn 
trekt hij door naar de teksten die gaan over de terugkeer van de joden in hun 
vaderland.168

Zending en apologetiek
Dat alles leidt echter bij Revius bepaald niet tot hevige pleidooien voor zending 
onder de joden. Het lijkt erop dat hij, vergeleken met veel van zijn collega’s, 
de praktische kant van de zaak opvallend verwaarloost. ‘We erkennen dat de 
joden te eniger tijd tot Christus bekeerd moeten worden,’ schrijft hij, ‘maar in 
de Schrift wordt niet geopenbaard op welke manier dat gebeuren zal, via een of 
andere buitengewone zending van predikanten, of via de gewone prediking.’169 
Dat is eigenlijk het enige wat hij erover te zeggen heeft. Zijn bekommernis ligt 
meer bij de uitleg van alle schriftpassages die op de joden betrekking hebben, 
dan bij de concrete vormgeving van de zendingsopdracht.

Zodoende kan hij een hele disputatie besteden aan de afwijkende bijbeluit-
leg van de Franse geleerde Isaac La Peyrère (die denkt dat de bekeerde joden in 
de toekomst geregeerd zullen worden door de Franse koning),170 terwijl hij in 
alle talen zwijgt over de praktische vragen die om hem heen gesteld worden: of 
joden christelijke preken zouden moeten bijwonen of niet, of er gestreefd moet 
worden naar vriendelijke ‘samensprekingen’ of niet, of er in Hollandse steden 
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toestemming gegeven moet worden om synagogen te bouwen of niet.171 Dat 
betekent uiteraard niet dat hij geen mening zou hebben over zulke vraagstuk-
ken, maar kennelijk past die in zijn ogen niet binnen de opzet van zijn disputa-
tiebundels. Daar beperkt hij zich strikt tot de schriftuurlijke grondslagen – de 
praktische uitwerking hoort thuis in andersoortige geschriften. 

Toch is Revius op een andere manier wel degelijk in gesprek met het joden-
dom. Of hij in het dagelijks leven ooit contact heeft gehad met joodse inwoners 
van de Republiek blijft de vraag, maar in de loop van zijn leven besteedt hij 
vele, vele uren aan het bestuderen van de Hebreeuwse taal en geschriften uit de 
joodse traditie. De talrijke citaten in zijn werk bewijzen het. Al spreekt hij soms 
over ‘rabbijnse verzinsels’, hij geeft ook vaak blijk van instemming. Zeker als 
het om schriftoverlevering gaat, heeft hij grote waardering voor de joden. Hij 
verdedigt ze bijvoorbeeld tegenover alle aantijgingen van tekstvervalsing met 
een citaat van Reuchlin: ‘Ik ken geen enkel volk dat meer aandacht en zorg heeft 
om de heilige Schrift zuiver en authentiek te bewaren dan de joden.’172

Op het terrein van de apologetiek probeert hij zelfs de joden op eigen ter-
rein tegemoet te komen. Juist vanuit het Oude Testament, vanuit de filologie 
en de joodse exegese wil hij bepaalde belangrijke christelijke leerstukken be-
argumenteren. Neem het dogma van de goddelijkheid van Christus. Dat is een 
van de grote thema’s in Revius’ theologische werk, want met dat leerstuk on-
derscheidt het orthodoxe christendom – zowel katholiek als protestants – zich 
immers van het jodendom, de islam en vrijzinnige stromingen als het socini-
anisme.

Zodoende kan het gebeuren dat hij pagina’s lang de ruimte neemt om bij-
voorbeeld de tekst van de profeet Jesaja, ‘Zie, een maagd zal zwanger worden’, te 
verklaren. Christenen betrekken die woorden op Maria en de komst van Chris-
tus, maar joden laten ze liever slaan op de vrouw van de koning of de profeet. 
Revius is zich bewust van die joodse uitleg, en dus neemt hij de tijd om met 
bewijsplaatsen uit Deuteronomium, Spreuken en Hooglied aan te tonen dat 
het woordje dat de joden met ‘jonge vrouw’ vertalen, wel degelijk ‘maagd’ bete-
kent. Dat gebeurt compleet met filologische en technische definities van maag-
delijkheid en geslachtsgemeenschap – de studenten moeten hun oren hebben 
gespitst.173 

Die intellectuele aanpak, met zo veel mogelijk kennis van de argumen-
tatie van de tegenstander, tekent de manier waarop Revius te werk gaat. Hij 
past daarmee binnen het Leidse klimaat, waar ‘schrijven tegen de joden’ als een 
bijzondere opdracht en verdienste beschouwd wordt. Het idee van de Leidse 
curatoren is dat de professoren van de theologische faculteit boeken moeten 
schrijven waarin ze aantonen dat de leer van het Nieuwe Testament overal in 
het Oude aanwezig is, want dat is het beste middel om de joden te bekeren.174 
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Dat Revius dat idee helemaal deelt, blijkt uit een Grieks lofdicht dat hij 
(nog in zijn Deventer periode) maakt bij Coccejus’ uitgave van twee talmoe-
dische traktaten. Daarin beschrijft hij eerst hoe de joden niet in staat zijn ‘om 
van aangezicht tot aangezicht te zien op Christus die over alles heerst, die ze in 
hun overmoed gedood hebben’, aangezien er duisternis over hun harten ligt. 
Daarop laat hij echter volgen:

Maar nu de jaren verstreken zijn nadert uiteindelijk de tijd
waarin de vrienden van de zwarte nacht het licht zullen zien
en hun afkerig hart ten goede zullen wenden
door de zoetvloeiende woorden van vrome mensen.
Zo iemand is, meen ik, Coccejus, die met woorden probeert
hen tot inzicht te brengen en zegt dat men met dwang niets bereikt.175

Veel effect op de opinies van de joodse intellectuelen zelf hebben al die teksten 
van Leidse geleerden overigens niet gehad; ze lijken achteraf gezien vaak meer te 
fungeren als verdediging van het eigen standpunt voor gelijkgezinden.176 Wat 
evenwel niet wegneemt dat disputaties als die van Revius wel degelijk voorzich-
tige pogingen zijn om op intellectueel niveau in debat te gaan: de auteur neemt 
in elk geval de moeite om het standpunt van de anderen vanuit hun werk zo 
goed mogelijk te leren kennen, alvorens het te bestrijden.

Poëzie en theologie
Dat alles maakt zichtbaar dat het risicovol is om Revius’ visie op het joden-
dom slechts uit zijn bekendste dichtregel – ‘T’en zijn de Joden niet’ – en andere 
verzen van zijn hand af te leiden. Dat kan leiden tot uitspraken als: ‘Het Oude 
Testament wordt [bij Revius] vaak emblematisch gebruikt om het heil dat in 
Christus gekomen is, af te beelden. (...) Door de emblematische toepassing lijkt 
de rol van het volk Israël uitgespeeld en door de kerk overgenomen.’177 Zo’n op-
merking gaat evenwel voorbij aan Revius’ theologische gedachtegoed, en geeft 
wat hem betreft een te smalle invulling aan het begrip emblematiek (in literaire 
zin) of allegorese (in theologische zin).

De geestelijke parallel die Revius in zijn gedichten dikwijls trekt, maakt de 
letterlijke werkelijkheid immers geenszins onschadelijk. In zijn opvattingen 
over bijbeluitleg blijft de historische betekenis overeind, zelfs al zou er tegelij-
kertijd sprake zijn van een dieperliggende geestelijke betekenis.178 Van vervan-
gingstheologie in strikte zin is daarom bij hem geen sprake. De kerk heeft de 
plaats van de joden niet voor altijd overgenomen. Er is maar één ding belang-
rijk: dat joden én heidenen in Christus behouden worden, en op dat punt heeft 
hij grote verwachtingen van de toekomst:
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De kinders na de wet*, al hebben sijt verbeurt, *de joden

En is niet hopeloos het erve afgekeurt*, *erfdeel ontnomen

Maer, willens’ wt genae mee werden aengenomen 
En niet vergevelijck* op haer geboorte romen*, *vergeefs, zich beroemen op

Daer is genoech voor haer*, voor ons, voor alle-man *voor hen

Die* slechs den rijcken God het toebetrouwen can.179 
*aan wie

Het verklaart waarom Revius enerzijds kan vinden dat eigentijdse joden inha-
lig zijn en een antichristelijke godsdienst belijden die bestreden moet worden, 
terwijl hij anderzijds waardering heeft voor de geschriften uit de joodse tradi-
tie en grootse verwachtingen koestert voor de toekomst van het joodse volk.180 
Juist wanneer ze bekeerd zullen zijn, schrijft hij, zullen ze inzien hoe verschrik-
kelijk de zonde van de kruisiging was die ze begaan hebben.181

Daarom hoeven versregels over joden die de vloek van God over zich hebben 
afgeroepen niet meteen als racistische uitspraken gelezen te worden. In zijn 
gedichten zegt Revius immers nog veel lelijker dingen over Spanjaarden dan 
over joden.182 Dat heeft niet zozeer met die volken op zichzelf te maken, als wel 
met de politiek die ze voeren of de religie die ze belijden. Revius behandelt de 
joden eenvoudig zoals hij alle andere soorten andersdenkenden behandelt, van 
rooms-katholieken tot socinianen: hij zegt van al die groepen zonder onder-
scheid dat ze verdorven en goddeloos zijn, hij valt hun opvattingen vlijmscherp 
aan – maar er blijft voor iedereen hoop op verbetering en bekering.

Daar moet overigens bij gezegd worden dat Revius op zijn medegerefor-
meerden een al even stevige aanpak toepast als op andersdenkenden. Hij bena-
drukt het bij herhaling: het is een misvatting om te denken dat er alleen maar 
oprechte gelovigen in de kerk zitten, ook daar bevinden zich ‘hypocrieten’ die 
zijn als ‘witgepleisterde graven’, mensen die alleen maar met de mond het ge-
loof belijden terwijl hun hart zich er verre van houdt.183 Bovendien: zelfs de 
echte gelovigen vallen nog altijd in allerlei zonden en hebben dus voortdurend 
vermaning nodig.

Zijn beroemde sonnet over de kruisiging raakt zodoende de kern van zijn 
mensvisie: de joden en de Romeinen hebben Jezus weliswaar op een bepaald 
moment in de geschiedenis ter dood gebracht, maar de beschuldigende vinger 
moet voor ieder mens in de eerste plaats naar zichzelf wijzen: ‘Ick bent, ô Heer, 
ick bent die u dit heb gedaen (...), want dit is al geschiet, eylaes! om mijne son-
den.’184
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6. Een Marokkaan onder de gereformeerden

Vijfluik over de islam
Vergeleken met Revius’ teksten over jodendom, rooms-katholicisme, doper-
dom of socinianisme zijn de vijf disputaties over de islam die onder zijn leiding 
verdedigd worden, hoogst opmerkelijk te noemen. Het lijkt erop dat hier al-
leen maar een beschrijving wordt gegeven van de islamitische leer en gebrui-
ken, zonder dat er – zoals bij Revius de gewoonte is – expliciet allerlei dwalin-
gen weerlegd worden. Ook de conclusie waarmee het geheel afgesloten wordt, 
is verrassend: ‘Hoewel de afgodische riten in stand worden gehouden, moeten 
de Arabieren sinds de introductie van de islam door Mohammed eerder van 
bijgeloof dan van afgoderij beschuldigd worden, omdat ze niet zozeer valse go-
den vereren als wel de waarheid op de verkeerde manier dienen.’185 Er zijn in 
de zeventiende eeuw wel gereformeerde theologen die een dergelijk standpunt 
innemen,186 maar het past niet bij Revius. Die vindt immers dat mensen die de 
godheid van Christus loochenen, zoals de joden, niet de enige ware God ver-
eren.187

Daar komt bij dat de toon die deze disputaties aanslaan, behoorlijk afwijkt 
van wat in deze periode gebruikelijk is. In het algemeen schrijven gereformeer-
de theologen veel negatiever en afwijzender over Mohammed, Koran en islam 
dan gebeurt in de teksten die Revius’ studenten krijgen voorgelegd. Coccejus 
noemt de profeet ‘een verderfelijk en waanzinnig man, die zijn mond tegen de 
hemel opzette’, Hoornbeeck heeft het over een ‘vervloekte bedrieger’ en Voetius 
beschrijft hem als iemand die ‘manisch bezeten’ is geweest.188 In de vijf onder 
Revius verdedigde disputaties valt echter op dat de auteur behoorlijk welwil-
lend is ten opzichte van de islam. Weliswaar acht hij het ‘mohammedanisme’ 
een dwaling en Mohammed een valse profeet, maar hij ontdekt toch ook aller-
lei mooie trekjes aan de Koran, de moskeeën en de islamitische feesten.189

Naar de verklaring van die stellingname hoeft niet lang gezocht te worden. 
Het kan niet anders of de student die deze vijf disputaties verdedigd heeft, Jo-
hannes Maurus, moet ze ook zelf geschreven hebben. Ze zijn weliswaar onder 
Revius’ verantwoordelijkheid gepubliceerd en verdedigd, maar ze zijn niet 
opgenomen in zijn verzamelbundels. Bovendien is de toon de zijne niet – als 
Revius het over andersgelovigen heeft, schroomt hij in het algemeen niet om 
de allersterkste kwalificaties uit het bovengenoemde register van Coccejus, 
Voetius en Hoornbeeck te gebruiken. Hij zal zich ook nooit beperken tot een 
loutere beschrijving zonder weerlegging van dwalingen. Kortom, bekeken van-
uit Revius’ eigen achtergrond, werkwijze, stijl en opvattingen roepen deze tek-
sten alleen maar vragen op. Maar bekeken vanuit de voorgeschiedenis van de 
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respondent, Johannes Maurus, kunnen die vragen uiterst bevredigend beant-
woord worden.

Voordat de inhoud van de genoemde disputaties verder aandacht krijgt, 
moet dus eerst het levensverhaal van de meest opmerkelijke student uit het 
Statencollege ter sprake komen.

Bekeerde moslim
Johannes Maurus is een Marokkaanse student, de enige in Leiden, die via con-
tacten met Nederlanders in Marokko uiteindelijk in de Republiek terechtgeko-
men is. Vermoedelijk is hij de jongen die samen met zijn vader in contact komt 
met gezant Anthonis De Liedekerke, die in opdracht van de Staten-Generaal in 
1640 naar Marokko afreist om daar Nederlandse slaven vrij te kopen. Het gaat 
om de bemanningen van twee schepen die een paar jaar eerder door Barbarijse 
zeerovers zijn buitgemaakt, en die sindsdien in slavendienst van de ‘Santon’ van 
Marokko terechtgekomen zijn. De bewuste missie verloopt moeilijker dan ge-
dacht, maar uiteindelijk kunnen de Nederlanders met een deel van de vrijge-
kochte slaven terugkeren naar hun vaderland.190

Op dat punt bevat het scheepsjournaal van de expeditie evenwel een intri-
gerende opmerking: ‘Pieter Moor met sijn soon sijn bij ons in ’tschip gebleven, 
met intentie om haer in Hollandt tot het Christen geloof te begeven.’191 Die 
zoon is waarschijnlijk de latere Johannes Maurus geweest – in 1641 in de Repu-
bliek aangekomen, in 1643 als ‘jongeling’ in Delft gedoopt, vanaf 1648 studerend 
in Leiden. Overigens blijkt dan dat zijn vader uiteraard niet ‘Pieter Moor’ heet, 
maar Mohammed ibn-Ali ibn-Belqâsim – een van de connecties van Jacobus 
Golius, hoogleraar oosterse talen in Leiden, die zelf langdurig door Marokko 
reisde en, eenmaal gevestigd in Leiden, zich ontfermt over alle verdwaalde oos-
terlingen in de stad.192 

Uit de correspondentie van Golius met Mohammed ibn-Ali wordt duidelijk 
waarom Mohammed en zijn zoon zich tot het christendom aangetrokken heb-
ben gevoeld. Mohammed beschrijft hoe hij naar Saijid Ali – opperhoofd van de 
Barbarijse zeerovers – is gegaan om te vertellen wat hij in de Republiek gezien 
heeft over rechtvaardigheid en recht, trouw en eerlijkheid, en om te benadruk-
ken dat het volgens de christelijke godsdienst verboden is om slaven te maken, 
blank of zwart. ‘Maar deze lieden zijn niet zoals men (bij u) meent. Het zijn 
zeer inhalige lieden, die van niets weten dan wat zij vóór zich zien.’ Het blijkt 
bovendien dat Saijid Ali met zijn onderdanen verantwoordelijk is voor de dood 
van Mohammeds broer, en dat hij de erfenis in beslag heeft genomen. Alleen 
een aantal boeken uit de nalatenschap heeft Mohammed nog kunnen bemach-
tigen, maar daarvan heeft hij er een paar moeten verkopen om kleding voor zijn 
zoon en zichzelf aan te schaffen.193
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Dat alles verklaart waarom vader en zoon in Marokko niet veel meer te 
zoeken hebben, waarom ze geneigd zijn om steun bij Nederlandse christenen 
te zoeken en zelf ook het christendom te omhelzen. Het verklaart bovendien 
Maurus’ studieuze inslag: kennelijk is hij afkomstig uit een geleerdenfamilie, 
die in het land van herkomst een tamelijk hoge positie innam. Vader Moham-
med spreekt diverse talen, en is zodoende vanuit de Republiek voortdurend op 
reis met politieke en wetenschappelijke opdrachten.194 De laatste brief die Go-
lius rond 1650 van hem krijgt, meldt echter dat hij tijdens een van zijn zeereizen 
door Franse kapers gevangengenomen is en als galeislaaf verkocht. Hij hoopt 
dat zijn zoon, samen met Golius en andere invloedrijke connecties, het nodige 
geld bij elkaar kan brengen om hem vrij te kopen – de vraag blijft evenwel of 
dat gelukt is.195

Maurus zelf woont aanvankelijk in Delft, waar hij als ‘Jan Cornelisse Arabier’ 
in 1643 gedoopt wordt. Een jaar later blijkt dat hij ambities heeft om theologie 
te studeren. ‘Jan Cornelisse Arabier,’ zo melden de notulen van de kerkenraad, 
‘wordet bevonden een groote lust te hebben tot de studien, om de Christelijcke 
Religie voort te planten onder sijne natie.’196 Dat leidt ertoe dat hij een plaats 
krijgt in het Delftse Fraterhuis, waar hij vier jaar lang klaargestoomd wordt 
voor de universiteit. Rond die tijd moet hij zijn nieuwe Latijnse naam aangeno-
men hebben: ‘Johannes Maurus, Arabs-Afer, Marocanus’ – naar het voorbeeld 
van een andere, beroemde moslim die zich in de vijftiende eeuw tot het chris-
tendom bekeerde: de geleerde Juan Andrés uit Valencia, die onder de naam Jo-
hannes Andreas Maurus een weerlegging van de islam, Confusión de la secta Maho-
metana, publiceerde.197

In 1648 arriveert Maurus als theologiestudent in Leiden. Uit de opdrachten 
van zijn disputaties, en ook uit de papieren die in het archief van het Statencol-
lege over hem te vinden zijn, blijkt dat hij bij uitstek de nationale troetelstu-
dent is. Hij krijgt geld van de synode van Zuid-Holland, van de classes Dor-
drecht, Haarlem, Leiden, Gouda, Woerden, Rotterdam en Den Haag, van de stad 
Leiden en de stad Haarlem, en vier jaar lang zelfs van de Staten-Generaal.198 Zijn 
disputaties zijn opgedragen aan talrijke stedelijke en kerkelijke machthebbers 
en notabelen.199 Dat tekent hem ten voeten uit: een groot netwerker, die overal 
geld los weet te krijgen en zich daar dan ook gepast dankbaar voor betoont. De 
notulen van diverse kerkelijke classes en synoden vormen daarvan het bewijs: 
overal verschijnt Maurus, beleefd en verstandig, in de vergadering, en overal 
weet hij een bedragje in de wacht te slepen.200

Dat komt doordat iedereen het uiterst opmerkelijk vindt, een bekeerde Ma-
rokkaan die theologie wil studeren om later zijn volksgenoten het evangelie te 
gaan brengen. Zoals de classis Leiden het formuleert: ‘Is gerecommandeerd een 
Arabier, oft Mahumetaen, die de Christelijcke Religie heeft aengenomen ende 
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tot Delf den H. Doop ontfangen, ende nu soo verre in zijne studie is gecomen 
dat hij de selve in Leyden vervolght. Ende alsoo dese remarcable sake en t’eerste 
en t’eenigste exempel is in dese landen soo word bij de vergadering goetge-
vonden dat elck predicant in zijne plaetse hem sal recommanderen, opdat hij 
(gantsch sonder middelen zijnde) van elcke kercke (...) ten minsten een schel-
ling ontfangende, mach in zijne studien continueren, tot dienst vande kercken 
in Arabien oft vande Oost-Indische landen, welcker sprake hem bekent is.’ 201

Maurus’ carrière verloopt evenwel anders dan gedacht. Op 30 september 1656 
wordt zijn beurs stopgezet: hij studeert dan al acht jaar in Leiden en is de dertig 
ruim gepasseerd, ook al vermindert hij zelf zijn leeftijd structureel met een paar 
jaar.202 Wat er verder gebeurt, is raadselachtig. De meeste van de theologiestu-
denten die tegelijk met Maurus in Leiden aankwamen, hebben inmiddels een 
getuigschrift van Revius gekregen dat ze klaar zijn voor de ‘kerckedienst’, zijn 
daarmee naar de kerkenraad van Leiden getogen voor hun attestatie (bewijs van 
lidmaatschap en goed gedrag) en hebben met al die papieren gewapend examen 
gedaan voor de classis. Daarna volgt dan het beroep naar deze of gene gemeente, 
of het vertrek naar een overzeese bestemming. Maar bij Maurus gebeurt dat 
niet.

Uit het archief van de Leidse kerkenraad blijkt dat hij in 1656 naar Amster-
dam verhuisd is, maar dat er ‘zeer kwade’ geruchten over hem gaan. Zolang 
zijn gedrag niet ‘beter en godtsaliger’ wordt, krijgt hij dus geen attestatie van 
de kerkenraad.203 Wat er precies aan de hand is, wordt niet duidelijk, maar in 
elk geval krijg hij het advies om zijn leven te beteren en daarover een goed ge-
tuigschrift te vragen bij een van de Amsterdamse predikanten. De kerkenraad 
– waarin ook Revius als ouderling zitting heeft – besluit intussen een brief te 
sturen naar de Amsterdamse dominee Lansman, ‘op dat sijn waerde (...) goede 
acht op het comportement van den Arabs geliefde te nemen.’ 204 Die aanbeve-
ling is het laatste wat er in Leiden over Maurus vernomen wordt – kennelijk 
heeft hij de kerkenraad verder geen bezoek meer waard geacht.

Maurus, Revius en de islam
In de jaren waarin Maurus in Leiden studeert, heeft Revius zich intussen, net 
als Golius, bijzonder voor hem ingezet. Regelmatig wordt hij genoemd in de 
opdrachten van Maurus’ disputaties: ‘Jacobus Revius, waakzaam regent van het 
Statencollege, die zich voor mij en mijn studie hoogst verdienstelijk gemaakt 
heeft.’205 Revius heeft er immers voor gezorgd dat Maurus de eerste jaren van 
zijn studie in elk geval in het Statencollege mag komen eten, zij het dat hij 
daar al gauw tweehonderd gulden per jaar van de Staten-Generaal voor terug-
krijgt.206 Als die bijdrage na vier jaar ophoudt, komt hij opnieuw in actie. Hij 
schrijft de nodige aanbevelingen voor Maurus zodat die aanspraak kan maken 
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op een vaste plek in het Statencollege. De stad Haarlem staat er welwillend te-
genover en besluit hem een van de Haarlemse beurzen toe te kennen.207 Daar-
mee is Maurus tussen 1653 en 1656 een echte bursaal.

Als tegenprestatie disputeert hij wat af onder Revius, meer dan de gemid-
delde student. Niet minder dan twaalf disputaties zijn er van hem bewaard ge-
bleven: de vijf over de islam, maar daarnaast nog zeven andere die in Revius’ 
verzamelbundels zijn opgenomen en die dus ook door de regent zelf zijn ge-
schreven. Over de onvolmaaktheid van goede werken disputeert Maurus, en 
over het celibaat van priesters, over het duizendjarig rijk en over de kerkelijke 
tucht.208 Maar tussen al die theologische onderwerpen uit Revius’ lesprogram-
ma door werkt hij gestaag aan zijn eigen project: een overzicht van de islam 
voor zijn gereformeerde medestudenten. 

De eerste van de vijf disputaties dateert van februari 1654, de laatste van ja-
nuari 1656; hij is er dus ongeveer twee jaar mee bezig geweest.209 Als stramien 
voor zijn betoog gebruikt hij de vijf zuilen van de islam: geloofsbelijdenis, ge-
bed, vasten, aalmoezen geven en pelgrimeren naar Mekka, zij het dat hij voor 
de eerste zuil – de geloofsbelijdenis – twee disputaties nodig heeft, terwijl hij de 
derde en de vierde – vasten en aalmoezen geven – samen in één disputatie stopt. 
Daarmee is meteen zichtbaar dat hij iets anders aan het doen is dan andere ge-
reformeerde theologen die in zijn tijd over de islam schrijven. Die kiezen er im-
mers in het algemeen voor om uitvoerig in te gaan op de herkomst van de islam, 
de betrouwbaarheid van Mohammed en de Koran, en ten slotte uit te komen 
bij de inhoud van het moslimgeloof en de theologische beoordeling daarvan 
vanuit christelijk perspectief.210 

Maurus vaart ten opzichte daarvan een afwijkende koers. Natuurlijk ont-
komt ook hij niet aan een evaluatie, maar hij beperkt zich op dat punt toch tot 
een minimum aan opmerkingen. De belangrijkste daarvan staan meteen in de 
allereerste stelling van zijn betoog, waar hij van start gaat met een citaat van 
Calvijn. ‘Het is me niet onbekend (zegt Johannes Calvijn, die grote restaurator 
van de orthodoxie) dat Satan in veel opzichten de nabootser van God is. Zo heeft 
hij de goddeloze dwalingen waarmee hij miserabele mensen misleidde, listig 
in onbeschaafde en bijna barbaarse taal rondgestrooid, om zich dankzij die be-
drieglijke overeenkomst [met Gods woorden] des te beter toegang te verschaf-
fen tot de zielen van eenvoudige mensen.’211

Daarmee is de context geschetst. De islam is volgens Maurus opgekomen 
als gevolg van die misleiding van de duivel, die ervoor zorgde dat het ergens in 
de zesde eeuw mis begon te gaan met de christelijke kerk: monniken, heilige 
maagden, biecht en boetedoening, enzovoort. De kerk in Azië en Afrika had bo-
vendien te kampen met een giftig mengsel van ariaanse ketterijen, gecorrum-
peerd jodendom en heidense afgoderij. De goddelijke straf bleef niet uit: de 
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christenen kregen een golf van twisten, conflicten en oorlogen over zich heen, 
en uiteindelijk verscheen te midden van al die duisternis Mohammed.212

Dat schept meteen helderheid over Maurus’ eigen standpunt. Hij beschouwt 
de islam als een godsdienst die afwijkt van de zuivere waarheid, gestoofd uit een 
mengsel van joodse, heidense en corrupt-christelijke ingrediënten, en hij vindt 
zelfs een nieuw woord voor deze religie uit. Het woord ‘islam’ – vertrouwen, 
gehoorzaamheid en onderwerping ten opzichte van God en zijn profeet – geeft 
de zaak immers niet goed weer. Mohammed was ‘een pseudoprofeet, die onge-
lukkige mensen listig misleidde, en daarom spreken wij van pseudo-islam.’213

Hij zwijgt intussen over een nogal wezenlijk verschil tussen christendom en 
islam, dat bijvoorbeeld Grotius in zijn De veritate religionis Christianae (1627) behan-
delt. Grotius beschrijft de islam als een religie die gebaseerd is op het uitvoeren 
van externe riten en blinde geloofsgehoorzaamheid. Daar zit ook zijn kritiek: 
hij gelooft dat God het mensdom juist de mogelijkheid heeft gegeven om zélf 
over dingen na te denken, waardoor mensen in cruciale religieuze kwesties tot 
een eigen oordeel kunnen komen. Maar moslims mogen dat niet, en kunnen 
dus geen onafhankelijke meningen ontwikkelen door onbevangen te lezen in 
de heilige boeken. In feite is de islam volgens Grotius een godsdienst van de 
buitenkant.214 

Maurus lijkt daar evenwel minder moeite mee te hebben. De toon waarop 
hij sommige rituelen beschrijft, is bijna enthousiast te noemen, bijvoorbeeld 
als het gaat over het feest ná het geven van de aalmoezen: ‘Het is wonderbaar-
lijk, wat een hoog geschetter en gejubel de vrouwen weten voort te brengen, 
die met snel bewegende tong, halfopen mond en geknepen stem als zwanen 
plegen te zingen. De mannen kunnen dit niet nadoen. Als de vuren gedoofd 
zijn, vermaken ze zich met verschillende spelen, en ze besteden bijna de hele 
nacht aan toneelstukken (die ze terecht fabels noemen), ontleend aan de oude 
geschiedenis. (...) De vreugde van dit feest duurt drie dagen.’215

Ook vergeleken met zijn gereformeerde tijdgenoten is het register waarin 
Maurus over Mohammed, Koran en moslims spreekt beduidend minder nega-
tief. Hij presenteert de stamboom van Mohammed – teruggaand op Ismaël – als 
feit, en in zijn hele betoog blijkt dat hij die afstamming van Abraham enorm 
belangrijk vindt. Zo vermeldt hij dat bepaalde gebruiken uit de islam terug te 
voeren zouden zijn op de geschiedenis van Abraham, de gemeenschappelijke 
patriarch van jodendom, christendom en islam.216 Wat Mohammed gedaan 
heeft is ook niet alleen maar negatief: hij heeft de islam immers ingevoerd om 
de Arabieren van hun afgodendienst te genezen.217 Onvermijdelijk zijn er daar-
bij resten van het polytheïsme achtergebleven, die de islam corrumperen, maar 
uiteindelijk doen moslims eerder aan bijgeloof dan aan afgoderij218 – dus (zou 



VII GErEFOrmEErD bOLWErk IN LEIDEN | 429

je kunnen aanvullen) staan ze dichter bij de christenen dan de echte blinde hei-
denen.

Dat hij intussen goed beseft waar cruciale verschillen tussen christendom 
en islam zich op toespitsen, blijkt uit talrijke opmerkingen over de godheid en 
het middelaarschap van Christus. Bijvoorbeeld in de tekst zelf – ‘Als [moslims] 
Christus het Woord van God noemen, bedoelen ze niet een persoon in de God-
heid’219 –, maar ook uit de corollaria die aan het eind van de disputaties geplaatst 
zijn: ‘Christus is Middelaar volgens beide naturen [goddelijk en menselijk]’, ‘De 
voldoening van Christus voor onze zonden was noodzakelijk’, ‘De leer van de 
voldoening door Christus verschaft overvloedige stof om de goddelijke majes-
teit en goedheid te loven, en een gewillig streven naar vroomheid.’220

Daarmee maakt Maurus duidelijk dat hij zich binnen de gereformeerde 
kaders wil blijven bewegen. Hij heeft ongetwijfeld beseft dat minder ortho-
doxe christenen als de socinianen veel eenvoudiger een brug kunnen slaan naar 
moslims, omdat in hun geval het grote geschilpunt over de goddelijkheid van 
Christus nauwelijks nog een rol speelt. Moslims en socinianen vinden elkaar 
immers in hun ontkenning daarvan. Het kan hem evenmin ontgaan zijn dat 
Grotius in De veritate religionis Christianae op sommige punten tegen de sociniaan-
se houding aanleunt, met zijn nuanceren van de tweenaturenleer (de gedachte 
dat Christus tegelijk waarachtig God en waarachtig mens is).221 Maar op het 
punt van de grote controverse over de goddelijkheid van Christus doet Maurus 
geen concessies. Anders zou hij immers meteen van socinianisme beschuldigd 
kunnen worden, en daar ligt uiteraard een grens binnen het Statencollege.

Grenzen van de gereformeerde wereld
Het verhaal van Johannes Maurus is een illustratie van de manier waarop Re-
vius in de praktijk met zijn studenten omgaat. Kennelijk gunt hij ze de vrij-
heid om op een eigen manier invulling te geven aan disputaties. Zelf zou hij het 
ongetwijfeld anders en kritischer doen. Had hij iets over de islam geschreven, 
hij zou de historie van Mohammed en de Koran met meer vraagtekens omge-
ven, de tegenstellingen scherper naar voren gehaald, de dwalingen explicieter 
benoemd en weerlegd hebben. Maar hij gunt Maurus zijn eigen benadering, 
zij het dat die benadering binnen de grenzen van de gereformeerde orthodoxie 
moet vallen. Wél een welwillende beschouwing van de uitgangspunten van de 
islam en een tamelijk positief gekleurde beschrijving van de islamitische ge-
bruiken, geen sociniaanse standpunten.

Het voorbeeld van Maurus illustreert ook, opnieuw, dat Revius de wereld al-
tijd allereerst en allermeest indeelt in geestverwanten en niet-geestverwanten. 
Religieuze overeenstemming is voor hem het allerbelangrijkst. Het besef dat de 
kerk het ware vaderland is, maakt dat hij geen enkele moeite heeft om grenzen 
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op het punt van natie, taal, cultuur, ras en stand te passeren, maar hij trekt wél 
een scherpe grens bij het geloof. Dat vormt immers zozeer het hart van zijn 
levensovertuiging, dat hij niet anders kan dan het als norm hanteren ten op-
zichte van alles en iedereen waarmee hij in aanraking komt. 

Maurus kan op zijn hartelijke medewerking en bescherming rekenen, júíst 
omdat hij tot het christendom bekeerd is en van plan is om het evangelie te 
gaan brengen onder zijn landgenoten. Zoals ook de twee Griekse monniken die 
in 1644 in Leiden aankomen, in alle opzichten op Revius’ steun kunnen rekenen 
– zodra hij gemerkt heeft dat ze qua opvattingen heel dicht tegen het gerefor-
meerde geloof aanleunen.222 Het verklaart waarom hij meeleeft met het wel en 
wee van de zending in Oost- en West-Indië, waarom hij affiniteit voelt met de 
orthodoxe patriarch van Constantinopel, Cyrillus Lukaris,223 waarom hij de be-
kering van de joden verwacht – en waarom hij fel van leer trekt tegen iedereen 
die de gereformeerde beginselen niet deelt.

Alles, de hele wereld en de hele geschiedenis, krijgt bij Revius een plaats in 
het licht van Gods doel met de mensheid en Christus’ offer voor de gelovigen. 
We leven, schrijft hij, nu in de laatste periode van de geschiedenis, maar daar 
zijn drie tijdperken aan voorafgegaan: de tijd vóór de zondvloed, de tijd meteen 
ná de zondvloed en de tijd van de joodse wet.224 In de loop van de eeuwen heeft 
Gods roeping zich steeds wijder uitgestrekt: eerst ging die alleen maar uit naar 
de ‘kinderen van de belofte’, later alleen naar het joodse volk, en uiteindelijk 
naar alle volken in de hele wereld. Overigens geldt dat in al die tijdperken, ook 
onder het oude verbond, de gelovigen alleen maar zalig geworden zijn door te 
zien op Christus – Revius beargumenteert die stelling met de christologische 
uitleg van allerlei teksten uit het Oude Testament.225

‘We zien dus,’ schrijft hij ten slotte, ‘dat mensen uit ieder gebied, van elke 
stand en sekse tot de gemeenschap met Christus geroepen en toegelaten wor-
den, maar pas in het vierde en laatste tijdperk van de wereld. De deur, die in 
de eerste drie tijdperken gesloten was, is uiteindelijk geopend, waardoor hele 
drommen het rijk van Christus binnendringen.’ 226 Evenwel blijft staan dat er 
nog altijd mensen zijn die nooit met het evangelie in aanraking komen, of het 
niet horen willen: ‘God heeft zich de vrijheid niet ontzegd om de roeping in 
sommige gebieden óf niet toe te staan, óf uit te stellen. Ook is ze niet in allen 
tot wie ze uitgegaan is, ook werkzaam geweest, maar alleen in de uitverkore-
nen. Daarom is niet alleen een uitwendige, maar ook een inwendige roeping 
nodig.’227

Predestinatiedenken, roepingsbesef, missionaire drang, schriftgetrouw-
heid, conservatisme en kerkelijke idealen smelten zo bij Revius samen in een 
levenshouding die hij ook zijn studenten wil meegeven: vechten tegen alles 
wat de orthodox-gereformeerde leer bedreigt, streven naar een bijpassende, 
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confessioneel gekleurde invulling van het openbare leven, het publiek met alle 
mogelijke retorische middelen (van psalmberijming tot polemiek) proberen te 
overtuigen, tegenstanders als vijanden van de kerk ontmaskeren, maar waken 
voor haat en gewetensdwang. Joden, moslims, rooms-katholieken en alle soor-
ten van ketters moeten in de kern van hun ideeën worden aangepakt, de uit-
oefening van hun godsdienst moet uit het openbare leven vandaan gehouden 
worden, maar als mensen blijven ze respectabel.

7. Met de theologie het leven door

Moeilijke jaren
Tijdens zijn eerste jaren in Leiden gaan er zware stormen over Revius’ persoon-
lijke bestaan. ‘In de tijd waarin hij als regent aan het hoofd heeft gestaan van het 
theologische college van de Hollandse vroedschappen,’ schrijft Hoornbeeck, 
‘heeft hij zich in het bijzonder door God geleid gevoeld.’ Oorzaak daarvan is 
dat ‘hij nu eens door voorspoed, dan weer door tegenslagen en duisternissen 
beproefd is, in overeenstemming met de lotswisselingen van vergankelijke 
schepselen.’228

Nog geen twee jaar is Revius bezig in zijn nieuwe functie, als zijn vrouw 
Christina overlijdt, op 23 november 1643. Drie dagen later sterft zijn twintig-
jarige dochter Cornelia. Over die dubbele slag laat Revius zich, zoals te ver-
wachten was, persoonlijk nauwelijks uit. Maar dat het verdriet groot geweest 
is blijkt alleen al uit het feit dat hij ná 1643 een paar jaar lang niets publiceert, 
behalve dan de verplichte disputaties.229 Ook de manier waarop zijn vrienden 
erover schrijven, zegt iets over de staat waarin hij verkeert. ‘Alsof de ene ramp de 
andere meetrok,’ schrijft Hoornbeeck, ‘en de ene vloed de andere, stierf slechts 
drie dagen na de dood van zijn vrouw – met wie hij zeer verbonden was – zijn 
dochter Cornelia, die opviel door haar karakter en schoonheid, en verdubbelde 
zo de begrafenis en rouwklacht voor haar vader.’230

Een paar maanden na de gebeurtenissen is de toestand nog weinig verbe-
terd, getuige een opmerking van Nicolaas Heinsius: ‘Ik heb Revius in rouw 
aangetroffen, vanwege het recente verlies van zijn vrouw en dochter.’231 En weer 
een maand later roert ook Revius zelf zijn verdriet even aan als hij aan Martinus 
Schoock schrijft: ‘Je doet er goed aan, zoals het een vriend past, dat je probeert 
om met je allerhartelijkste brief mijn rouw te verzachten. God zal, naar ik hoop, 
een genezende hand uitstrekken over de wonden die Hij mij geslagen heeft.’232 

Het jaar na de dood van zijn vrouw en dochter is ook in andere opzichten 
moeilijk voor Revius. Aan het eind van de zomer blijkt de dochter van de schaft-
meester, Maria des Prez, zwanger te zijn van zijn zoon Richard, inmiddels stu-
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dent in de medicijnen. Ze trouwen in oktober – minder dan zes maanden later 
wordt hun oudste kind gedoopt.233 Zoiets gebeurt uiteraard veel vaker, maar 
voor Revius met zijn hoge idealen over seksualiteit en huwelijk moet de gang 
van zaken toch een teleurstelling geweest zijn. Om nog maar te zwijgen over de 
vraag of zijn zoon niet een betere partij had kunnen krijgen. Dat hij evenwel 
achter zijn kinderen blijft staan, blijkt uit het feit dat hij zowel bij het huwelijk 
als bij de doop van zijn kleinkind als getuige optreedt.

Zijn oudste dochter Theodora, 26 jaar en sinds drie jaar weduwe, is intussen 
een relatie begonnen met Jobus van Steenwijck, een van de studenten uit het 
Statencollege. Volgens de huisregels is dat ook al niet de bedoeling: geen vrou-
wen zolang de studie nog niet afgerond is. Maar Revius’ dochter en haar vriend 
trekken zich daar kennelijk weinig van aan. Ook zij trouwen verdacht snel, een 
jaar vóórdat Jobus van Steenwijck predikant in Geervliet wordt. Omdat Theo-
dora al twee kinderen heeft en de situatie dus vraagt om aanpassingen? Of om-
dat Revius toestanden als die met zijn zoon wil voorkomen? Doorslaggevende 
bewijzen zijn er in dit geval niet: tussen trouw- en doopdatum liggen nét geen 
negen maanden.234

Na de geboorte van de twee kleinkinderen in 1645 wordt het leven voor Re-
vius langzamerhand weer beter. Hij overweegt de noodzaak van een tweede 
huwelijk ‘om zichzelf te troosten te midden van de droefenissen van verlies en 
weduwnaarschap’, en dus trouwt hij op 27 maart 1646 met Tanneke Berten, een 
vermogende Leidse weduwe.235 Eigen kinderen heeft ze niet (de twee dochters 
die het Leidse doopboek noemt moeten jong overleden zijn),236 maar ze onder-
houdt goede contacten met de kinderen van haar eerste man. Dat betekent dat 
Revius door zijn huwelijk meteen de stiefvader wordt van de jonge, piëtistisch 
georiënteerde predikant Petrus de Witte.237 Ook met zijn tweede vrouw is hij 
volgens Hoornbeeck gelukkig geweest: hij beschouwt haar in moeilijke tijden 
en onder vele beslommeringen ‘als troost en hulp, hem geschonken door de 
uitzonderlijke gunst van God.’238

Anders gaat het intussen met subregent Adriaan Heereboord, die in hetzelf-
de jaar als zijn collega, 1646, in het huwelijk treedt met de rijke Johanna de la 
Court. Hij heeft inmiddels een benoeming als hoogleraar in de filosofie op zak 
en is Revius dus qua carrière min of meer voorbijgestreefd. Op persoonlijk vlak 
doet hij het echter minder goed: hij heeft grote schulden en een zo mogelijk 
nog groter drankprobleem. Pas ná de trouwdag komt zijn schoonfamilie er-
achter hoe het met zijn financiële situatie zit – dat is geen goed begin. Maar het 
wordt nog erger. Heereboord verwijt zijn vrouw dat zij hem controleert, zij ver-
wijt hem dat hij dronken thuiskomt en haar vernedert en mishandelt. Allemaal 
onder het oog van de theologiestudenten voor wie het echtpaar als voorbeeld 
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zou moeten fungeren. Binnen twee jaar is de zaak zo uit de hand gelopen dat 
Johanna haar biezen pakt en weer bij haar ouders intrekt.

Daarmee vangt een nieuwe fase in de strijd aan: Heereboord en zijn schoon-
familie storten zich in een pamflettenoorlog, waarin ze voor het oog van ieder-
een hun vuile was tentoonspreiden. De Leidse kerkenraad heeft er zijn handen 
aan vol: voortdurend worden ouderlingen en predikanten afgevaardigd om 
de strijdende partijen te kalmeren en tot rede te brengen, zelfs worden er po-
gingen ondernomen om de echtgenoten weer bij elkaar te krijgen. Soms lijkt 
er even schot in de zaak te zitten, want vooral Heereboord is een boetvaardige 
zondaar, en zijn schoonfamilie wil ook wel dat de kwestie opgelost wordt. Maar 
Johanna zelf is met geen stok te bewegen om terug te keren naar het Statencol-
lege, onder het dak van haar echtgenoot. Het stadsbestuur bemoeit zich ermee, 
maar ook dat helpt niet. De zaak wordt uiteindelijk uitgevochten tot aan de 
Hoge Raad en het Hof van Holland, financieel komen de echtgenoten tot een 
schikking, maar ze slijten hun verdere leven op afzonderlijke adressen.239

Heereboord is in de jaren daarna een wat depressieve figuur, die meer dan 
ooit zwelgt in dronkenschap en zelfmedelijden, die nauwelijks in staat is zijn 
werk te doen en slechts bij tijden nog enige verpozing vindt in intellectuele 
arbeid. Dat laatste leidt overigens weer tot nieuwe problemen, want juist op 
intellectueel vlak raakt hij vanaf 1647 jarenlang in hevige gevechten verwikkeld 
met Revius zelf – daarover meer in het volgende hoofdstuk. 

Revius als regent en theoloog
Revius’ strijdbaarheid komt in zijn Leidse periode opnieuw voluit tot z’n recht. 
Maar daar moet wél bij bedacht worden dat die indruk versterkt wordt door 
de genres die hij beoefent. Misschien zou er een heel ander beeld van hem ont-
staan – praktischer en persoonlijker, met meer accenten op levensheiliging en 
minder op de finesses van de leer – als hij prekenbundels in plaats van disputa-
tiebundels had nagelaten. Alleen al doordat hij veel polemische en wetenschap-
pelijke teksten schrijft, wekt hij snel een nogal theoretische, fanatieke en onver-
draagzame indruk.

Wie hem in de praktijk bezig ziet met zijn studenten, ontdekt echter een an-
dere kant van zijn persoonlijkheid. Veel van zijn pupillen dragen een disputatie 
aan hem op, terwijl uit zijn hele administratie blijkt dat hij zo goed mogelijk 
voor hun belangen opkomt. Hij is geen muggenzifter in het handhaven van de 
regels, sterker, hij laat de studenten soms te veel hun gang gaan. Werd hij er in 
Deventer al van beschuldigd dat hij zijn kinderen te vrij liet, in Leiden lijkt hij 
nog steeds hetzelfde beleid te voeren: streng in de theorie, mild in de praktijk.  

Uit zijn hele houding spreekt het vaste voornemen om zich niet in triviali-
teiten te verliezen, een houding die ook doorwerkt in zijn theologische werk. 



 eerst de waarheid, dan de vrede – jacob revius 1586-1658434 |



VII GErEFOrmEErD bOLWErk IN LEIDEN | 435

<  22. Handtekeningen van Revius, Heereboord en diverse Leidse hoogleraren en curatoren onder de    
 inschrijving van nieuwe studenten in het Statencollege, onder wie Frans Burman.

Voorschriften op het gebied van kleding, haardracht, zondagsrust en andere 
zaken die de meer piëtistisch georiënteerde predikanten na aan het hart lig-
gen, beschouwt hij als minder fundamenteel dan de principiële grondslagen 
van de theologie. Daarom liggen de accenten bij hem altijd op de zuiverheid 
van de leer, terwijl hij de strijd voor een nauwgezette levenspraktijk liever aan 
anderen overlaat. De jaren door blijft zijn theologie in de eerste plaats calvi-
nistisch en christocentrisch, met zware accenten op de goddelijke verkiezing, 
de betrouwbaarheid van de Schrift en de voldoening door Christus’ offer al-
leen. Daarbij lijkt hij qua werkwijze een ontwikkeling door te maken: van de 
strikt-scholastieke methode schakelt hij steeds meer over op een filologische en 
exegetische benadering.

Dat alles maakt dat hij als theoloog moeilijk in een hokje te plaatsen is. De 
verschillende stromingen die de gereformeerde kerk in de loop van de zeven-
tiende eeuw zullen verdelen, zijn in de jaren veertig nog volop bezig zich te 
ontwikkelen. Revius kan in dat opzicht nog redelijk onbevangen theologiseren. 
Met zijn anticartesiaanse inslag en zijn afwijzen van staatsinvloed in de kerk 
lijkt hij het meest tot het kamp van de latere voetianen te behoren. Maar met 
zijn voorkeur voor de thematiek van de heilsgeschiedenis boven de thematiek 
van de heilsorde, en met zijn standpunten over christelijke vrijheid op het punt 
van de praxis pietatis lijkt hij weer meer op een precoccejaan. In veel opzichten 
past hij nog het beste bij de stroming van de theologia traditiva, die zware accen-
ten legt op de verbondenheid met de vroege kerk en de theologie van Genève. 
Toch blijkt dat alle definities en kenmerkenlijstjes nooit volledig op hem van 
toepassing zijn.240 Hij vertoont kennelijk een minder gangbare combinatie van 
theologie (traditioneel), vroomheidsbeleving (niet piëtistisch of precies) en ker-
kelijke stellingname (geen staatsinvloed in de kerk). Illustratief is het feit dat hij 
vriendschappelijke contacten onderhoudt met zowel Voetius en Hoornbeeck 
als Coccejus en Spanheim.241 

Wie kennisneemt van de brieven die Revius met zijn vrienden wisselt of van 
de lijkrede die Hoornbeeck na zijn dood houdt, krijgt een positief beeld van 
zijn functioneren als regent. Hij is de man die zich persoonlijk door God geroe-
pen weet en die dus de verantwoordelijkheid van zijn functie zwaar opneemt, 
de man die met grote toewijding zijn werk wil doen, wakend voor een zuivere 
leer en een deugdzaam leven bij de toekomstige predikanten. Zoals Hoorn-
beeck schrijft: ‘Hij wilde geen loutere geleerdheid tentoonspreiden, of (...) lege 
en opgeblazen kennis van de vele dingen waar hij goed in was, maar hij streefde 
naar de ware, volwassen, heilige en dus ten diepste ook nuttige [kennis] voor 
zichzelf en anderen.’242 

Uit het curatorenarchief van de Leidse universiteit rijst evenwel een iets an-
der beeld op: een man die graag zijn eigen koers vaart, zonder te veel inmenging 
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van bovenaf, een man die zich door zijn heetgebakerde karakter laat meeslepen 
in heftige debatten, een man die zijn polemische werk zó belangrijk vindt dat 
hij ter wille daarvan zijn praktische, dagelijkse taken wel eens op de tweede 
plaats zet. Hij vindt het niet gewenst dat de hoogleraren van de theologische 
faculteit zijn lessen bijwonen, hij bevordert – volgens de curatoren – de onrust 
in het Statencollege met zijn geschrijf over het cartesianisme, hij sputtert tegen 
of gaat gewoon zijn eigen gang als hij vermaand wordt en hij licht soms de 
hand met het dagelijks toezien op de orde in huis, de maaltijden, het gebed en 
de bijbellezing.243

Die beide kanten van zijn persoonlijkheid hebben alles met elkaar te ma-
ken. Juist zijn hoge taakopvatting en zijn streven naar zuiverheid in de leer 
zorgen ervoor dat hij zich helemaal vastbijt in discussies die cirkelen rond de 
waarheidsvraag. Daar ligt voor hem zozeer het hart van zijn werkzaamheden, 
de speerpunt van zijn bestaan, dat alle andere dingen op de tweede plaats ko-
men. De keerzijde van zijn oprechte en hartstochtelijke overtuiging is daarom 
dat hij zich niet makkelijk schikt naar zijn superieuren, dat hij zijn zelfstandig-
heid met hand en tand verdedigt en dat hij tegenstanders genadeloos de oren 
wast. Allemaal ten behoeve van de waarheid:

Nooyt mensche meer als ick geleerde luyden eerde,
Maer waerheyt moet niet zijn een voetslet* der geleerde. *voetveeg

Geleert of ongeleert, wie recht heeft die heeft recht,
En die heeft ongelijck dien moetet sijn gesecht.244



VIII  Vechten voor een bezield verband

1. Traditie en vernieuwing

Vergeleken met de tijd dat Revius zelf in Leiden studeerde, het eerste decenni-
um van de zeventiende eeuw, heeft de wetenschappelijke wereld rond 1650 een 
ander gezicht gekregen. Destijds waren alle studenten fanatiek bezig met talen 
en geschiedenis. De interesse in het Hebreeuws en de oosterse talen was groot, 
de filologiecolleges van Daniel Heinsius genoten een enorme belangstelling en 
het hoogste wat een student kon bereiken was toegelaten worden tot de selecte 
kring rond Scaliger, de reus onder de Leidse humanisten.

Maar veertig jaar later is er veel veranderd. In de periode dat Revius regent 
van het Statencollege is, lopen de studenten niet langer te hoop voor vernuftige 
beschouwingen over woorden en zinnen, taal en tekst. Ze verdringen zich voor 
vivisecties en andere medische experimenten, officieel of onofficieel. Ze maken 
gebruik van de kans om de nieuwe, klinische lessen in het hospitaal bij te wo-
nen. En in het algemeen houden ze het meest van disputeercolleges waar de 
omstreden nieuwe filosofie van Descartes aan de orde gesteld wordt, of de al 
even omstreden nieuwe medische inzichten over bijvoorbeeld bloedsomloop 
en spijsvertering.1

In die veranderde wereld lijkt Revius zich minder goed thuis te voelen. Hij 
wekt de indruk van iemand die zich schrap zet om met alle vuur en geestkracht 
die hij nog in zich heeft de traditionele waarden, inzichten en benaderingswij-
zen te verdedigen. Niet omdat voor hem het oude per definitie beter is, maar 
omdat hij zijn geloof bedreigd ziet door allerlei nieuwe ideeën en methoden. 
Zijn in de traditie verankerde waardesysteem, waarin autoriteit, overlevering, 
boekenwijsheid, tekenen en betekenissen een belangrijke rol spelen, botst met 
het nieuwe model dat halverwege de zeventiende eeuw onstuitbaar opkomt. 
Daarin worden immers andere dingen doorslaggevend: persoonlijke waar-
neming, eigen inzicht en redeneervermogen. Het uitgangspunt verschuift, 
ondanks allerlei tegenkrachten en omtrekkende bewegingen, langzaam van 
gezaghebbende overlevering en symboliek naar rationele kennis en subjectief 
bewustzijn.

In de zestiende eeuw is de langzame beweging van symbolisch denken naar 
causaal denken al lang gaande, maar toch kunnen veel geleerden dan nog naar 
de wereld kijken met de bril van de literatuur. In de bijenkorf zien ze een af-
spiegeling van de menselijke samenleving, in de verpopping van de vlinder 
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een symbool van de wederopstanding, en in de verschijning van een komeet de 
aankondiging van oorlogen, rampen en sterfgevallen. Hoewel waarneming en 
experiment steeds belangrijker worden, blijven tegelijkertijd aan alle dingen 
in de natuur vaste betekenissen gekoppeld, die duidelijk worden wanneer je 
de Bijbel en de grote klassiek-literaire traditie raadpleegt. Maar in de zeven-
tiende eeuw verandert het beeld. Het onderzoek van de natuur krijgt een steeds 
zelfstandiger plaats, terwijl bij het bestuderen van de Schrift de (letterlijke en 
historische) betekenis van teksten losgemaakt wordt van de associaties van de 
lezer en sterk verbonden met de bedoeling van de auteur.2

 Allerlei nieuwe ontdekkingen vragen intussen om verklaring, en die ver-
klaring is niet altijd zo simpel. Stammen de indianen óók af van de zonen van 
Noach, en hoe zijn ze dan in dat verre Amerika terechtgekomen? Hoe zit het 
met teksten uit allerlei oude culturen, die erop lijken te wijzen dat de wereld 
een langere geschiedenis heeft dan de Bijbel doet vermoeden? En als allerlei 
bijbelteksten duidelijk zeggen dat de aarde het centrum van het universum is 
en de zon daaromheen beweegt, hoe kan de zon dan het middelpunt zijn? Niet 
dat nieuwe ontdekkingen meteen het geloof van de zeventiende-eeuwers aan-
tasten of hun bewondering voor Gods schepping verminderen, maar de pran-
gende vraag voor theologen als Revius wordt wel: hoe moeten sommige bijbel-
teksten precies uitgelegd worden?3 

Hoewel een theoloog in de zeventiende eeuw bij het beantwoorden van die 
vraag verschillende keuzes kan maken, is bij Revius van meet af aan duidelijk 
dat hij voor de meest traditionele weg kiest. Hij hangt met hart en ziel aan de 
schoonheid en betekenisvolheid van de oude, door teksten gekleurde manier 
van kijken en denken. Ten diepste is het zijn principiële, fundamentele keus 
voor het Woord bóven de eigen ervaring, die maakt dat hij zich zo radicaal op-
stelt. Maar wellicht is het toch ook zijn dichterlijke inborst die hem, puur ge-
voelsmatig, afkerig maakt van de mechanistische en rationalistische wereld van 
Descartes. Die koude, technische, onbezielde en onmuzikale wereld botst im-
mers met het levensgevoel dat uit Revius’ mooiste verzen spreekt. Bijvoorbeeld 
zijn sonnet over de schepping:

God heeft de werelt door onsichtbare clavieren* *snaren

Betrocken als een luyt met al sijn toebehoor.
Den hemel is de bocht vol reyen* door en door, *boog van de klankkast

Het roosken*, son en maen die om ons hene swieren. *klankopening (soms twee)

Twee grove bassen die staech bulderen en tieren
Sijn d’aerd’ en d’oceaan: de quinte* die het oor *hoge snaar

Verheuget, is de locht: de reste die den choor 
Volmaket, is t’geboomt en allerhande dieren.
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Dees luyte sloech de Heer met sijn geleerde* vingers, *bekwame

De engels stemden in als treffelicke singers,
De bergen hoorden toe, de vloeden stonden stil:

Den mensch alleen en hoort noch sangeren noch snaren,
Behalven dien’t de Heer belieft te openbaren
Na sijn bescheyden* raet en Goddelijcken wil.4 *bestemde

Wie halverwege de zeventiende eeuw de geopenbaarde waarheid boven alles 
wil blijven stellen en vasthouden aan het gezag van de Schrift, moet zich ech-
ter realiseren dat zijn standpunt niet langer vanzelfsprekend boven alle kritiek 
verheven is. Revius is een van de theologen geweest die dat al in de jaren veertig 
scherp beseft hebben. Het leidt in zijn geval tot een hele serie schotschriften 
tegen het cartesianisme, waarin hij de nieuwe methode – met bijbehorende 
twijfel – principieel bestrijdt. Bovendien is hij voortdurend bezig met allerlei 
concrete kwesties die in het debat komen bovendrijven: de schepping, de en-
gelen en de geestenwereld, de ziel van mensen en dieren, de kosmos, de rol van 
bovennatuurlijke verschijnselen, wonderen en profetieën. Daaruit spreekt een 
helder besef dat de strijd niet alleen maar over theoretische uitgangspunten 
gaat, maar over een totaal, kantelend wereldbeeld.

Het proces waartegen Revius zich schrap zet, verloopt overigens – zo hebben 
veel recente studies aangetoond – op allerlei punten minder helder en rechtlij-
nig dan achteraf wel gesuggereerd is. Er zijn in de loop van de eeuwen grootse 
termen voor bedacht: de wetenschappelijke revolutie, de onttovering van de 
wereld, de mechanisering van het wereldbeeld. Maar het ‘grote verhaal’ van de 
overgang van traditie en autoriteitsgeloof naar de exactheid en kritische zin van 
de moderne natuurwetenschap blijkt veel genuanceerder te liggen dan vaak 
verondersteld is.5 Elementen uit de ‘oude’ en ‘nieuwe’ manier van denken kun-
nen heel goed in één persoon samengaan, en Revius zal daarvan een prachtig 
voorbeeld blijken. Hij mag zich dan heftig te weer stellen tegen allerlei nieuwe 
benaderingswijzen, zelf toont hij zich in sommige opzichten toch evenzeer een 
kind van zijn tijd als de denkers die hij bestrijdt.

2. Over de ziel van dieren en mensen

Ontmoetingen met Descartes
Revius lijkt, achteraf gezien, helemaal voorbestemd voor zijn ultieme rol in het 
conflict dat de laatste vijftien jaren van zijn leven beheerst. Niet alleen laten 
zijn intellectuele belangstelling en ontwikkeling hem onvermijdelijk afkoer-
sen op een botsing met de nieuwe filosofie, ook de persoon van Descartes zelf 
vormt een regelmatig weerkerend motief in zijn leven.
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Hun levens raken elkaar al voor het eerst in 1610 of 1611, wanneer Revius 
als reizende student een bezoek brengt aan het jezuïetencollege in La Flèche, 
waar de veertienjarige Descartes op dat moment woont. Ze zullen elkaar toen 
niet bewust gezien hebben, maar achteraf kunnen ze wél over die gezamenlijk 
bezochte plek hebben gepraat. Als hun wegen namelijk rond 1633 in Deventer 
voor de tweede keer kruisen, is er wel degelijk sprake van echte ontmoetingen, 
zelfs van een ‘gemeenzame omgang’.6 Dat is wel bijzonder, want volgens Revius’ 
vriend Martinus Schoock staat Descartes bekend als een man die het liefst met 
hoge heren en grote geleerden omgaat en verder ‘met weynigh luyden gemeen-
schap hout’ – zodat het Schoock zelf nooit gelukt is tot hem door te dringen.7

Maar Revius is bevriend met Henricus Reneri, hoogleraar in de wijsbegeerte 
aan het Deventer Athenaeum, die op zijn beurt weer een vriend is van Descar-
tes. Wellicht heeft ook meegespeeld dat Descartes met diverse stadsbewoners in 
het Latijn van gedachten kon wisselen, maar slechts met weinigen in het Frans. 
Bovendien is Revius kennelijk geïnteresseerd in het werk van Descartes, die op 
dat moment aan Le Monde werkt, een project dat helemaal aansluit bij zijn eigen 
belangstelling voor natuurfilosofie. 

Als predikant van Deventer voelt hij echter ook de noodzaak zich om Des-
cartes’ geloof en religiekeuze te bekommeren, en dus stelt hij de wederzijdse 
theologische uitgangspunten aan de orde – waarmee meteen de kiem van het 
latere conflict zichtbaar wordt. ‘Toen ik de man een enorme passie voor het ont-
dekken van de waarheid in filosofische zaken zag tentoonspreiden,’ schrijft hij, 
‘spoorde ik hem bij die gelegenheid aan om ook serieus over zuiverheid in de 
theologie en de religie na te denken.’8

Revius’ gerichte pogingen om zijn gesprekspartner tot het protestantisme 
te bekeren, hebben echter weinig effect. ‘Ik houd me aan de religie van de ko-
ning,’ zegt Descartes met Franse nonchalance, en als Revius blijft aandringen 
voegt hij daar nog aan toe: ‘Ik heb de godsdienst van mijn voedster.’ Die reactie 
valt Revius nogal tegen. Teleurgesteld en licht venijnig noteert hij later dat hij, 
bij een van zijn bezoekjes aan Descartes, zelfs geen bijbel op tafel kon ontdek-
ken. Daar lagen alleen een Franse vertaling van de Metamorfosen van Ovidius en 
een boek van Kepler, want Descartes las louter en alleen voor zijn vermaak – ter-
wijl hij in theologische zaken blind op Thomas van Aquino vertrouwde.9 

Die persoonlijke ervaringen moeten Revius al in Deventer argwanend heb-
ben gemaakt ten opzichte van de cartesiaanse filosofie. Hij volgt Descartes’ ont-
wikkeling nauwlettend, wat bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat hij een aantal 
van diens brieven overschrijft voor zijn verzameling.10 Bij Gronovius informeert 
hij intussen hoe het precies zit met het dochtertje van Descartes:

Ik hoorde van je, toen je onlangs hier was, de geschiedenis van het meisje dat door die 
man [= Descartes] zwanger gemaakt was. Ik zou je dankbaar zijn als je me de naam en 
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de plaats daarvan vertelt. Je hoeft niet bang te zijn dat je op die manier in geschillen 
betrokken wordt, want ik zal deze informatie verstandig gebruiken, niet misbruiken.11

Vraagt hij dat omdat hij vermoedt dat de geschiedenis zich onder zijn ogen 
heeft afgespeeld, zonder dat hij zich daarvan bewust is geweest? Feit is immers 
dat de dochter van Descartes, Fransintgen, op 28 juli 1635 in de gereformeerde 
kerk van Deventer gedoopt is.12 Revius was in die periode predikant in Deven-
ter, terwijl Descartes (ongehuwd en rooms-katholiek) waarschijnlijk niet bij 
de doop van zijn kind aanwezig was, en zeker niet als vader de vragen uit het 
gereformeerde doopformulier beantwoord heeft. Ze hoeven elkaar bij die gele-
genheid dus niet ontmoet te hebben. Zodoende bestaat, opmerkelijk genoeg, 
de mogelijkheid dat Revius de dochter van Descartes gedoopt heeft – al kan het 
natuurlijk ook een van de andere predikanten geweest zijn.

Meer nog dan diens persoonlijke levensgang blijft Descartes’ intellectuele 
ontwikkeling intussen Revius’ belangstelling houden. Dat blijkt bijvoorbeeld 
uit het feit dat hij niet alleen het Discours de la méthode aanschaft, maar ook de 
allereerste (Parijse) editie van de Meditationes.13 Wanneer eind 1641 in Utrecht de 
bom barst, en de theoloog Gisbertus Voetius fundamentele kritiek uitoefent 
op de disputaties van Descartes’ volgeling Henricus Regius, volgt Revius die 
discussie met verhoogde interesse.14 En als hij zelf een paar maanden daarna 
aantreedt als regent van het Statencollege, blijkt dat hij zich van meet af aan 
bewust is van het front waarop de strijd zich zal gaan afspelen. In zijn eerste 
wetenschappelijke publicaties komt het cartesianisme meteen aan bod: niet al-
leen wijdt hij er in 1643 diverse passages aan in Suarez repurgatus,15 al in zijn eerste 
disputatiereeks over de schepping – eerder dat jaar – maakt hij kritische opmer-
kingen over de consequenties van het cartesiaanse denken.16

Het debat over de nieuwe filosofie is immers geen louter theoretische kwes-
tie, maar raakt de uitgangspunten van alle soorten van wetenschap, of het nu 
gaat om kosmologie, archeologie, biologie of natuurkunde. Kijk je met de bril 
van Descartes, dan zie je ontelbare deeltjes die zich voegen in patronen, een on-
eindig raderwerk dat – eenmaal in gang gezet – altijd werkzaam blijft, als een 
enorme machine. Maar kijk je met de bril van de christelijke traditie, dan zie je 
een bezielde schepping, waarin de adem van de Geest het leven blaast en waarin 
wonderen misschien onwaarschijnlijk, maar niet onmogelijk zijn. Dat perspec-
tief is het waaraan Revius hartstochtelijk wil blijven vasthouden.

Dieren als letters in Gods boek
Het eerste wat Revius laat merken van zijn huiver ten opzichte van cartesiaanse 
denkbeelden, cirkelt rond de interessante vraag of dieren een ziel hebben. In 
zijn Discours de la Méthode (1637) had Descartes immers betoogd dat dieren in feite 
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een soort machines waren, zielloze, zelfbewegende mechanismen. De Utrecht-
se cartesiaan Henricus Regius had die gedachte overgenomen en verder uitge-
werkt, en zijn geschriften zijn het waartegen Revius in het bijzonder zijn pijlen 
richt. Tot twee keer toe citeert hij ‘de misvatting van diegenen die ontkennen 
dat de beesten leven, maar zeggen dat ze door de loutere ordening van onder-
delen uit stof gemaakt zijn, zoals klokken, kleding en ander huisraad uit zijde 
en staal gemaakt worden, [dingen] waarin geen enkele substantiële vorm is.’17

Revius is gewend op een heel andere manier naar levende wezens te kijken. 
Dat ze zich niet als automaten, maar als bezielde wezens gedragen, staat voor 
hem vast vanuit de Bijbel – daarover straks meer. Dat gedrag is wat hem betreft 
bovendien bedoeld om er lessen uit te trekken voor de mens, zoals hij zichtbaar 
maakt in zijn poëzie. Zo geeft hij een lange opsomming van de ‘onreine dieren’ 
uit het Oude Testament:

Een mol die inden gront sijn sachtsten leger vint
Is, die het aertsche meer als t’hemelsche bemint.

Een swijn, is dien den slijm* der gulsicheyt behaget, *modder

Een haes, die inden noot is al te seer vertsaget*. *bang is

Een swaen, die op den glants van zijne schoonheyt praelt,
Een rave, die besit dat hy niet heeft betaelt.

Trouwens, het hele idee van de ‘reine en onreine dieren’ is volgens Revius uit-
drukkelijk bedoeld om de menselijke moraal tegen het licht te houden. De ge-
dachte dat de joden geen vlees van onreine dieren mogen eten, heeft voor hem 
een diepe betekenis:

Noch zijn die dingen niet verboden sonder reden,
Maer zijn een beeltenis van menschelijcke seden.

De wet is geestelijck, en toont de snodicheyt* *slechtheid

Des genen die alhier een beesten leven leyt.18

De denkwijze die hier aan de oppervlakte komt, gericht op het trekken van mo-
rele lessen, is volkomen in lijn met de gedachte van de ‘twee boeken’ waardoor 
God zich aan de mensen bekendmaakt: de natuur en de Schrift. In het tweede 
artikel van de in gereformeerde kringen gezaghebbende Nederlandse Geloofs-
belijdenis worden alle schepselen, groot en klein, vergeleken met de letters in 
een ‘schoon boec’. Voor wie lezen kan wijzen de vissen en de vogels, de bomen 
en de bloemen uit het boek der natuur immers onafgebroken op Gods eeuwige 
kracht en goddelijkheid. Daarmee vormen ze een zichtbaar en tastbaar bewijs 
van Gods bestaan en van de schepping en voorzienige onderhouding van de 
wereld, zelfs zodanig dat ze ‘genoechsaem zijn om de menschen te overtuyghen 
ende haer alle onschult te benemen.’ Al blijft staan dat er voor de uiteindelijke 
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redding van de mensenziel nog een tweede, veel ‘claerder en volcomener’ boek 
nodig is: de Bijbel.19 

Die emblematische manier van denken en kijken, dat zoeken naar bete-
kenissen met een hoofd vol boekenwijsheid, botst gigantisch met Descartes’ 
nieuwe benadering van de natuur. Alleen al het feit dat je, helemaal los van 
overgeleverde kennis en gezaghebbende tradities, een denkbeeldige wereld 
kunt verzinnen waarin je zélf allerlei verklaringen voor natuurverschijnselen 
kunt bedenken – zoals Descartes doet – moet in Revius’ ogen onzinnig en aan-
matigend geweest zijn. Maar dat zegt hij op dit moment nog niet, hij beperkt 
zich vooralsnog tot een simpele weergave en weerlegging van het cartesiaanse 
standpunt over de dieren als machines. 

In zijn disputaties met studenten zet hij zijn bezwaren intussen op een 
andere manier uiteen dan in zijn filosofischer getoonzette Suarez repurgatus. 
Daarmee wordt opnieuw zichtbaar hoeveel hij zich gelegen laat liggen aan de 
genrewetten zoals hij die impliciet voor zichzelf formuleert. In zijn disputaties 
over de dieren komen vooral bewijsplaatsen uit de Bijbel aan de orde, helemaal 
volgens het uitgangspunt dat hij zijn studenten wil meegeven: alle theologie 
moet vast gefundeerd zijn in de Schrift. Maar in Suarez repurgatus bouwt hij een 
abstracter betoog, waarbij hij een uitvoeriger beroep doet op het begrippenka-
der van de aristotelische filosofie. Het een is uiteraard volledig in lijn met het 
ander, alleen de accenten liggen verschillend.

Ongedierte, muilezels en salamanders
Revius’ ideeën over het dierenrijk worden, zoals gezegd, allereerst zichtbaar in 
een serie van twaalf disputaties over de schepping. In die teksten, passend in 
de traditie van theologische geschriften over het hexaemeron of ‘zesdagenwerk’, 
behandelt hij om te beginnen allerlei interessante kwesties omtrent de Schep-
per, de kosmos, de sterren en de engelen – waarover straks meer – totdat hij 
bij de vijfde scheppingsdag is aangekomen. Daar begint de geschiedenis van de 
levende wezens op aarde. Veelzeggend is de manier waarop hij het werk van de 
vijfde dag inleidt: ‘Nadat in een periode van vier dagen de bouw en de fraaie in-
richting van het universum voltooid waren, moesten er inwoners aan gegeven 
worden om zich in de rijkdommen ervan te verheugen.’20

Revius, filoloog in hart en nieren, richt zijn aandacht allereerst op de juis-
te vertalingen van de in Genesis genoemde diersoorten. Gaat het in het He-
breeuws nu over ‘gedomesticeerde dieren’ of ‘planteneters’, over ‘roofdieren’ 
of ‘wilde dieren’? In zulke kwesties durft hij, als taalgeleerde, een geheel eigen 
koers te varen die hier en daar zelfs afwijkt van de Statenvertaling – bijvoor-
beeld op het punt van de ‘zeemonsters’ en ‘zeeslangen’ die in de Statenvertaling 
met ‘walvissen’ aangeduid worden.21
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Qua kennis van het dierenrijk zelf leunt hij intussen zwaar op de klassieke 
bronnen. Daarmee doet zijn werk, in 1643, tamelijk ouderwets aan. Zo haalt hij 
zijn biologische informatie over vissen, vogels en reptielen voornamelijk uit de 
dierenencyclopedieën van Aristoteles, Plinius en Aelianus. Het zeemonster Le-
viathan uit het bijbelboek Job is voor hem een werkelijk bestaand beest, en hoe-
wel hij twijfels heeft bij de mythische vuurdraakjes – pyraustae – die Aristoteles 
beschrijft, besteedt hij er toch de nodige aandacht aan.22

Alle traditionele vraagstukken die sinds eeuwen op de theologische agen-
da staan, komen in de loop van zijn betoog aan bod. Zijn er vóór de zondeval 
schadelijke en gevaarlijke diersoorten geweest? Hoe zijn de eerste muggen en 
vliegen ontstaan? Waar komen salamanders vandaan? En zijn kruisingen, zoals 
muilezels, door God geschapen?23 Ook daarbij is het overigens opvallend dat 
hij bepaald niet de nieuwste literatuur over het onderwerp citeert, maar liever 
teruggrijpt op het werk van kerkvaders en middeleeuwse theologen.24

Intussen geeft hij behoorlijk duidelijke antwoorden op de gestelde vragen. 
Zijn uitgangspunt is dat God tijdens de zes scheppingsdagen alle dieren vol-
gens hun eigen, duidelijk afgebakende soort (species) gemaakt heeft, en dat de 
hele schepping toen volmaakt goed genoemd kon worden. Zo staat het immers 
in Genesis. Dat betekent volgens hem dat slangen, roofvogels, kevers en sprink-
hanen wel degelijk op de vijfde dag geschapen zijn, maar dat ze toen niet scha-
delijk waren – zoals het aanraken van distels en dorens vóór de zondeval ook 
geen pijn deed.25

Wat het kleinere ongedierte betreft, Revius leeft nog in de tijd vóór Swam-
merdam en is dus van mening dat insecten uit rottend afval ontstaan.26 Dat ver-
oorzaakt een probleem, want bij de schepping waren er geen dode dieren die als 
grondstof voor bijvoorbeeld aasvliegen zouden kunnen dienen. De kerkvader 
Augustinus en de middeleeuwse theoloog Thomas van Aquino stelden daarom 
dat God alleen die insecten geschapen had die uit rottende planten ontstonden, 
maar Revius vindt dat niet de oplossing: ‘Beiden letten ze hier niet goed op. Zo-
als er toen geen vergane dieren geweest zijn, zo was er ook geen enkele andere 
bedorven zaak.’ Hij gelooft liever dat God de insecten elk afzonderlijk op de 
zesde dag gemaakt heeft, hoewel Hij daarbij ook in hun natuur gelegd heeft dat 
ze later uit rottend afval van dieren en planten zouden voortkomen.27

Een vergelijkbaar probleem vormen de ‘overspelige’ diersoorten, zoals muil-
ezels. Daar is Revius vrij kort over: de middeleeuwse theologen Thomas van 
Aquino en Rupert von Deutz hebben helemaal gelijk als ze zeggen dat muil-
ezels niet op de zesde dag zijn geschapen. Niet voor niets hebben dergelijke 
dieren het vermogen tot voortplanting verloren, en niet voor niets heeft God in 
het bijbelboek Leviticus de kruising van twee diersoorten uitdrukkelijk aan het 
joodse volk verboden.28
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Materie en vorm
Revius’ tekst wordt eigentijdser als hij overschakelt op de algemenere vragen 
van ‘soort’, ‘materie’ en ‘vorm’. Gaandeweg het betoog blijkt dat zijn soms ou-
derwets aandoende stellingnames niet voortkomen uit een gebrek aan kennis 
over de nieuwste ontwikkelingen, maar uit een bewuste keus om de klassiek-
theologische traditie in te zetten in het actuele debat met Descartes. 

Hij begint met een beschrijving van de materie waaruit de dieren geschapen 
zijn: de vogels en de zoogdieren zijn uit de aarde gemaakt, zoals de vissen uit het 
water.29 Niet dat de elementen zelf een actieve rol gespeeld hebben (want het is 
God alleen die de dieren geschapen heeft), maar het is wél zo dat ‘het water de 
materie heeft verschaft om de vissen te scheppen, zij het nog ongeordend. Want 
hoewel ze niet alleen uit water bestaan, maar ook uit de andere elementen, is 
[water] bij dit werk toch het hoofdbestanddeel geweest.’ Dat spreekt eigenlijk 
ook vanzelf, want vissen hebben een natuur nodig ‘die met het water verwant is, 
vochtig en koud’, aangezien ze nu eenmaal in het water moeten leven.30

Uit zo’n citaat alleen al blijkt hoezeer de klassieke leer van de vier elementen 
in Revius’ hoofd en hart ingekerfd is. De hele schepping is uiteindelijk te her-
leiden tot aarde, lucht, water en vuur. Wat overigens niet betekent dat hij voor 
de verleiding bezwijkt om de schepselen in een mooi symmetrisch schema met 
de elementen te verbinden – daarvoor leest hij te precies in de Bijbel. Mozes 
schrijft slechts over schepselen die op aarde, in het water en in de lucht leven, 
ook al beweert Aristoteles dan – ten onrechte, volgens Revius – dat salamanders 
en pyraustae ontstaan en leven in het vuur. Bovendien, de vogels mogen dan wel 
bestemd zijn voor de lucht, in Genesis staat toch ook dat ze uit de aarde ge-
maakt zijn.31

Maar er is meer nodig dan materie om een levend schepsel tot stand te bren-
gen. Juist daarom is het idee dat de allerkleinste onderdeeltjes van de materie 
op grond van hun eigenschappen automatisch patronen vormen, voor Revius 
en zijn geestverwanten een wereldschokkende gedachte. Daarmee doen Des-
cartes en zijn volgelingen immers een aanval op het idee van de ‘substantiële 
vormen’, de gedachte dat er activerende principes zijn die vorm en structuur 
geven aan de materie. Zielen dus, in het geval van levende wezens. Voor Revius, 
doorkneed in Bijbel en klassieken, in poëzie en theologie, is dat zo ongeveer de 
basis van zijn denken. Iedereen die iets anders beweert komt in botsing met 
het gezond verstand, verloochent zijn eigen zintuiglijke waarneming en – het 
ergste van al – beschuldigt de Schrift van leugenachtigheid.32

Volgens Descartes hebben alleen mensen een ziel – en dus een substantiële 
vorm –, de rest van de schepselen niet. Dat kan niet, zegt Revius, want Genesis 
zegt toch duidelijk dat alle dieren volgens hun eigen aard of soort (species) ge-
schapen zijn. En het woord species wijst niet op een ‘accidenteel’, maar op een 
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‘specifiek en wezenlijk’ verschil.33 Natuurlijk is er op dit punt wél onderscheid 
tussen planten, dieren en mensen. Planten hebben slechts een vegetatieve ziel, 
dieren beschikken over een vegetatieve en sensitieve ziel, terwijl de ziel van 
mensen vegetatief, sensitief én rationeel van karakter is.34

Waar Revius het probleem van de substantiële vormen in zijn disputatie 
over de dieren slechts kort samenvat, gaat hij in Suarez repurgatus uitvoeriger op 
de kwestie in. Descartes ziet met zijn nieuwe ideeën geen noodzaak meer om de 
scholastieke onderscheidingen te handhaven tussen de ‘materie’ (de stof waar-
uit de dingen bestaan), de ‘substantiële vormen’ (die hun wezen bepalen) en de 
‘accidenten’ (niet-essentiële eigenschappen die de uiterlijk waarneembare ver-
schijningsvorm bepalen, zoals kleur en omvang). Voor hem is er slechts het ver-
schil tussen lichaam en geest. Die theorie heeft aantrekkelijke kanten, erkent 
Revius, want daarmee is in één moeite door het rooms-katholieke leerstuk van 
de transsubstantiatie onderuit te halen. Eén van de belangrijkste vetes tussen 
gereformeerden en rooms-katholieken zou daarmee zijn opgelost, want slechts 
als er ‘accidenten’ bestaan, kunnen brood en wijn tijdens de mis voor het oog 
dezelfde blijven en tegelijk substantieel in het lichaam en bloed van Christus 
veranderen.

Maar hoe verleidelijk die gedachte ook is, Revius wil er niet aan toegeven. 
Hij ziet immers dat niet alleen het leerstuk van de transsubstantiatie, maar ook 
allerlei andere theologische grondbeginselen door Descartes’ ideeën aan het 
schuiven gaan. De notie van bekering bijvoorbeeld. Zonder de theorie van de 
‘accidenten’ bestaat er geen habitus van deugd en ondeugd – dus geen geloof of 
moraal als een (door God geschonken) houding van de ziel ten opzichte van de 
hartstochten en het lichaam.35 Bovendien zullen zelfs échte wonderen op deze 
manier ‘aan de ordeningen en figureringen van de materie toegeschreven wor-
den’, zodat geen mens dan nog kan zien wat precies het verschil is met ‘magisch 
bijgeloof ’.36

Van de ‘accidenten’ schakelt hij over op de ‘substantiële vormen’. Hij is blij 
dat Descartes de mens in elk geval wél een ziel toekent, maar toch blijft het 
een probleem dat de dieren het zonder moeten doen. Vanuit welke grondbe-
ginselen kunnen de discipelen van Descartes dan het verschil tussen een dier 
en, inderdaad, een klok of een kledingstuk verklaren? Niet vanuit mens, want 
een ziel hebben de dieren niet, noch mensura, anders zouden alle dingen leven 
die dezelfde afmetingen hebben, noch quies, want dan zou de (stilstaande) aarde 
leven, noch motus, want dan zou een in de lucht gegooide bal leven, een vallende 
steen, een opflakkerend vuur of de rondwentelende hemel. Positura of figura kan 
het ook niet zijn, want dan zouden standbeelden leven, noch materia, want dan 
zouden alle stoffelijke dingen leven, zelfs de lijken van beesten.37 
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Beschouwd met het gezond verstand is de vergelijking van dieren met klok-
ken en kledingstukken dus rijkelijk fantasievol, vindt Revius. ‘Wie heeft ooit 
etende, drinkende, bange, blije, boze, slapende, waakzame, groeiende klokken 
gezien (...)? Wie heeft ooit kledingstukken betrapt op het verwekken van na-
komelingen, hoewel (om even een grapje te maken in een niet al te ernstige 
kwestie) de mannelijke en vrouwelijke dikwijls in één [kleding]kist door elkaar 
liggen?’38 Maar na dat staaltje van geleerdenhumor wordt hij weer ernstig. Wie 
dieren een totaal gebrek aan kenvermogen toeschrijft, doet de Schrift onrecht 
die duidelijk zegt: ‘Een os kent zijn bezitter, en een ezel de krib van zijn heer.’ 
En: ‘Zelfs een ooievaar in de hemel weet zijn gezette tijden, en de tortelduif, de 
kraanvogel en de zwaluw letten op de tijd van hun aankomst.’39 

Het is een argument dat hij in zijn disputatie over de ‘werken van de zesde 
dag’ nog uitvoeriger en overtuigender dan in Suarez repurgatus naar voren brengt. 
Het kan niet anders of hij heeft uren besteed aan het verzamelen van alle moge-
lijke bijbelplaatsen die iets zeggen over het leven van de dieren. Zodoende kan 
hij schrijven dat de Schrift ‘de dieren een ziel toekent, een geest, adem, leven, 
gehoor, gezicht, reuk, smaak, gevoel, kennis, begeerte, blijdschap, pijn, slaap, 
waakzaamheid, vruchtbaarheid, het baren [van nakomelingen] en ten slotte de 
dood.’ En daarbij is het geenszins de bedoeling om de teksten die hij daarbij als 
bewijsplaatsen aanhaalt steeds allegorisch op te vatten, want dat zou ‘vreemd 
zijn aan de geest van de Schrift.’40

Ernstiger nog is volgens Revius dat met de cartesiaanse visie op de dieren 
alle offers uit het Oude Testament hun betekenis verliezen: ‘Ik vraag je: als het 
vee niet leefde, op welke manier kon het dan sterven? Als het niet gestorven is, 
op welke manier is het dan een type van de dood van Jezus Christus geweest? 
[Dat kan niet], tenzij je in navolging van Marcion verzint dat ook Hij niet wer-
kelijk, maar slechts ogenschijnlijk gestorven is, waardoor het fundament van 
onze zaligheid instort.’41 

Revius besluit zijn disputatie over de schepping van de dieren met een ana-
lyse van de innerlijke tegenstrijdigheden die hij in het werk van Descartes en 
Regius meent te ontdekken. Na een lange en spitsvondige redenering komt 
hij tot de conclusie dat ze zichzelf en elkaar tegenspreken en uiteindelijk tóch 
onvermijdelijk bij de leer van de substantiële vormen zullen uitkomen: ‘Zoals 
wie een bootje stroomopwaarts roeit op de plaats afstevent waarheen hij de rug 
gewend heeft, zo komen deze onnadenkende dogmatisten uiteindelijk terecht 
bij die visie die ze met zoveel inspanning bestreden hebben.’42

Het is zijn gebruikelijke gevechtstechniek: de teksten van de tegenstander 
woord voor woord ziften en met minutieuze logica te lijf gaan, om hem ver-
volgens definitief onderuit te halen met grappig bedoelde beelden en woord-
spelingen. Gereformeerde theologen zijn in het algemeen terughoudend met 
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ironie en satire, maar als het om het ontmaskeren van een dwaalleer gaat, is 
het gebruik ervan royaal geoorloofd. Relativerende ironie is immers dé manier 
om het publiek te ontmoedigen de ideeën van de ander serieus te nemen. In dat 
licht staat ook de aanduiding van Descartes als ‘de dirigent van dit orkest’ (van 
cartesianen) of, anders vertaald, ‘de regisseur van dit optreden’.43 

Toch is Revius’ toon in deze disputaties nog niet zo onwelwillend ten op-
zichte van Descartes. Wellicht beschouwt hij op dit moment Comenius nog 
als een gevaarlijker tegenstander dan Descartes: het cartesianisme komt in zijn 
verhandelingen over de schepping slechts zijdelings aan de orde, terwijl de 
reactie op Comenius’ Physicae ad lumen divinum reformatae synopsis (1633) veel meer 
bladzijden in beslag neemt.44 Bovendien, áls het dan al over het cartesianisme 
gaat, is niet Descartes, maar Regius de man die het meest rechtstreeks aangeval-
len wordt. 

De terminologie die Revius in Suarez repurgatus gebruikt, is zo nu en dan 
zelfs hoffelijk te noemen: hij omschrijft ‘de heer Des Cartes’ als ‘een geleerd en 
scherpzinnig man onder de pausgezinden’.45 Daar klinkt enig respect in door. 
Toch is van meet af aan wél duidelijk dat Revius Descartes alleen maar kan zien 
als een persoon die tot het verkeerde theologische en filosofische kamp behoort 
en dus kritisch beschouwd en navenant bestreden moet worden.

 De opstanding van het lichaam
Van de ziel van de dieren is het een behoorlijk grote stap naar de ziel van de 
mens, want tussen mens en dier gaapt – in Revius’ optiek – een enorme kloof. 
De mens is ‘het allernobelste werk van het hele ondermaanse, als het ware het 
sluitstuk van de hele schepping’. Het is daarom ook een enorme ‘absurditeit’ 
om te denken dat de mens alleen maar een met verstand begiftigd dier is – even 
ongerijmd als de veronderstelling dat de mens een engel met een lichaam is.46 
Mensen zijn schepselen van een unieke soort, beelddragers van God, met een 
onsterfelijke ziel die, om de ultieme staat van volmaaktheid te bereiken, een 
lichaam nodig heeft.

Revius moet zich in 1643 zeer bewust zijn geweest van het gevaarlijke terrein 
dat hij hier betreedt. In de Utrechtse discussies, amper anderhalf jaar eerder, 
tussen Regius en Voetius was de verhouding tussen het menselijke lichaam en 
de menselijke ziel immers het punt waarop de tegenstellingen zich toespitsten. 
Niets minder dan de grondslagen van de orthodoxe theologie zijn hier in het 
geding, want als de eenheid tussen lichaam en ziel niet ‘substantieel’ is, maar 
‘accidenteel’, wordt het de vraag of het lichaam wel tot het wezen van de mens 
behoort – en dus of er wel een lichamelijke opstanding uit de doden zal zijn.47

In die discussie kiest Revius onverhuld partij met zijn samenvattende stel-
ling: ‘De mens, die uit ziel en lichaam bestaat, is niet per accidens maar per se een 
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eenheid, zoals de zeergeleerde Voetius tegenover Taurellus, Gorlaeus en Regius 
met vele redenen aantoont.’48 Overigens vindt hij kennelijk dat Voetius het 
werk prima gedaan heeft, en dat hij dat zelf in zijn disputaties niet verder hoeft 
over te doen. Hij kan zich beperken tot een verwijzing, terwijl hij het leeuwen-
deel van zijn tekst besteedt aan oudere theologische vraagstukken rond de ver-
houding tussen lichaam en ziel.

Achtereenvolgens komen alle belangrijke kwesties langs. Wat betekent het 
dat God bij de schepping van de mens in de wij-vorm spreekt? Hoe verhoudt 
de schepping van de man zich tot de schepping van de vrouw? Uit welke grond-
stoffen bestaat de mens? Waar komt de ziel vandaan, en wat betekent het dat 
God de mens naar zijn eigen beeld geschapen en de adem in de neus van Adam 
geblazen heeft? En hoe zit het met de zielen van Adams nakomelingen, worden 
die steeds afzonderlijk geschapen of worden ze van ouder op kind doorgege-
ven?49

Revius kiest in zulke kwesties voor de traditionele standpunten. Hij berede-
neert dat dankzij het gebruik van de wij-vorm in de bijbeltekst de goddelijke 
drie-eenheid ‘zichtbaar wordt voor de ogen van het geloof.’50 Hij stelt dat de 
mens in volmaakte harmonie van de vier elementen geschapen is, hoewel aarde 
en water het meest zichtbaar zijn in het materiaal dat God gebruikt heeft.51 Hij 
beargumenteert dat Eva uit Adams rib gemaakt is, en dat Adam daarbij sliep 
zodat hij ‘geen toeschouwer van de bewonderenswaardige goddelijke werking’ 
zou zijn, maar liever ‘een gelovige bewonderaar van het voltooide werk’ want 
‘op die manier pleegt God de menselijke nieuwsgierigheid in bedwang te hou-
den.’52 In het voorbijgaan maakt hij korte metten met manicheïsche en gnosti-
sche denkbeelden, die uitgaan van dubbele of drievoudige zielen, of waarbij de 
menselijke ziel zelfs als een stukje van Gods eigen wezen beschouwd wordt.53 
Mensen zijn niet goddelijk, integendeel. Al blijft staan dat iedere mensenziel 
nog altijd afzonderlijk door God geschapen wordt. Zoals bij Adam.54

Opnieuw blijkt hier hoezeer Revius de grote traditie van de kerk wil over-
dragen op de volgende generatie. Kerkvaders, manicheeën, gnostici, rabbijnen, 
scholastici – alle klassieke opvattingen en discussies komen langs, aangevuld 
en verrijkt met citaten uit eigentijdse medische en natuurkundige werken. Hij 
citeert bijvoorbeeld de Physiologia (1567) van de Franse arts Jean Fernel, het grote 
medische standaardwerk van de zestiende eeuw. Maar hij neemt ook kritisch 
kennis van de geschriften van de vroegzeventiende-eeuwse Duitse artsen Da-
niel Sennert en Johann Freitag, van de Physicae ad lumen divinum reformatae synopsis 
(1633) van Jan Amos Comenius en de nog actuelere Philosophia naturalis reformata 
van de gebroeders Arnoldus en Gerardus Boot (1641).55

Uit een zijdelingse opmerking die hij elders in zijn werk maakt blijkt ove-
rigens dat hij, net als de meeste van zijn tijdgenoten, geen aanhanger is van de 
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nieuwe ideeën van William Harvey over de bloedsomloop – die juist in deze 
periode in Leiden onder medici voet aan de grond beginnen te krijgen.56 ‘Het 
hart heeft het unieke vermogen om door de levensgeest aan alle lichaamsdelen 
leven te verlenen,’ schrijft hij. ‘En omdat de maag voedsel verteert, maakt de 
lever bloed, ziet het oog en hoort het oor.’57 Hij hangt dus aan de oude voorstel-
ling van zaken: de lever maakt voortdurend bloed aan, dat via de aderen ver-
spreid wordt en vervolgens opgenomen en verteerd door de diverse organen. 
Daarnaast zorgt het hart voor de ‘levensgeesten’, die via de bloedstroom het hele 
lichaam van warmte en leven voorzien. 

Dat heeft opnieuw te maken met Revius’ visie op de verhouding tussen de 
menselijke ziel en het menselijke lichaam, die elkaar nodig hebben en via de 
‘levensgeesten’ op een organische manier met elkaar in verbinding staan.58 Van-
daar ook zijn fulmineren tegen alle ideeën waarin het lichaam en de zintuigen 
een ondergeschikte plaats krijgen. Als hij het heeft over Christus’ verzoeking in 
de woestijn, doet hij zijn best om duidelijk te maken dat het om iets échts en li-
chamelijks gaat, niet om een visioen.59 Ook in zijn strijd met Descartes blijft het 
de jaren door een van de punten die hij niet genoeg kan benadrukken. Als het 
gevoel slechts in de hersenen zetelt, schrijft hij, en niet in het lichaam, dan zou 
er (behalve verdriet en angst) geen pijn bestaan. Erger, dan zou Christus niet ‘in 
het lichaam’ geleden hebben, niet gevoeld hebben dat Hij een doornenkroon 
op zijn hoofd kreeg of dat zijn rug werd gegeseld en zijn handen en voeten met 
spijkers werden doorboord – de oude ketterij van Marcion.60 Die fysieke kant is 
voor Revius onopgeefbaar.

Gaandeweg zijn disputaties blijkt intussen steeds duidelijker dat het men-
selijke lichaam voor hem absoluut geen kerker is waarin zondige zielen hun 
straf moeten uitzitten, integendeel. Dat werd trouwens al eerder mooi zicht-
baar in zijn vers ‘Lijf ende siele’, waarin hij in lyrische bewoordingen de schoon-
heid van de geschapen mens bezingt:

 
Gelijck een diamant heel fijn en onbesmettet
In eenen frayen rinck van goude ingesettet,

Gelijck een crachtigen doch liefelijcken wijn
Geschoncken in een vat van claren cristalijn*, *helder kristal

(...)
So is, o groote God, wel waerdich aen te mercken
De costelijcke siel het hooftstuck* uwer wercken *belangrijkste

Gevoeget in een lijf so constich dat daer van
Het wonderlijck gebou men niet vol-loven can.61



VIII  Vechten Voor een bezIeld Verband | 451

Juist in zijn positieve waardering van het lichaam en het lichamelijke legt Re-
vius als theoloog zijn eigen accenten. Zo veronderstellen andere gereformeerde 
theologen dat de mens het ‘beeld van God’ – waarnaar hij gevormd is – na de 
zondeval volledig is kwijtgeraakt. Maar Revius betoogt dat dat beeld niet alleen 
bestaat uit de ware kennis, gerechtigheid en heiligheid, maar ook uit ‘natuur-
lijke’ menselijke kenmerken en eigenschappen waarvan na de zondeval nog het 
nodige overgebleven is. In zijn keuze voor die brede definitie van het ‘beeld van 
God’ staat hij overigens helemaal in een calvinistische traditie, maar hij onder-
scheidt zich van een tijdgenoot en geestverwant als Voetius (die voorkeur heeft 
voor de smallere definitie).62 

Typerend is dat Revius het beeld van God niet alleen in de menselijke ziel 
ontdekt, maar ook in het menselijke lichaam en in de combinatie van die 
twee.63 In feite betreft het alle ‘gaven en voorrechten waarin de mens de andere 
levende wezens te boven gaat.’64 Daarbij gaat het allermeest om de geestelijke 
en onsterfelijke natuur van de ziel, om het verstand en de wil als vermogens van 
de ziel, om wijsheid en gerechtigheid als de gestalte daarvan. Maar ook in het 
lichaam valt iets van Gods beeld terug te vinden. Niet voor niets gebruikt God 
zelf de menselijke lichaamsdelen – ogen, armen, oren, mond – als symbolen van 
zijn wijsheid en macht. Daarnaast weerspiegelt het beeld van God dat in de ziel 
is afgedrukt, zich ook in het lichaam: in de manier waarop een mens rechtop 
staat, met hoofd en ogen naar de hemel gericht, vol van schoonheid, uitgeba-
lanceerde verhoudingen en onschuldige naaktheid – althans, vóór de zondeval, 
toen de mens zich nog niet hoefde te schamen. Bovendien, het lichaam wordt 
in de Bijbel zélf een ‘tempel van de Heilige Geest’ genoemd, en de ledematen 
zijn ‘wapenen der gerechtigheid’,‘werktuigen van de ziel om geheiligde daden 
te verrichten’.65

Ziel en lichaam weerspiegelen dus elk afzonderlijk Gods beeld in allerlei 
opzichten, maar ook de unieke combinatie ervan biedt Revius stof tot bezin-
ning. Zoals God heerschappij heeft over de hele schepping, zo heeft de mens 
heerschappij over alle lagere schepselen. En zoals God onsterfelijk is, zo zal 
de gelovige mens straks in de hemel opnieuw naar lichaam én ziel onsterfe-
lijk zijn – net als voor de zondeval.66 Daarbij krijgen Revius’ opmerkingen over 
de schoonheid, de wederopstanding en onsterfelijkheid van het lichaam des 
te meer klem als je bedenkt wanneer ze geschreven zijn: precies in de periode 
waarin hij binnen drie dagen zijn (eerste) vrouw en zijn dochter verloor.67

Intussen is hij zich natuurlijk heel goed bewust van het feit dat Gods beeld 
in de mens door de zonde ernstig is aangetast. Sterker, de gevallen mens kan 
op geestelijk gebied niets goeds meer willen of uitrichten tenzij God dat zelf in 
hem legt. Maar in het natuurlijke zijn er nog wel resten over van het goddelijke 
beeld, bijvoorbeeld in de ‘wet van God die in onze harten geschreven is’, en in 
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het menselijke geweten.68 Verder is er de kennis die vanuit de hele schepping 
tot ons komt – de hemelen vertellen Gods eer, en hoe heerlijk is zijn naam op de 
ganse aarde.69 Het is niet genoeg om God wérkelijk te kennen en lief te hebben, 
maar voldoende om besef te hebben van zijn bestaan. Ook de menselijke wil 
kent nog iets van de oorspronkelijke vrijheid, en wel in de spontane keuzes op 
allerlei ‘natuurlijk’ gebied.70 Zelfs in het lichaam, hoezeer ook vervuld geraakt 
van schaamte, verval en sterfelijkheid, herinnert de uitzonderlijke ‘symmetria’ 
samen met veel andere dingen nog aan de vroegere volmaaktheid.71 

Dat alles maakt dat we volgens Revius zonder laatdunken en zonder aanzien 
des persoons naar onze medemensen moeten kijken. Ze zijn immers schepselen 
van God, in wie nog altijd iets van Gods beeld zichtbaar is:

Siet ghy een arem mensch dien God heeft met-gedeelt* *geschonken

Een deuchdelijcke siel, sijn eygen evenbeelt,
Omhelst hem, sydy vroet*, en wilt den meester loven *als je verstandig bent

Wiens werken alletijt de stoffe gaen te boven.72

Maar het wordt anders zodra het niet over natuurlijke, maar over geestelijke za-
ken gaat. De menselijke wil is volgens Revius niet vrij meer om voor het ‘waar-
achtige en geestelijk goede’ te kiezen: zondige mensen zijn altijd geneigd tot 
het kwade. Althans, in hun gevallen staat. Pas wanneer ze door God bekeerd 
zijn, komt er iets terug van de wil tot het goede, zij het maar ten dele. Dat ver-
klaart ook de voortdurende strijd tussen de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ mens in het 
hart van de gelovige: voor een deel is hij geneigd tot het kwade, voor een deel 
– dankzij Gods genade – opnieuw tot het goede. Maar het duurt tot na zijn 
dood voordat, in het eeuwige leven, zijn vrije wil weer volmaakt op het goede 
gericht zal zijn.73 

Tegen deze achtergrond kan Revius in zijn gedichten dus zeggen dat een 
gelovige christen ernaar moet streven om het beeld van God te weerspiegelen:

O Christenen, ghy sijt gestelt om wt te drucken
Het goddelijcke beelt en dat in alle stucken. 

Of:

O siele, die Gods beelt in u behouden willet
d’ onsuyverheyt vermijdt, en de beroerten* stillet. 74 *hartstochten

Voor Revius is de mens een schitterend schepsel, door God gemaakt en bedoeld, 
door eigen schuld gevallen, verloren en gedegenereerd, maar met de mogelijk-
heid tot volkomen herstel. Qua ziel én qua lichaam. Dat mensbeeld is het dat 



VIII  Vechten Voor een bezIeld Verband | 453

hij – al dan niet terecht – door de filosofie van Descartes bedreigd ziet en waar-
voor hij als theoloog het gevecht wil aangaan.

3. De Leidse crisis

Rumoer in de collegezaal
Hoewel de nieuwe filosofie vanaf Revius’ aantreden in het Statencollege onder 
studenten het gesprek van de dag is, en Revius zelf er in zijn eerste collegereeks 
al aandacht aan besteedt, duurt het toch nog een paar jaar voordat in Leiden de 
bom echt barst. Het verloop van die crisis is al vaak beschreven,75 maar een kort 
verslag van de gebeurtenissen mag ook hier niet ontbreken.

Het begint ermee dat Revius’ subregent Heereboord in 1644 óók het car-
tesianisme ontdekt en zich vanaf dat moment opstelt als een enthousiast aan-
hanger van de nieuwe filosofie.76 Had Revius het jaar daarvoor nog in alle rust 
met zijn studenten kunnen disputeren over cartesiaanse denkbeelden, ná 1644 
komen de verhoudingen op scherp te staan. Regent en subregent hebben elk 
hun eigen benadering van de wetenschap, en die twee blijken voortdurend met 
elkaar te botsen. Waar Heereboord de scholastieke methode met haar boeken-
wijsheid en autoriteitengeloof bekritiseert,77 kiest Revius er juist voluit voor 
om de traditie in te zetten tegen de nieuwigheden die om hem heen in de lucht 
hangen. Dat alleen al moet spanningen hebben gegeven, maar als Heereboord 
zich dan ook nog openlijk als aanhanger van Descartes gaat presenteren, is Lei-
den in last. 

In de jaren die volgen proberen de curatoren van de universiteit de onrust 
onder de studenten te bezweren door hoogleraren te benoemen die niet te veel 
‘nieuwigheden’ de collegezaal binnenhalen en door te verordenen dat alléén 
de aristotelische filosofie gedoceerd mag worden.78 Op die manier denken ze 
de vrede te bewaren. Maar de debatten over het cartesianisme laten zich niet 
onderdrukken.

In 1646 komt het tot een incident tijdens de disputatie van Paulus Biman, 
voorgezeten door Descartes’ vriend Jacobus Golius. Een van de stellingen die 
Biman verdedigt, is het onverhuld cartesiaanse axioma ‘Twijfel is het begin van 
een ontwijfelbare filosofie’, dat uiteraard hevig botst met de traditionele we-
tenschappelijke beginselen. De theologie-hoogleraar Jacobus Trigland, die ook 
aanwezig is, zit zich hevig op te winden en roept uiteindelijk door de zaal dat 
hij verbijsterd is, dat zulke stellingen gevaarlijk zijn, dat ze in strijd zijn met de 
filosofie van Aristoteles en dat ze studenten aanmoedigen om aan God en aan 
zichzelf te twijfelen. Resultaat is dat de senaat ter plekke ingrijpt en verordent 
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dat aan de Leidse universiteit alléén de aristotelische filosofie gedoceerd mag 
worden.79

De zonde van de twijfel
Kort daarna besluit Revius echter om een duit in het zakje te doen. Begin 1647 
maakt hij zich op om opnieuw, en nu grondig, de aanval in te zetten op het 
cartesianisme. Een paar maanden eerder is hij zijn tweede disputatiereeks be-
gonnen, waarin hij voor de tweede keer, maar nu uitvoeriger, de hoofdproble-
men van de theologie uiteenzet. Na zeventien disputaties over het wezen van de 
theologie en het gezag van Schrift en traditie is – net als in de vorige reeks – de 
godsleer aan de beurt. En dat is een onderwerp dat zich in Revius’ ogen bij uit-
stek leent om de cartesiaanse twijfel aan de orde te stellen. 

Hij begint met drie disputaties over de namen van God, waarna hij op 4 fe-
bruari 1647 toe is aan het onderwerp ‘de kennis van God’. In zijn eerste disputa-
tieserie, in 1643, kon hij daarbij nog volstaan met de stelling dat wij iets van God 
kunnen weten dankzij een natuurlijke kennis, hoewel we alleen uit de Schrift 
kunnen leren wie God is en wat we over Hem geloven moeten.80 Maar vier jaar 
later vindt hij het nodig om het onderwerp op een heel andere manier te bena-
deren.

‘Wat betreft de kennis van God,’ zo begint hij, ‘is onlangs een opinie opgeko-
men die vanuit de theologie zeer het beschouwen waard is, dat het geoorloofd, 
ja zelfs nuttig is dat men tijdelijk aan alle zaken en dus ook aan God twijfelt, en 
uiteindelijk alle dingen en ook God ontkent – opdat men daarna argumenten 
voor de waarheid van zijn bestaan zou kunnen aanvoeren. Omdat we deze op-
vatting elders, met Gods gunst, uitvoerig aan de orde zullen stellen, zullen we 
nu slechts aan de hand van enkele kwesties vooraf een paar bloemen plukken.’81 

Kennelijk is hij op het moment dat hij dit schrijft, begin 1647, al in gedach-
ten bezig met een groter project waarin de cartesiaanse twijfel aan een systema-
tisch en grondig onderzoek onderworpen zal worden. Maar vooralsnog beperkt 
hij zich tot een korte behandeling van een paar fundamentele kwesties. Om te 
beginnen: mag een mens twijfelen aan het bestaan van God? Nee, zegt Revius, 
want zonder geloof – het tegenovergestelde van twijfel – is het onmogelijk om 
God te behagen. God heeft zichzelf in zijn Woord duidelijk aan de mensen ge-
openbaard, en die kennis mag niet betwijfeld worden, en zeker niet ontkend. 
Niet door gelovigen, want het in beginsel herstelde beeld van God in hun ziel 
bestaat nu juist uit ware kennis van Hem. Maar ook niet door ongelovigen, 
want die zouden dan de natuurlijke godskennis loochenen en het onderscheid 
niet meer kunnen zien tussen deugdzaam en zondig gedrag.

Ontkennen van God mag niet met woorden, maar ook niet in het diepst van 
je gedachten. Het mag niet tijdelijk, zelfs niet één keer in je leven, want je bent 
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als mens verplicht om God iedere dag van je leven te dienen. Niemand weet im-
mers wanneer de wederkomst zal plaatsvinden, en wanneer je op dat moment 
in twijfel of ontkenning bent, kun je niet gered worden. Je mag de twijfel zélfs 
niet als methode gebruiken om een bepaald doel te bereiken, want ‘men zal het 
kwade niet doen opdat het goede daaruit kome.’ Het gevaar is bovendien dat je 
vanuit de ontkenning van God niet zomaar weer kunt terugkeren naar de ken-
nis van God: die bekering kan geen mens uit zichzelf bewerken, dat kan alleen 
God. Maar de vraag is of Hij dat doet, als je zelf bewust de twijfel gezocht hebt.82

Voor gelovigen is het een grote zonde om aan Gods bestaan en werk te twij-
felen, zoveel is uit deze eerste disputatie wel duidelijk. In feite zeg je daarmee 
immers dat de Bijbel niet betrouwbaar is en dat het getuigenis van de Heilige 
Geest in je hart niet zeker is. Voor Revius, met de predestinatieleer diep in zijn 
ziel verankerd, is dat zo ongeveer het ergste wat er bestaat. Wie eenmaal uitver-
koren en tot God bekeerd is kan – volgens het leerstuk van de volharding der 
heiligen – het geloof nooit meer verliezen en is zeker van zijn zaligheid. Maar 
dat betekent ook dat twijfel niets minder dan een signaal van ongeloof is, en 
uiteindelijk dé manier om buiten de zaligheid terecht te komen.

Na deze disputatie over de twijfel volgen er nog twee andere over de kennis 
van God, waarin Revius onder meer argumenten voor Gods bestaan aanvoert 
vanuit de natuur en de filosofie, en de cartesiaanse gedachte bestrijdt dat we 
God niet via de waarneming maar via een ‘idee’ kennen. De angel in deze tek-
sten zit vooral in de passage over de menselijke vrije wil die volgens Descartes 
onbegrensd is – een gedachte die volgens Revius ‘alle pelagianisme overstijgt’. 
De menselijke vrije wil zou dan God van zijn rechtmatige plaats verdringen en 
zelf ‘op de stoel van God’ gaan zitten.83

Vervolgens probeert hij nog dichter bij het geheim van Gods wezen te ko-
men met twee disputaties ‘De Deo ut est ens a se’, over de God die in zichzelf 
bestaat en de grond van alle bestaan is. Anders dan Descartes vindt hij dat je niet 
kunt zeggen dat God de oorzaak van zichzelf is, je kunt alleen maar zeggen dat 
Hij geen enkele andere oorzaak heeft.84 Voor een orthodoxe theoloog als Revius 
is het ten diepste zinloos en zondig om de oorzaken van God te willen nagaan: 
God is immers oneindig en eeuwig, en mensen behoren ootmoedig Gods open-
baring via de schepping en de Bijbel te bewonderen en te aanbidden.

In totaal besteedt Revius dus vijf disputaties aan het debat met Descartes, 
waarop hij zijn lesprogramma vervolgt met ‘de eigenschappen van God’ en ‘de 
goddelijke drie-eenheid’. Bij die onderwerpen schakelt hij over op andere te-
genstanders, met name de vroegere Leidse hoogleraar Conradus Vorstius en 
de remonstranten. Het is op dit moment dus niet zo dat Descartes de enige 
grote vijand is, hij is slechts een schakel in de hele reeks denkers die – in Revius’ 
ogen – bestreden moet worden. De toon waarop dat gebeurt is intussen redelijk 
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zakelijk. Het gaat niet langer over ‘de geleerde heer Descartes’ (zoals in 1643) 
maar zwaar negatieve kwalificaties blijven vooralsnog achterwege. Revius heeft 
het kortweg over ‘Cartesius’, of over ‘de auteur die stelt dat...’85

Niettemin: de aangedragen argumenten vormen op zichzelf al grof geschut. 
De drie punten waarop Revius het cartesianisme nu aanvalt – de methode van 
de twijfel, het wezen van God en de grenzen van de vrije wil – raken immers een 
aantal grondprincipes van de gereformeerde theologie: de goddelijke soeverei-
niteit, de predestinatie en de zekerheid van het geloof.86 Daarmee komt het hele 
gewicht van de zaligheid aan ieders positiekeuze in de discussie te hangen.

Reactie van Descartes
Dat de kwestie in de maanden die volgen verder escaleert, is zeker óók aan de 
bemoeienissen van Trigland en van Descartes zelf te danken. Eind maart 1647 
disputeren de Leidse theologiestudenten onder voorzitterschap van Trigland 
over een stelling die de gemoederen heftig in beroering brengt: ‘Het is onge-
oorloofd om onder welk voorwendsel dan ook en al was het maar tijdelijk, te 
twijfelen aan het getuigenis van de Heilige Geest over de zekerheid van het heil, 
nog minder om zich de Heilige Geest (of God zelf, zoals dat op perverse wijze 
gedaan wordt door Descartes) voor te stellen als een bedrieger of een leugenaar. 
Want dat is godslasterlijk.’87

Aangezien het merendeel van de aanwezige theologiestudenten in het Sta-
tencollege woont, en aangezien de subregent Heereboord bij Triglands dispu-
tatie aanwezig is en daar de verdediging van Descartes op zich neemt, kan het 
niet anders of de discussies worden in het Statencollege met veel vuur voortge-
zet. En het ligt niet in Revius’ karakter om daarbij als zwijgende toehoorder te 
fungeren.

Het duurt niet lang of ook Descartes zelf verneemt wat Revius en Trigland 
in Leiden aan het doen zijn. Hij schrijft onmiddellijk naar Heereboord om pre-
cies te weten te komen wat er aan de hand is, en zodra hij op dat punt genoeg 
grond onder de voeten heeft begint hij een lange brief aan de curatoren van de 
Leidse universiteit, waarin hij op kleurrijke manier verslag doet van de gebeur-
tenissen. Bijvoorbeeld van de disputatie onder leiding van Trigland: ‘Aan de ene 
kant had je de respondent die, dramatisch met zijn armen zwaaiend, tegen mij 
en mijn Meditationes ten strijde trok, en de voorzitter die met veel geschreeuw 
verkondigde dat mijn metafysica verschrikkelijk, gewetenloos en godslasterlijk 
was. Aan de andere kant waren er aanvankelijk twee geleerde jonge mannen 
die met hun argumenten de verdediging van de waarheid en de onschuld op 
zich namen, en later ook de heer Heereboord met zijn serieuze en gewichtige 
terechtwijzingen (wie ik daarvoor dank verschuldigd ben).’88
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In zijn brief vermijdt Descartes de centrale punten van kritiek die Revius 
in zijn disputaties aandraagt (over de twijfel en het wezen van God). In plaats 
daarvan richt hij zich vooral op de zijdelings gemaakte opmerkingen die zijn 
goede naam aantasten: Triglands beschuldiging van godslastering en Revius’ 

23. René Descartes Constantijn l’Empereur
Adriaan Heereboord Jacobus Trigland
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beschuldiging van pelagianisme. Hij wil dat de curatoren ervoor zorgen dat 
beide theologen deze pertinente onwaarheden (volgens hem gebaseerd op on-
zorgvuldige lezing van zijn werk) corrigeren en hun verontschuldigingen aan-
bieden. Anders, zo valt er tussen de regels van de brief door te lezen, dreigt een 
groot schandaal.89

Descartes’ verontwaardiging blijkt ook uit een andere brief, in dezelfde pe-
riode verstuurd aan prinses Elisabeth van de Palts. ‘In de afgelopen drie of vier 
maanden,’ schrijft hij, ‘heeft de regent van het Theologisch College in Leiden, 
Revius genaamd, disputaties georganiseerd over vier verschillende, tegen mij 
gerichte stellingen, met de bedoeling de betekenis van mijn Meditationes te ver-
draaien en de indruk te wekken dat ik er grote absurditeiten in heb opgenomen, 
die indruisen tegen Gods glorie (...). Maar omdat de man niet bekwaam is en het 
merendeel van zijn studenten zelfs een loopje nam met zijn aantijgingen, heb-
ben mijn Leidse vrienden zich niet eens verwaardigd mij te waarschuwen voor 
wat hij aan het doen was, totdat er ook andere stellingen werden geponeerd 
door Trigland, hun voornaamste hoogleraar theologie.’90

Daar klinkt de souffleerstem van Heereboord opnieuw tussen de regels van 
Descartes’ brief door. Maar ook als die invloed in de beschouwing betrokken 
wordt, blijft dit natuurlijk nóg het ergste wat Revius kan gebeuren: onbe-
kwaam genoemd worden. Als hem dat ooit ter ore gekomen is – en die kans is 
niet denkbeeldig, want de inhoud van Descartes’ brieven circuleert volop in de 
geleerde wereld – moet dat het vuur nog aangewakkerd hebben.

Ingrijpen van de curatoren
Intussen nemen de curatoren de zaak serieus. Ze ontbieden eerst Spanheim, op 
dat moment rector van de universiteit, om van hem te vernemen hoe de zaak er 
in de theologische faculteit voorstaat. Trigland blijft vervolgens buiten schot, 
maar Revius en Heereboord worden samen bij de curatoren op het matje ge-
roepen. Waarschijnlijk omdat de grootste problemen zich in het Statencollege 
voordoen en omdat het onderliggende conflict tussen regent en subregent de 
trekken van een uitslaande brand begint te vertonen.

Revius verweert zich met verve tegen alle aantijgingen: híj is niet degene die 
over Descartes begonnen is, dat hebben anderen gedaan – en daardoor zag hij 
zich eenvoudig genoodzaakt om ‘de waerheyt voor te staen’. Heereboord kiest 
voor een vergelijkbare verdedigingslijn: hij acht het zijn plicht om duidelijk te 
maken dat de waarheid verdraaid wordt en dat ‘Cartesius soo niet gevoelt als 
hem nageseyt werdt.’91

Om de rust te herstellen besluiten de curatoren dat Revius en Heereboord 
en ook alle hoogleraren van de theologische faculteit zich voortaan moeten 
onthouden van discussies over Descartes’ filosofie. Zijn naam mag niet meer 
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voorkomen in de gedrukte stellingen en evenmin vallen in de mondelinge dis-
cussie. Heereboord krijgt nog een extra vermaning mee: hij zal zich ‘hebben te 
houden binnen de palen van de Aristotelische Philosophie’, terwijl hij en Re-
vius bovendien vermaand worden ‘tot onderhoudinge van onderlinge vrundt-
schap en goede correspondentie’.92 Heereboord meldt daarop dat zijn collega 
Adam Stuart óók van plan is om binnenkort in een disputatie van leer te trek-
ken tegen Descartes – zodat Stuart meteen ontboden wordt en eveneens de pin 
op de neus krijgt gezet.93

Aan Descartes zelf sturen de curatoren een brief waarin ze verslag doen van 
de maatregelen en vragen of hij niet wat voorzichtiger kan zijn met het publi-
ceren van ideeën die opschudding veroorzaken. Maar dat is natuurlijk niet wat 
Descartes wil: in plaats van zijn werk recht te doen en hun verontschuldigingen 
aan te bieden, moeten de Leidse hoogleraren er nu helemaal over zwijgen. Dat is 
bijna nog erger dan dat ze hem bestrijden.

Hij schrijft een nieuwe brief, maar krijgt vervolgens van Spanheim het ad-
vies om het niet te hoog te spelen, vanwege het risico van een kerkelijke veroor-
deling. In kerkelijke vergaderingen heeft het woord van Trigland en Revius im-
mers groot gezag, en dus zou in dat geval een beschuldiging van pelagianisme 
meteen overgenomen worden ‘niet vanwege de dingen die hij [Descartes] over 
de vrijheid van de wil zegt, maar omdat zij geloven dat hij een jezuïet in ver-
momming is.’94

Scheppingswonder of natuurlijk mechanisme
Als de curatoren hun verbod uitvaardigen, op 20 mei 1647, beseffen ze kennelijk 
niet dat Revius die maand net aan een nieuwe aanval op Descartes begonnen 
is. In zijn disputeerprogramma is hij inmiddels aangekomen bij de schepping, 
een onderwerp dat zich bij uitstek leent om bepaalde cartesiaanse ideeën tegen 
het licht te houden en te bestrijden. In zijn eerste disputatie ‘De creatione’ is het 
dan ook meteen raak. Hij noemt de naam van Descartes niet, maar hij citeert 
uitvoerig uit het Discours de la méthode, uiteraard met het doel om de daar geven-
tileerde gedachten grondig te weerleggen.95

Het gaat om het gedeelte waar Descartes een denkbeeldige wereld beschrijft, 
een wereld waarin de dingen gestalte krijgen vanuit bewegende materie, gere-
geerd door natuurwetten. In de woorden van het Discours: ‘Ik vroeg me af wat er 
zou gebeuren als God thans ergens, in een denkbeeldige ruimte, genoeg mate-
rie zou scheppen om een wereld te maken en willekeurig, op een wanordelijke 
manier, de verschillende delen van deze materie zou bewegen, zodat er een cha-
os zou ontstaan, zo volledig als alleen dichters kunnen bedenken. Vervolgens 
zou hij niets anders doen dan de natuur zijn gewone bijstand te verlenen, dat 
wil zeggen haar te laten werken volgens de wetten die hij heeft vastgesteld.’96
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Voor Revius is dat een absurde gedachte. Zijn kritiek heeft vooral te maken 
met Descartes’ visie op de verhouding tussen ‘eerste en tweede oorzaken’. Van-
ouds heeft Revius geleerd dat God als eerste oorzaak de orde van alle dingen be-
paalt, terwijl de schepselen als tweede oorzaak een eigen werkzaamheid verto-
nen die in de goddelijke orde besloten ligt. Eerste en tweede oorzaak werken op 
een bepaalde manier samen, maar het is duidelijk dat het schepsel (de tweede 
oorzaak) uiteindelijk niet kan bestaan zonder God (de eerste oorzaak). 

Voor die kerngedachte binnen de zeventiende-eeuwse gereformeerde the-
ologie vormen Descartes’ opvattingen een bedreiging. Daarom citeert Revius 
eerst de woorden van een andere ketter, Conradus Vorstius, ‘de ene dwaalleraar 
met de andere bestrijdend’. Volgens Vorstius leert het gezonde verstand samen 
met alle filosofen dat de materie passief is, niet actief. Het handelende principe 
moet dus onderscheiden worden van datgene wat de handeling ondergaat.97 
Met andere woorden: de materie, die niets doet of teweegbrengt, is uit zich-
zelf niet in staat tot zoiets als meewerken. Dat argument vindt Revius allereerst 
nuttig ‘tegenover de atheïsten die op dit punt geen enkele inwerking (concursus) 
van God erkennen, en daaruit afleiden dat in de natuur van de dingen zelf geen 
enkele aanwijzing of argument voor het bestaan van God ligt.’ Maar het komt 
ook goed van pas tegenover de ‘dogmatist’ Descartes, ‘die beweert dat alle stof-
felijke schepselen op natuurlijke wijze, met voorbijgaan van het wonder van de 
schepping, door de kracht van de materie alleen ontstaan kunnen zijn.’98 Daar-
mee plaatst Descartes immers vraagtekens bij de samenwerking van eerste en 
tweede oorzaken, terwijl hij in het voorbijgaan ook nog eens het godsbewijs 
vanuit de natuur onderuithaalt.99 

De toon die Revius in deze disputatie aanslaat is harder dan bij vorige gele-
genheden. Als Descartes stelt dat volgens alle theologen ‘de activiteit waarmee 
God de wereld nu in stand houdt, precies dezelfde is als die waarmee Hij haar 
geschapen heeft’, vindt Revius dat een ‘meer dan kinderachtige’ fout.100 Boven-
dien zet hij Descartes hier in de context van een lange traditie van heidense en 
ketterse denkbeelden – ‘de oren van christenen onwaardig’, ‘uit de onderwereld 
opgestegen’ en in strijd met ‘de consensus van het ganse christendom’.101 Dat 
liegt er niet om – en het heeft ongetwijfeld iets te maken met de verhitte ge-
moederen in het Statencollege.

Waarschijnlijk is Revius nog veel meer van plan geweest in zijn disputaties 
over de schepping, maar het verbod van de curatoren legt hem in de bestrijding 
van Descartes ernstige beperkingen op. Niettemin blijft hij onderwerpen aan-
snijden die raakvlakken vertonen met de filosofie die ter discussie staat. Zo dis-
puteert hij in 1647 met zijn studenten voornamelijk over de engelen (met volop 
aandacht voor ‘substantiële vormen’ en ‘accidenten’), en over kosmologie en ge-
ografie (wat uitdraait op een verwerping van het copernicaanse wereldbeeld). 
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Geen wonder dat zijn tegenstanders vinden dat hij de laatste is die kritiek mag 
hebben wanneer filosofen zich op het terrein van de theologie begeven. Zelf 
pleegt hij immers regelmatig grensoverschrijdingen in omgekeerde richting: 
hij gebruikt zijn theologische disputaties over de schepping, de ziel en het we-
zen van God voortdurend om omstreden filosofische kwesties aan te snijden.102

Menselijke kennis en goddelijke openbaring
Intussen werkt Revius voor zichzelf aan een grondiger beschouwing van Des-
cartes’ methode, een boekje dat eind 1647 het licht ziet onder de titel Methodi car-
tesianae consideratio theologica.103 Stap voor stap volgt en bekritiseert hij Descartes’ 
betoog, woorden en argumenten wegend en analyserend, gericht op tegenstrij-
digheden en onjuistheden in de redenering. Hoewel die manier van werken het 
voor de lezer niet makkelijk maakt om de grote lijnen vast te houden, is toch 
duidelijk dat alle thema’s die hij in zijn disputaties al aangestipt had, hier op-
nieuw aan bod komen: het bestaan van God, de bronnen van menselijke kennis, 
de methode van de twijfel.

Tegenover Descartes’ uitgangspunt, het menselijke denken en bewustzijn, 
zet Revius het uitgangspunt van de goddelijke openbaring. Daarbij moet hij 
tussen twee klippen doorvaren. Aan de ene kant benadrukt hij dat we niet – zo-
als Descartes – hoogmoedig ons eigen inzicht tot norm mogen verheffen, om-
dat we gebrekkige mensen zijn die nooit in staat zullen zijn de diepte van de 
goddelijke wijsheid te schouwen. Aan de andere kant stelt hij – in debat met de 
rooms-katholieke theologie – dat het geloof een zaak is van bewuste kennis en 
dat we daartoe wel degelijk ons verstand moeten gebruiken.104

‘Hoewel de waarheden die ten hemel leiden boven ons bevattingsvermogen 
zijn,’ schrijft hij, ‘en niet onderworpen moeten worden aan onze redeneersyste-
men, toch moet het bestaan ervan gekend worden, anders zullen ze niemand 
tot de zaligheid brengen.’ Het probleem daarbij is uiteraard dat de theologi-
sche grondwaarheden de eeuwen door overgeleverd zijn door feilbare mensen. 
Daarom is het nodig om de overgeleverde kennis zo goed mogelijk tegen het 
licht te houden, hoewel blijft staan dat de bijbelse waarheid ‘eerbiedig geloofd 
en niet nieuwsgierig onderzocht moet worden.’ Het voortdurend lezen van de 
Bijbel, waarbij de leiding van de Heilige Geest niet ontbreken kan, zorgt in dat 
opzicht voor de juiste mentaliteit: het verstand dient zich in gehoorzaamheid 
te binden aan de Schrift.105

Daarom is het ook zo’n gevaarlijk experiment dat Descartes wil aangaan: alle 
boekenwijsheid verlaten en alleen met zichzelf het grote boek van de wereld 
bestuderen. Wie dat doet, wijst de jeugd volgens Revius slechts het pad naar 
oorlogvoering en vagebonderij en begeeft zich in het kamp van heidenen en 
radicale wederdopers, die óók geen boeken en autoriteiten meer nodig denken 
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te hebben om tot ware kennis te komen.106 Erger nog: waar de boekencultuur 
verdwijnt en de overgeleverde wetenschap aan status verliest, loopt uiteinde-
lijk ook het schriftgezag gevaar. ‘Wie deze methode volgen wil,’ schrijft Revius, 
‘moet niet alleen zijn vaderland, maar ook zijn boeken verlaten. En daaruit 
volgt, logischerwijs, dat hij zich ook van het heilige Boek niets moet aantrekken 
– ik kan me niet voorstellen dat Descartes zich daarmee [met de Bijbel] heeft 
volgestopt voor onderweg, terwijl hij alle andere boeken sinds lang vaarwel ge-
zegd heeft. Terwijl we toch de opdracht hebben om daarin te blijven lezen, bij 
leven en sterven.’107 

Descartes’ methode van de twijfel krijgt in het vervolg van de tekst opnieuw 
de volle laag. Revius gebruikt bij deze gelegenheid zelfs de term ‘tijdelijk athe-
isme’.108 Descartes mag dan halfslachtige pogingen doen om – al twijfelend – 
uitzonderingen te maken voor geloofswaarheden en morele regels, Revius legt 
zonder aarzelen de vinger op de zere plek. Hij wordt niet moe om te benadruk-
ken dat religie niet gescheiden kan worden van metafysica, en dat christelijk 
geloof en filosofische twijfel niet samen kunnen gaan. Het is een gelovige een-
voudig niet geoorloofd om van de waarheid af te wijken. Bovendien zijn, vol-
gens hem, de gevolgen van Descartes’ methode voor moraal en ethiek funest. 
Wie zich slechts houdt aan de regels die toevallig in zijn omgeving gelden, heeft 
nergens zekerheid op het punt van goed en kwaad. Descartes kan boete en be-
rouw daarmee van hun angel ontdoen, maar Revius gelooft geen moment dat 
een dergelijke manier van leven de mensheid beter maakt, laat staan dat ze wer-
kelijk rust brengt in het geweten.109 

Hevige kritiek heeft hij ook op Descartes’ idee dat zintuiglijke waarneming 
niet betrouwbaar is – terwijl voor hem alle kennis van God juist gekoppeld is 
aan de zintuigen. Wie naar de schepping kijkt, kan daarin iets van God zien. 
Wie de Bijbel leest, kan Gods stem horen. Wie naar ooggetuigen luistert, kan 
Gods werk in de geschiedenis ontdekken. Maar als een mens zijn oren en ogen 
niet meer kan geloven, kan hij ook niet langer terugvallen op de goddelijke 
openbaring.110 Tegenover Descartes, die Gods bestaan louter vanuit zijn eigen 
bestaan en vanuit het idee in zijn hoofd wil bewijzen, plaatst Revius daarom de 
godsbewijzen vanuit de natuur, de geschiedenis en de Schrift. Waarheid en wer-
kelijkheid bevinden zich, wat hem betreft, buiten en boven de denkende mens.

Daarmee analyseert hij behoorlijk scherp waar de fronten tussen het carte-
sianisme en de traditioneel-gereformeerde theologie liggen. Zijn kernthema’s 
– geloofszekerheid, openbaring, schriftgezag, waarheid die onafhankelijk van 
het subject bestaat, menselijke beperktheid en onbekwaamheid – raken het 
hart van de controverse. Geen wonder dat zijn boekje in het voetiaanse kamp 
ontvangen wordt als doelmatige inleiding in de problematiek: ‘Wie de hope-
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loze kwestie van de cartesiaanse filosofie als in een spiegel wil beschouwen,’ 
schrijft Voetius, ‘leze slechts de uiteenzetting van de geleerde Jacobus Revius.’111

Pamflettenstrijd en schrijfverbod
In Leiden valt Revius’ boekje over de cartesiaanse methode op z’n zachtst ge-
zegd minder goed. Heereboord is woedend, en dat wordt er bepaald niet beter 
op als de meningsverschillen tijdens een disputatie onder leiding van de hoog-
leraar fysica en metafysica Adam Stuart een kookpunt bereiken.112 Stuart, zelf 
overtuigd tegenstander van het cartesianisme, wil op 23 december 1647 grondig 
aandacht besteden aan de nieuwe filosofie, maar treft daarbij de (net afgestu-
deerde) medicus en filosoof Johannes de Raey als opponent, een aanhanger van 
de cartesiaanse denkbeelden. De combinatie van deze twee leidt tot een verhit 
debat, waarbij de zaak volledig uit de hand loopt.

Het auditorium is afgeladen vol, de studenten zijn zelfs in de vensterban-
ken geklommen om maar niets te hoeven missen. Stuart, in het nauw gebracht 
omdat hij zelfs de naam van Descartes niet mag noemen, hoewel voor iedereen 
duidelijk is over wie het gaat, ontsteekt uiteindelijk in machteloze woede. In 
het Latijn roept hij door de zaal dat De Raey zijn mond moet houden, dat hij 
hem niet meer horen wil, en dat nu een van de andere studenten het woord 
krijgt – uiteraard een anticartesiaan. Maar dat is buiten het publiek gerekend. 
Er wordt geschreeuwd en met voeten gestampt, studenten gaan zelfs met elkaar 
op de vuist en het laatste kwartier van de sessie gaat zodoende verloren in een 
enorm tumult.

Heereboord besluit meteen tot een gerichte tegenaanval en kondigt voor 
eind december een disputatie aan die de zaak moet rechtzetten. De rector weet 
enig uitstel te bedingen, maar de inhoud van de omstreden stellingen ligt dan 
allang op straat. Het is niet moeilijk te zien dat Revius zich persoonlijk aange-
vallen kan voelen: zijn subregent gaat uitdrukkelijk in op een aantal van zijn 
kritiekpunten (God als oorzaak van zichzelf, God als idee). Bovendien verschijnt 
begin 1648 een uitgave van Descartes’ Notae, voorzien van een voorwoord waarin 
Revius en Stuart scherp bestreden worden. De auteur van dat voorwoord is wel-
iswaar anoniem, maar Revius verdenkt onmiddellijk – en met reden – Heere-
boord.

De verhoudingen in het Statencollege bereiken een ongekend dieptepunt 
als Heereboord diezelfde week óók nog eens ‘de juiste manier van disputeren’ 
met de studenten gaat behandelen.113 Volgens hem is discussie de beste manier 
om de waarheid te bereiken – en daarbij trekt hij hevig van leer tegen de spits-
vondigheden van scholastici en tegen mensen die over woorden in plaats van 
over dingen disputeren. Het doet een beetje denken aan Descartes, die Voetius 
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en de voetianen óók verwijt dat ze met hun boekenwijsheid en hun simpele syl-
logismen niet tot originele of scherpzinnige conclusies komen.114

Dat alles is genoeg om Revius woedend naar de pen te laten grijpen – net 
als Stuart trouwens. Beiden publiceren een nieuw pamflet om zichzelf van alle 
blaam te zuiveren en de onbeschaamdheden van Heereboord aan de kaak te 
stellen. In Revius’ geschrift, Abstersio macularum, valt inhoudelijk weinig nieuws 
te lezen. Maar de verwijten aan het adres van Heereboord en van ‘een theoloog 
die de cartesiaanse filosofie in zijn preken behandelt’ spreken duidelijke taal. 
De bedoeling is dat iedereen ziet wat een slechte voorvechters van de cartesi-
aanse zaak er in Leiden rondlopen.115 

De pamfletten van Revius en Stuart lokken op hun beurt weer een reactie 
van een anonieme medestander van Heereboord uit,116 en als begin februari 
de studenten opnieuw slaags raken over de kwestie, is de maat voor de curato-
ren vol. Stuart, Heereboord en Revius worden alle drie ontboden en krijgen de 
wacht aangezegd omdat ze zich niet gehouden hebben aan het uitdrukkelijke 
verbod op het behandelen van Descartes’ filosofie. Stuart en Heereboord verde-
digen zichzelf allebei met een ‘lang discours’, Trigland komt erbij om te vertel-
len dat de studenten massaal naar de filosofische nieuwigheden gaan luisteren 
terwijl ‘de Theologi qualick toehoorders hebben’, rector Spanheim stelt voor dat 
er voorlopig geen metafysica behandeld zal worden en dat er een verbod moet 
komen op alle ‘injurieuse’ boekjes en gevechten. Zelfs de nieuwe stadhouder, 
Willem II, probeert achter de schermen zijn invloed aan te wenden om de rust 
te herstellen.117

Uiteindelijk besluiten de curatoren dat de omstreden pamfletten uit de 
boekhandel gehaald zullen worden en dat de strijdende partijen een verzoe-
ning zullen moeten bereiken, zodat ze hun functies weer kunnen waarnemen 
‘gelijck Christenen ende colleguen betaemt ende schuldich sijn te doen.’ Stuart 
en Heereboord leggen zich sputterend bij dat besluit neer, maar Revius is het 
er niet mee eens. Hij beklaagt zich erover ‘dat sijn bouckxen tegens Methodum 
Cartesianam uytgegeven soude ingetrocken ende gesupprimeert worden, ende 
dat ondertusschen de boucken van des Cartes hier alomme ende in verscheyden 
talen werden gedruckt, verkoft ende gedistribueert.’ Zodoende wordt zijn ver-
zoek om voor dit boekje een uitzondering te maken door de curatoren alsnog 
in overweging genomen.118

Als een paar maanden later echter de verslagen van deze en de volgende cu-
ratorenvergadering Revius bereikt hebben, kan hij het niet laten om alsnog een 
uitvoerige verantwoording te schrijven. Hij benadrukt dat hij zich strikt ge-
houden heeft aan het eerste verbod op cartesiaanse collegestof: sinds mei 1647 
is de naam van Descartes in zijn disputaties niet meer gevallen. Maar dat dat 
verbod ook inhield dat hij geen boeken zou mogen publiceren, had hij zich niet 
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gerealiseerd en dat bedroeft hem bovenmate. ‘Hoe soude ick,’ schrijft hij, ‘mijn 
conscientie voor Godt, ende mijnen eedt voor haren Gr. Mog. als Regent van 
’t Collegie voldoen connen, indien ick, siende dat de jeucht verleyt werde, niet 
met allen moghelicken vlijt my daer teghen gestelt hadde.’119

Bovendien, waarom zou het hem niet geoorloofd zijn om ‘my ende de hey-
lighe waerheyt te verantwoorden’ wanneer die twee aangevallen worden? Hij 
vertrouwt erop dat het predicaat ‘pasquillen ende fameuse libellen’ niet op zijn 
werk van toepassing is, en hij maakt meteen van de gelegenheid gebruik om te 
vragen of de cartesiaanse colleges van De Raey niet verboden kunnen worden. 
Alleen wat de ruzie met Heereboord betreft, hebben de curatoren volkomen ge-
lijk en hij zal dus samen met de subregent zijn best doen om alle persoonlijke 
beledigingen te vergeven en te vergeten.120

De brief mag niet baten. De curatoren blijven bij hun besluiten, al beloven 
ze wél dat ze onderzoek zullen doen naar de privaatcolleges in de filosofie.121 

Geen leerstoel Hebreeuws
Revius heeft intussen alle reden om te vrezen dat de studenten ‘verleid’ wor-
den, want Heereboord is een populaire hoogleraar, de filosofiecolleges trekken 
veel publiek en menig student maakt er geen geheim van dat het cartesiaanse 
gedachtegoed hem aanspreekt. Een van Revius’ pupillen is bijvoorbeeld Frans 
Burman, de latere coccejaanse hoogleraar theologie in Utrecht, die in 1648 als 
student naar Egmond afreist om Descartes te interviewen. Hij komt goed besla-
gen ten ijs: meer dan zeventig passages uit Descartes’ werk heeft hij uitgekozen, 
en op grond daarvan heeft hij meer dan tachtig gesprekspunten voorbereid. 
Dat levert een uitvoerig manuscript op, veel later uitgegeven als het Gesprek met 
Burman.122

Misschien heeft Descartes dus wel reden voor zijn veronderstelling dat veel 
studenten Revius niet zo serieus nemen. De ruzies in het Statencollege illus-
treren evenwel overtuigend dat Revius toch ook op de nodige aanhang mag 
rekenen. Eén ding is zeker: hij heeft het niet makkelijk gehad met de aan zijn 
zorgen toevertrouwde jeugd.

Dat hij intussen door geestverwante collega’s wél als uiterst deskundig en ge-
leerd beschouwd wordt, blijkt als in de zomer van 1647 de leerstoel Hebreeuws 
vacant raakt. De scheidende hoogleraar, Constantijn l’Empereur, ziet Revius 
zelfs als zijn ideale opvolger: niemand is zo bekwaam in het Hebreeuws en de 
rabbinica en tegelijkertijd zo’n orthodox theoloog. Maar de curatoren willen 
eerst eens bij Golius informeren en die houdt zich op de vlakte: hij gelooft dat 
Revius, gezien zijn vaardigheid in diverse Europese talen, ook wel een bekwaam 
hebraïcus is, maar hij heeft er nooit met hem over gepraat. Daarentegen kan hij 
wél bevestigen dat Levinus Warner een bekwame hoogleraar Hebreeuws zou 
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zijn. Het is duidelijk waar zijn voorkeur ligt. De curatoren besluiten zich nog 
wat verder te laten informeren en verschuiven hun beslissing naar een volgende 
vergadering.123

Dat een professoraat Hebreeuws in hoge mate tot Revius’ verbeelding 
spreekt, blijkt uit de disputaties die hij datzelfde najaar schrijft. Hoewel hij al 
maandenlang bezig is de schepping te behandelen aan de hand van theologi-
sche en filosofische vraagstukken, met behulp van een filosofisch begrippenka-
der en in debat met christelijke theologen en filosofen, schakelt hij nu ineens 
over op een ander register. In zijn disputaties over het paradijs en over de schep-
ping van de mens geeft hij de Hebreeuwse bijbeltekst volop aandacht, terwijl 
hij bovendien regelmatig naar joodse geschiedschrijvers verwijst. Vooral in de 
laatste van deze teksten trakteert hij de lezer op het ene na het andere citaat van 
Ibn Ezra, Rabbi Samuel ben Nahman, Philo, Menasseh ben Israel en vele, vele 
anderen. Stelling na stelling illustreert hij zodoende zijn vertrouwdheid met 
talmoedica en rabbinica.124

In de disputaties die volgen valt er echter geen joodse rabbijn of geschied-
schrijver meer te bekennen. Bij het schrijven daarvan moet Revius al begrepen 
hebben dat hij niet langer voorkomt op het kandidatenlijstje voor de leerstoel 
Hebreeuws.125 Dat kan overigens geen verrassing voor hem geweest zijn: hij 
heeft als het ware zijn eigen glazen ingegooid met zijn ruzies in het Statencol-
lege en zijn geschriften tegen Descartes. Juist in deze cruciale weken verschijnt 
zijn Methodi cartesianae consideratio theologica op de markt, terwijl hij toch wéét dat 
de curatoren niet van strijd en polemieken houden en terwijl hij beseft dat Go-
lius (die het college bij deze hoogleraarsbenoeming adviseert) een vriend van 
Descartes is. Hij moet dus bewust bereid zijn geweest om de prijs te betalen 
voor zijn strijd tegen het cartesianisme. De hoogste waarheid – die hier volgens 
hem in het geding is – mag zelfs niet lijden onder zijn eigen ambitie.

Zodoende wordt, een paar maanden later, Alardus Uchtmannus benoemd 
tot hoogleraar Hebreeuws. Revius koestert geen wrok, hij raakt uiteindelijk zelfs 
bevriend met de man die in zijn plaats op de felbegeerde leerstoel terechtkomt. 
Ook in Leiden onderhoudt hij immers, behalve met theologen, graag contacten 
met taal- en geschiedwetenschappers als Lambertus Barlaeus, Johannes Frede-
ricus Gronovius, Marcus Zuerius Boxhorn – en dus ook Uchtmannus.126

Weegschaal voor Heereboord
In de jaren die volgen zal blijken dat Revius zich meer en meer vastbijt in de 
discussie met de volgelingen van Descartes. Aanvankelijk houdt hij zich met 
moeite in, geïmponeerd door het verbod van de curatoren. Hij laat zelfs zijn 
reactie op de laatstverschenen geschriften van zijn tegenstanders op de plank 
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liggen. In plaats daarvan publiceert hij in 1649 zijn editie van het verhaal van 
Jan de Bakker en legt hij de laatste hand aan zijn geschiedenis van Deventer.

Maar als Heereboord in 1650 opnieuw van zich laat horen met een herdruk 
van zijn in de kiem gesmoorde ‘Brief aan de curatoren’, provocerend opgeno-
men aan het begin van zijn disputatiebundel, voelt Revius zich ook van zijn 
verplichtingen ontslagen. Hij heeft uit medelijden met de moeilijke omstan-
digheden van de subregent – ziekte, depressie en huiselijke problemen – een 
paar jaar lang zijn best gedaan om zijn mond te houden. Maar nu Heereboord 
zó begint, kan Revius niet anders dan zó reageren.

Hij voltooit de tekst waaraan hij twee jaar eerder al begonnen was en pu-
bliceert die als Statera philosophiae cartesianae, weegschaal van de cartesiaanse fi-
losofie. Het boek bevat opnieuw de thema’s die al in zijn eerdere werk aan bod 
kwamen, maar nu verder uitgewerkt en toegespitst op de argumenten van zijn 
tegenstanders.127 En evenmin als zijn tegenstanders schroomt hij om zijn argu-
menten vergezeld te laten gaan van op de persoon gerichte, schampere opmer-
kingen. Dat betreft uiteraard Heereboord en zijn anonieme handlanger Phila-
lethus Eleutherius, maar ook de inmiddels (1649) overleden Descartes.128 

Tussen de regels van Revius’ tekst door blijkt onverhulde minachting voor 
karakter en handelwijze van zijn grote tegenstander: ‘Waagde iemand van ons 
het met hem van mening te verschillen, dan nam hij niet de moeite hem met 
argumenten – die hij niet had – te weerleggen. In plaats daarvan deed hij zijn 
best hem door de autoriteit van hooggeplaatste personen (bij wie hij zich listig 
had ingelikt) de mond te snoeren. En tot ieders verbazing schepte hij er dan ook 
nog publiekelijk over op dat hij hen kon beschadigen.’ Bovendien, als groot on-
ruststoker heeft Descartes alle vaderlandse hogescholen in verwarring gebracht 
en de hoogleraren in filosofie en theologie zozeer tegen elkaar opgehitst dat 
‘niemand ooit zou hebben geloofd dat een man die én een buitenlander én van 
een andere godsdienst was, tot zoiets in staat kon zijn.’129

Revius kan ook weinig respect opbrengen voor iemand die uit angst besluit 
om zijn ideeën niet te publiceren. Met smaak vertelt hij hoe de schrik Descartes 
om het hart sloeg, toen hij in 1633 in Deventer hoorde van de veroordeling van 
Galilei door de rooms-katholieke kerk. Hij durfde toen zijn bijna voltooide Le 
Monde niet meer naar de drukker te brengen, ‘omdat hij, zoals hij zelf zei, vrees-
de dat deze mannen die voor hem zoveel gezag hadden (namelijk de kardinalen 
en de boekencensors) ook onder zijn ideeën iets zouden vinden waarin hij van 
de waarheid afdwaalde, zodat zijn geschriften verboden zouden worden.’130 Dus 
wilde hij het feit dat hij een aanhanger was van Galilei’s opvattingen niet meer 
bevestigen, maar ook niet ontkennen. Aanvankelijk riep hij dat niets hem zou 
belemmeren zijn ideeën wereldkundig te maken, maar zodra hij zich door een 
mogelijke censuur bedreigd voelde wilde hij zich vooral niet verdacht maken. 
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‘Je zou toch zeggen,’ schrijft Revius, ‘dat je hier de Pythia hoort die bij Terentius 
aan het orakelen is: Ik weet het, ik weet het niet, hij is weg, heb ik gehoord, zelf was ik er niet 
bij.’131

Het effect van Revius’ Statera mag er zijn. Heereboord is zo overstuur dat hij 
drie weken lang zijn huis niet uitkomt – het gaat dus nog slechter met hem 
dan het normaal gesproken al gaat: hij is vaak depressief, krijgt voortdurend 
vermaningen wegens dronkenschap, belooft beterschap en valt even later weer 
terug in dezelfde fout.132 Intussen zit Trigland behoorlijk met Revius’ boek in 
zijn maag, want het is aan hem – als vriend en medestrijder in het grote gevecht 
tegen het cartesianisme – opgedragen, maar het is óók tegen het uitdrukkelijke 
verbod van de curatoren in gepubliceerd. Aangezien Trigland dat jaar rector van 
de universiteit is, kan hij niet anders dan het geval in de vergadering van cura-
toren rapporteren.133 

Gevolg is dat Revius opnieuw in het beklaagdenbankje staat om verant-
woording af te leggen, en dat tijdens een volgende vergadering Revius en Hee-
reboord samen op het matje geroepen worden. De beschuldigingen vliegen 
over en weer – het is bij deze gelegenheid dat Heereboord Revius verwijt dat 
hij zijn taken zwaar verwaarloost, en dat hij de hand licht met gebed en bijbel-
lezing in het Statencollege. Revius op zijn beurt doet uit de doeken hoe zwaar 
Heereboord hem beledigd heeft, zodat hij niet anders kon dan naar de pen grij-
pen. Het is immers een ‘natuurrecht’ dat een mens zichzelf mag verdedigen als 
hij aangevallen wordt, en het is een schande dat de Leidse burgemeesters alle 
gedrukte exemplaren van zijn boek meteen uit de boekhandel hebben laten 
verwijderen.134

De curatoren zijn niet onder de indruk. Het moet nu eens afgelopen zijn 
met die onderlinge ‘animositeyt’, vinden ze, en ook met het schrijven van ‘on-
nutte en hevige boexkens’. Revius en Heereboord dienen zich allebei te hou-
den aan de afspraak die jaren geleden al vastgelegd was: geen woord meer over 
Descartes. Niet in disputaties, maar ook niet in pamfletten en boeken. In plaats 
daarvan moeten ze hun taken eens wat beter waarnemen, anders moeten er 
maatregelen genomen worden. Dat leidt tot veel gesputter en ‘praetense’ ver-
ontschuldigingen, maar eindelijk beloven de beide ruziemakers dan toch dat 
ze zich beter zullen gedragen.135

 Dat helpt dan weer voor een tijdje, maar toch blijft het aanmodderen in 
het Statencollege. In 1651 krijgen Revius en Heereboord een delegatie van cu-
ratoren en professoren op bezoek, omdat ‘de saken van het Nederduytsch Col-
legium Theologiae (...) eensdeels door nalaticheyt, anderdeels door oneenicheyt 
van den Regent ende Subregent van ’t selve Collegie vry wat sijn vervallen.’ Er 
worden een paar studenten ondervraagd omtrent hun kennis van Hebreeuws 
en Grieks, en als blijkt dat die kennis zwaar onder de maat is, volgen er uiter-
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aard vermaningen. Een paar weken later krijgt Heereboord nogmaals de wacht 
aangezegd, omdat hij weer van plan is om te disputeren over gevaarlijke stel-
lingen en een gevaarlijk onderwerp: het onderscheid tussen ‘substanties’ en ‘ac-
cidenten’.136

De benoeming van een nieuwe schaftmeester helpt om de orde wat te her-
stellen, maar de curatoren vertrouwen het ook in 1652 nog niet helemaal. Dat 
blijkt als ze de theologiehoogleraren opdracht geven om opnieuw een visitatie-
bezoek in het Statencollege af te leggen. Revius voelt zich gecontroleerd en wei-
gert ter plekke om college te geven in aanwezigheid van de hoogleraren, terwijl 
Heereboord ‘door de swaricheyt van sijn huwelick mede soo is vervallen, dat hy 
dickwils sijne functien niet en kan waernemen.’ De curatoren laten hun auto-
riteit gelden en laten Revius en Heereboord aanzeggen dat ze zich ‘praecyselick 
ende poinctuelick’ te houden hebben aan de reglementen, en dat de hooglera-
ren theologie en filosofie wel degelijk hun werk zullen moeten controleren.137

Anderhalf jaar later klaart de lucht wat op. Heereboord dient een verzoek-
schrift in om van het subregentschap te worden ontheven, en na enig overleg 
besluiten de curatoren de Leidse predikant Martinus Ubbenius in zijn plaats te 
benoemen. Daar hebben de filosofische disputaties onder te lijden, want Ubbe-
nius is geen filosoof,138 maar de rust in het Statencollege is ook iets waard. Voor 
Revius moet het een verademing geweest zijn: eindelijk iemand naast zich te 
hebben die op de cruciale punten eensgeestes met hem is. Toch laat in de jaren 
die volgen de toestand nog steeds te wensen over, zoals blijkt uit het feit dat de 
curatoren in 1655 overwegen om het Statencollege maar op te heffen. Drie jaar 
later krijgt Revius opnieuw de aanmaning om meer ‘toesicht en sorge’ aan de 
studenten te besteden, zodat ze qua studie én qua levenswandel betere vorde-
ringen maken.139

Het lijkt er intussen op dat Revius zich met het vertrek van Heereboord 
meteen van alle gedane beloften ontslagen voelt, want tussen 1653 en 1655 wijdt 
hij nóg eens vijf boeken aan het cartesianisme. Opvallend is dat de curatoren 
dat allemaal zwijgend laten passeren. Alsof Revius er niet meer zo toe doet, nu 
de verhoudingen tussen regent en subregent van het Statencollege niet langer 
op het spel staan. Wanneer er in de vergadering van curatoren al over het carte-
sianisme gepraat wordt – nog in 1655 vernieuwen ze bijvoorbeeld hun verbod 
op cartesiaanse colleges – zijn daar slechts de hoogleraren van de theologische 
en filosofische faculteit bij betrokken.140 Revius’ naam valt in dit verband niet 
meer. 

Meer en heftiger polemieken
Zelf zegt Revius in 1653, terugkijkend op zijn eerste drie anticartesiaanse boe-
ken, dat hij geen spijt heeft van zijn strijd voor de waarheid, maar dat het werk 
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niet zoveel vrucht gedragen heeft als hij hoopte.141 Er is intussen bepaald geen 
sprake van een stijgende lijn, want de vijf polemische teksten die hij tussen 1653 
en 1655 laat verschijnen, hebben wellicht nog minder effect gehad.142 Alle vijf 
zijn ze geschreven in reactie op tegenstanders: Johannes Clauberg, Tobias An-
dreae, Christoph Wittichius.143 Ná zijn allereerste werkje, de Methodi cartesianae 
consideratio theologica, geeft Revius dus nergens meer een systematische bespre-
king van de filosofie van Descartes. 

In zijn latere werk komen voortdurend dezelfde discussies over substan-
tiële vormen, over lichaam en ziel, over objectieve realiteit, over oorzaken en 
accidenten, over de natuurlijke godskennis en over het probleem van de twij-
fel aan bod. Steeds opnieuw blijkt wat Revius in hoge mate ergert: hij vindt 
bij Descartes niets dan onzekerheid, zweverigheid, twijfel, veronderstellingen, 
mogelijkheden en waarschijnlijkheden. Dat tast het fundament aan van alles 
waar Revius zijn hoop op gesteld heeft: het bestaan en de openbaring van God, 
de onsterfelijkheid van de ziel, de opstanding van het lichaam. Vandaar dat hij 
steeds opnieuw zware nadruk legt op de zekerheid van het geloof en ‘de hoop 
die niet beschaamt’, maar ook op de betrouwbaarheid van de zintuigen en de 
kennis vanuit de natuur. Voor hem heeft dat laatste immers alles te maken met 
het ‘natuurlijke’ bewijs van Gods bestaan.144 

Daarmee is meteen het dilemma aangegeven waarmee Revius te kampen 
heeft. Aan de ene kant benadrukt hij dat een mens zijn verstand en waarneming 
moet vertrouwen om de goddelijke openbaring te kunnen onderscheiden. In 
dat opzicht is er nog veel van Gods beeld in de gevallen mens overgebleven. De 
menselijke sensus en ratio zijn voor Revius twee belangrijke bronnen van kennis 
– die evenwel altijd aan de derde bron, de heilige Schrift, getoetst moeten wor-
den.145 Daarmee blijft, aan de andere kant, Gods openbaring het fundament van 
alle wetenschap. Een mens moet daar gehoorzaam naar luisteren – in het besef 
dat zijn eigen verstand en waarneming door de zonde verduisterd zijn. Wie de 
Bijbel slechts wil lezen met de ogen van het verstand, laat zich niet langer leiden 
door de Geest. En wie, zoals Descartes, zichzelf tot uitgangspunt neemt, komt 
onherroepelijk tot verkeerde inzichten en opvattingen.146

Omdat Revius vorm en inhoud van zijn polemische geschriften laat bepalen 
door de teksten van zijn tegenstanders – die hij op de voet volgt – ontkomt hij 
er niet aan dat zijn werk moeilijk leesbaar wordt, terwijl hij zichzelf boven-
dien voortdurend herhaalt. Vaak bestaat de helft van de tekst uit citaten van 
de tegenstander, die dan via de scholastieke methode weerlegd worden. Revius 
houdt van redeneringen zoals: ‘als dit geldt, en dat geldt, dan volgt daaruit dat...’ 
Wanneer hij citeert, blijkt overigens ook dat hij op de hoogte is van de nieuwste 
literatuur en dat hij zich graag laat inspireren door rooms-katholieke denkers 
die het geocentrische wereldbeeld en de aristotelische filosofie verdedigen.147
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Niet alles in deze teksten is even verheffend en constructief. Revius kan geen 
enkele beschuldiging onweersproken laten, hoe futiel ook, en dat leidt tot op-
merkingen als – vrij samengevat – ‘Je zou niet zeggen dat mijn stijl te heftig 
is, als je gezien had hoe Tobias Andreae mij aangepakt heeft, daar is dit heilig 
bij.’148 Of: ‘Je kunt wel een prachtige lijkzang op Descartes afdrukken, geschre-
ven in reuzenletters, maar de dichter van dat vers – Boxhorn – heeft in diezelfde 
periode voor mij een even mooi gedicht gemaakt, en dat staat met even grote 
letters afgedrukt in mijn Daventria illustrata. Trouwens, dat zal je laten barsten 
van jaloezie, ík was degene die goed met hem bevriend was, en hij zou zich er-
geren omdat jij, doordat je mij voor een ezel uitmaakt, afbreuk doet aan zijn 
oordeel.’149

Gezien de overvloed van dergelijke opmerkingen en de weinig systema-
tische opbouw van Revius’ anticartesiaanse teksten is het wellicht de vrucht-
baarste benadering om ze hier niet achtereenvolgens samen te vatten, maar de 
blik vooral te richten op de grote thema’s die in de loop van de jaren het debat 
gaan domineren. Het cartesianisme raakt verbonden met het nieuwe wereld-
beeld waarin de aarde niet langer het middelpunt van het heelal vormt, met 
een nieuwe visie op de geestenwereld, met een nieuwe manier van bijbeluitleg. 
De verschillende terreinen waarop de strijd wordt uitgevochten maken het de 
moeite waard om in de volgende paragrafen te kijken naar Revius’ opvattingen 
over kosmologie, over engelen en demonen, over wonderen, astrologie en tove-
narij en – achter en onder dat alles – over de vraag hoe letterlijk de Bijbel gelezen 
moet worden.

4. Hemel en aarde

Kosmische muziek
De beelden die mensen gebruiken, zeggen veel over de manier waarop ze naar 
de wereld om zich heen kijken. Zien ze een verzameling ondoorgrondelijke 
toevalligheden of een ontzagwekkend bouwwerk? Een ingenieuze machine of 
een spiegel van Gods almacht? Beschouwen ze de sterren als gaatjes in het he-
melgewelf, waardoor ze iets kunnen opvangen van Gods eeuwige licht, of sta-
ren ze in de duisternis van een steeds verder uitdijend heelal? De verschillen 
tussen de gemiddelde mens uit de zestiende en de eenentwintigste eeuw zijn 
levensgroot.

Revius, geboren in een tijd waarin de oude beelden van de kosmos wankelen 
en de nieuwe nog niet vaststaan, is zijn leven lang geboeid geweest door het 
onderwerp – dat in de zeventiende eeuw talrijke fundamentele discussies onder 
theologen en filosofen veroorzaakt. Draait de zon om de aarde, of de aarde om 



24. Pagina uit Revius’ eigen exemplaar van de Over-Ysselsche sangen en dichten, met toegevoegd gedichtje ‘Sonne ende wolcken’ 
in handschrift.
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de zon? Zijn er vaste hemelsferen, en worden de banen van de planeten door 
engelen bestuurd? En waar in het heelal bevinden zich de zielen van gestorven 
gelovigen? Zijn belangstelling voor kosmologie blijkt allereerst uit zijn poëzie. 
Hij schrijft een hele serie gedichtjes over hemel, aarde, zon, maan en sterren,150 
en hij is dol op beelden en vergelijkingen waarin de kosmos een rol speelt. Ster-
ren zijn voor hem verbonden met zijn allerdiepste verlangens: waarheid, zeker-
heid, onvergankelijkheid, onsterfelijkheid. Het werk van grote dichters wordt, 
bij wijze van spreken, voor eeuwig in de sterren geschreven en het zijn de ster-
ren die de zielen van gestorven helden in hun rijen opnemen.151 Zelfs in 1649, als 
hij al jaren nauwelijks gedichten meer schrijft, troost de lichtende hemel hem 
nog bij Spanheims dood:

Waar in de aether de melkweg aan de hemel schittert,
daar waar de glanzende zwaan zijn vleugels spreidt,
daarheen geloof ik dat Spanheims ziel nu gegaan is,
wat niet vreemd is: zoetvloeiend als melk is ze altijd geweest.152

Maar de wetenschap dat Revius in zulke verzen graag beelden gebruikt die 
rechtstreeks aan de klassieke dichtkunst zijn ontleend – in dit geval aan Ma-
nilius153 – maakt voorzichtig. Dichterlijke uitspraken hoeven helemaal niet te 
betekenen dat hij in wetenschappelijke zin gelooft wat hij schrijft. De regels 
waarin hij beweert dat de aarde zich roerloos in het middelpunt van het heelal 
bevindt, terwijl de zon een rondgang door de hemel maakt,154 hoeven daarom 
niets anders dan poëtische beeldspraak te zijn. Dichters genieten het voorrecht 
dat ze de oude beelden als metaforen mogen gebruiken, zonder dat ze meteen 
afgerekend worden op de wetenschappelijke houdbaarheid van hun uitspra-
ken.

Zodoende kan Revius met verve dichten over de salamander die leeft in het 
vuur, terwijl uit zijn theologische werk blijkt dat hij wel beter weet.155 Hij kan 
in het ene gedicht verwijzen naar de harmonie der sferen, en er in het andere 
gedicht vraagtekens bij zetten:

Wie weet oock seker of de hemels seven-vout
Met deunende geschal haer lichten omme-vueren?156

Daarmee komt het idee van de zeven hemelsferen die – elk bestuurd door een 
eigen engel – rond de aarde wentelen en samen een hemelse muziek produce-
ren, op hetzelfde niveau te staan als de mythologische verhalen van Orpheus, 
Amphion en Arion die met hun muziek de dieren, de bomen, zelfs de levenloze 
stenen in beweging konden zetten.

Het is dus oppassen geblazen met Revius’ vele gedichtjes over hemel, aarde, 
sterren, zon en maan. Er is geen twijfel mogelijk dat hij in zijn poëzie in het 
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algemeen uitgaat van het oude, geocentrische wereldbeeld – maar om te weten 
of dat bij hem alleen maar poëtische beeldspraak is of dat hij er écht in gelooft, 
is het nodig om ook zijn theologische werk te raadplegen.

Ptolemaeus, Copernicus, Tycho
Revius is in zijn jeugd opgevoed met het idee van een aarde die de onbeweeg-
lijke kern vormt van het heelal, en die omringd wordt door zeven hemelsferen 
waarin de planeten hun banen trekken, bestuurd door bovenaardse intelligen-
ties. Tijdens de filosofiecolleges van professor Jacchaeus wordt dat oude model 
– met een paar lichte correcties die in de loop van de eeuwen zijn toegevoegd – 
nog steeds als hoogste waarheid verkondigd.157 Toch wordt er op dat moment 
onder de studenten al volop over het nieuwe, copernicaanse model gepraat. Zou 
het kunnen zijn dat niet de aarde, maar de zon het middelpunt van het heelal is 
en dat de aarde zich rond de zon beweegt, en niet andersom? In Revius’ studen-
tentijd stimuleert vooral Scaliger het gesprek over deze dingen.158

Tijdens zijn studiereis door Frankrijk is hij vermoedelijk nog sterker met 
nieuwe gedachten over de verhoudingen tussen de zon en de planeten gecon-
fronteerd. In Orléans zit hij immers samen met Tycho Brahe, een neef van de 
gelijknamige sterrenkundige, in het bestuur van de Germaanse Natie. Het kan 
bijna niet anders of de ideeën van de beroemde Deense astronoom zijn daar 
wel eens ter sprake gekomen. Ook in zijn Deventer periode blijft zijn belang-
stelling voor alle kwesties die hemel en aarde betreffen, levend. De filosofie-
hoogleraren met wie hij warme contacten onderhoudt, houden zich volop met 
kosmologie bezig. David Scanderus doorvorst ‘de fonkelende hemel en de hel-
dere sterren, het vaste land en de beweeglijke rivieren’,159 terwijl ook Scanderus’ 
opvolger Henricus Reneri grote belangstelling heeft voor natuurfilosofie en as-
tronomie.160 Revius’ fascinatie voor dergelijke onderwerpen verklaart zelfs zijn 
vroege interesse in Descartes, die immers in 1633 in Deventer aan Le Monde werkt.

Verder zijn er de Harderwijkse vrienden: Ernst Brinck en Johannes Isacius 
Pontanus. Brinck heeft tijdens zijn reizen Galilei in eigen persoon ontmoet en 
is onder de indruk van diens observaties over de zon, de maan en nieuw ontdek-
te sterren.161 En Pontanus is in zijn jonge jaren een tijdlang secretaris van Tycho 
Brahe geweest en doet later zijn best om diens ideeën te verspreiden. Mogelijk 
vormt dat zelfs een van de grondslagen van de vriendschap tussen Revius en 
Pontanus. Het is immers denkbaar dat Revius al in Frankrijk op eigen kracht 
tot het inzicht gekomen is dat Tycho’s model mogelijkheden biedt voor gere-
formeerde theologen, zodat hij nu in Pontanus een geestverwant herkent.162

Het idee dat de aarde om de zon zou kunnen draaien stuit in deze periode 
in het algemeen nog op veel weerstand. Als in 1633 Galilei door de rooms-katho-
lieke kerk veroordeeld wordt, weerhoudt dat Descartes er acuut van om zijn Le 
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Monde te publiceren. Niettemin staan de ontwikkelingen in deze jaren bepaald 
niet stil. Buiten de universiteiten maken wetenschappers als Beeckman en 
Lansbergen zich sterk voor een wereldbeeld waarin de aarde om de zon draait. 
Binnen de universiteiten is dat nog taboe, maar ook daar zijn geleerden in deze 
periode op zoek naar een kosmologie die de nieuwe astronomische waarnemin-
gen op een bevredigende manier verklaart.

Het oude, ptolemeïsche model heeft rond 1640 in feite afgedaan, en zodoen-
de ontstaat er een situatie waarin een keuze gemaakt moet worden tussen de 
modellen van Copernicus en Tycho Brahe.163 Omdat de machthebbers binnen 
de universiteiten eraan hechten dat het traditionele theologische en filosofi-
sche systeem zo veel mogelijk intact blijft, lijken de ideeën van Tycho Brahe 
aanvankelijk aan de winnende hand. Tycho’s model heeft weliswaar zijn pro-
blematische kanten – er is geen sprake meer van kosmische harmonie en van 
vaste hemelsferen – maar het lijkt toch een acceptabel compromis tussen de 
oude en de nieuwe ideeën. De aarde vormt nog altijd het solide middelpunt van 
het heelal, de maan en de zon draaien om de aarde, maar de overige planeten 
draaien om de zon. Die theorie klopt precies met de waarneembare bewegingen 
van de hemellichamen, terwijl ze minder filosofische en theologische proble-
men veroorzaakt dan de veel wereldschokkender theorie van Copernicus.

Toch heeft het model van Tycho het uiteindelijk niet gered. Halverwege de 
zeventiende eeuw begint het copernicaanse wereldbeeld breed ingang te vin-
den. Dat heeft alles te maken met het feit dat er inmiddels een nieuwe wereld-
beschouwing voorhanden is – die van Descartes. Het is in het kielzog van het 
cartesianisme dat het heliocentrische model snel aan draagvlak wint. Maar voor 
traditionele theologen als Revius vormt dat natuurlijk juist een extra compli-
catie. Wie het cartesianisme hevig wantrouwt, kan bijna niet anders meer dan 
zich ook verzetten tegen de nieuwe kosmologie. Niettemin is het de vraag wat 
hier oorzaak is, en wat gevolg.164 Zeker in het geval van Revius. Hij toont zijn 
leven lang enorme belangstelling voor natuurfilosofische kwesties, hij discus-
sieert al in Deventer met iedereen die er maar verstand van heeft over hemel en 
aarde, sterren en planeten. Nog voordat hij – in zijn eerste disputatiereeks van 
1643 – enig idee van Descartes aan de orde stelt, verdedigt hij al vurig de stel-
ling dat het onbijbels is om te denken dat de aarde rond de zon draait.165 Ook 
in de disputaties van 1647 behandelt hij zowel kosmologische als filosofische 
kwesties.

In Revius’ werk zijn cartesianisme en copernicanisme dus van meet af aan 
allebei aanwezig, eerst tamelijk los van elkaar, maar later steeds meer als twee-
koppig monster. Het is zelfs heel goed mogelijk dat juist de concrete discussies 
over mensen en dieren, over lichaam en ziel, over hemel en aarde ervoor zorgen 
dat hij naar de diepere uitgangspunten van het cartesianisme gaat graven. Dat 
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past bij de manier waarop hij denkt: vanuit het lichamelijke, het stoffelijke, 
het tastbare omhoogwerkend naar het onstoffelijke en eeuwige. Zoals in zijn 
gedichten altijd vanuit zintuiglijke indrukken, vanuit concrete taferelen een 
moraal ontspringt die het zichtbare te boven gaat.

De aarde als onbeweeglijk middelpunt
In mei 1643 schetst Revius voor zijn studenten met forse streken een helder 
beeld van het universum. Hij begint met te zeggen dat God volgens het bij-
belboek Genesis hemel en aarde in zes dagen geschapen heeft – en dat die uit-
spraak gelezen moet worden zoals hij er staat. De woorden van de Hebreeuwse 
tekst wijzen er immers op dat Mozes hier ‘historia’ schrijft, en geen ‘allegoria’. 
Dus moet de lezer er ook van uitgaan dat hij in Genesis met een historisch be-
trouwbaar verslag te maken heeft en de feitelijke waarheid ervan accepteren.166 
Dat is een belangrijk uitgangspunt: het betekent dat Revius zich in deze kwes-
tie bindt aan de letter van de Schrift.

Het maakt ook dat hij ieder wereldbeeld, oud of nieuw, slechts toetst aan de 
Bijbel. Zijn opdracht als theoloog en bijbelexegeet is daarbij om zo goed mo-
gelijk de historische betekenis van allerlei schriftplaatsen over hemel en aarde, 
zon, maan en sterren te achterhalen. Zijn beste argumenten zijn dus altijd geba-
seerd op de precieze betekenis van Hebreeuwse en Griekse woorden en zinnen, 
die hij verklaart en uitlegt aan de hand van andere bijbelteksten. Dat is immers 
het belangrijkste principe van de gereformeerde uitleg: de Bijbel is zijn eigen 
uitlegger, en dus zullen de beste theologen altijd Schrift met Schrift verklaren.

Door op die manier te werken, kan Revius een eigen koers varen, ergens 
tussen het oude en nieuwe wereldbeeld in. Hij omhelst geen enkele theorie 
volledig, want, zoals hij zelf zegt, het is niet zijn taak om mathematische en 
filosofische standpunten in te nemen. Hij kijkt slechts per vraagstuk wat de 
Bijbel erover zegt. Dat betekent dat hij afstand neemt van alle ‘verzinsels’ van 
Pseudo-Dionysius over engelen en hemelsferen. Hij gelooft niet dat de heme-
len van vaste stof zijn – dat mensen dat vroeger dachten, kwam alleen maar 
doordat ze de Hebreeuwse tekst niet goed vertaalden.167 Evenmin denkt hij dat 
ze door engelen in het rond bewogen worden – het is de werking die van nature 
in de hemelen zelf aanwezig is, die ervoor zorgt dat ze ronddraaien.168 Verder 
verwerpt hij de sfeer van het vuur, en hij gaat ervan uit dat de zone van de lucht 
tot aan de sterren reikt – omdat de Bijbel slechts spreekt van de luchthemel, de 
sterrenhemel en de hemel der hemelen.169

Soms durft hij ook te laten merken dat hij niet goed weet hoe sommige 
kosmische verschijnselen precies verklaard moeten worden. Zo neemt hij geen 
stelling in de discussie over de ‘ondermaanse’ of ‘bovenmaanse’ positie van 
kometen: hij vindt het ‘waarschijnlijk’ dat de hemelen (boven de sfeer van de 
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maan) onveranderlijk en onvergankelijk zijn, maar zeker is dat niet omdat het 
niet direct uit de Bijbel kan worden afgeleid.170 Maar de dingen die vanuit de 
Bijbel wél vaststaan, zijn onopgeefbaar. Scherp bakent Revius de kaders af waar-
binnen iedere natuurwetenschappelijke theorie zich dient te bewegen. Hoe het 
precies met de verschillende hemelsferen zit is voor hem niet wezenlijk van be-
lang, maar er is geen discussie mogelijk over de plaats van hemel en hel, over de 
beweging van de zon of over de aarde als middelpunt van het heelal. 

Hij stelt vast dat er in de Bijbel sprake is van een globale driedeling in de he-
mel: boven de lucht zijn de sterren, en boven de sterren de allerhoogste hemel. 
Die ‘hemel der hemelen’ bevindt zich boven al het zichtbare en is niet met aard-
se zintuigen waarneembaar, maar het gaat wel degelijk om een fysieke ruimte 
waarin de zalige zielen en straks ook de verheerlijkte menselijke lichamen op-
genomen worden.171 Wat de hel betreft, die bevindt zich in de diepste diepten 
van het universum, zo ver mogelijk van de hemel der hemelen vandaan.172 In 
dat concrete plaatje van het universum kan het niet anders of de aarde – en niet 
de zon – is het middelpunt van het heelal.

Dat standpunt is volgens Revius met tientallen passages uit de Bijbel te on-
dersteunen. Tekst na tekst somt hij op, woord voor wsoord de betekenis proe-
vend. De opkomende zon is, in de woorden van Psalm 19, als een bruidegom die 
vrolijk zijn slaapkamer verlaat om zijn pad langs de hemel te lopen. In andere 
psalmen wordt gesproken van de aarde die vast gefundeerd is en in eeuwig-
heid niet zal wankelen. Prediker beschrijft de op- en ondergang en de jaarlijkse 
cyclus van de zon als een doorlopende beweging, verschuivend van noord naar 
zuid en omgekeerd. En als God voor Jozua de zon laat stilstaan, is dat niets an-
ders dan een wonder.173 

De copernicaanse ideeën zijn wat Revius betreft niet alleen ‘strijdig met het 
gezond verstand en met de Schrift’, ze zorgen er ook voor dat de meest gewich-
tige geloofsartikelen ineens een andere strekking krijgen. Als de aarde om de 
zon draait, zou dat betekenen dat de zon het hart van het universum vormt – en 
dat de zon dus de plaats is die het verst van de hemel der hemelen verwijderd 
is. Wat moeten we in dat geval denken van de hemelvaart van Christus? Dat 
hele leerstuk wordt volgens Revius door het nieuwe wereldbeeld omgekeerd. 
De apostelen zagen Christus omhoog bewegen, in de richting van de zon, maar 
‘als de zon zich in de diepste diepten van het heelal zou bevinden, zouden we 
moeten zeggen dat Christus niet opgevaren, maar afgedaald is.’174 En wat de hel 
betreft, die wordt in de Bijbel op allerlei plaatsen ‘de afgrond, de put, de poel, de 
buitenste duisternis’ genoemd, zo ver mogelijk verwijderd van de plaats waar 
de zalige zielen zijn. Dus zou ‘daaruit volgens het copernicaanse systeem volgen 
dat de hel zich in de zon zelf bevindt.’175 
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Nieuwe manieren van bijbeluitleg
Vier jaar later, in 1647, besluit Revius het onderwerp uitvoeriger te behande-
len. De Leidse curatoren hebben hem een paar maanden daarvoor verboden om 
nog één woord aan de ideeën van Descartes te wijden. Maar natuurlijk kan nie-
mand hem verhinderen om in plaats daarvan het copernicaanse wereldbeeld 
aan de orde te stellen. Het probleem is immers dat ‘degenen die de beweging 
van de aarde en de stilstand van de zon verdedigen, proberen een spel te spelen 
met bijbelteksten en [de betekenis ervan] volgens hun eigen inzichten te ver-
draaien.’ En het behoort tot de taak van de theoloog ‘om deze waaghalzerij te 
bestrijden.’176

Alle discussies over filosofie en natuurwetenschap leiden dus uiteindelijk 
tot een dieperliggend vraagstuk: hoe moet de Bijbel in dit verband worden uit-
gelegd? Dat is de échte vraag voor theologen zoals Revius. In 1647 kan hij niet 
langer volstaan met slechts een stuk of wat bijbelteksten als bewijsmateriaal op 
te noemen. De aanhangers van Copernicus geven immers hun eigen interpre-
tatie aan die teksten. Daarom ontleedt en verklaart hij nu de ene na de andere 
bijbelpassage, terwijl hij gaandeweg probeert de argumenten van de tegenstan-
ders onderuit te halen.

Revius’ disputaties ‘De terrae stabilitate’ zijn in feite een oefening in bij-
belexegese. Wat is de letterlijke en historische betekenis van de tekst, wat is de 
functie van metaforen, in welke gevallen kan er allegorisch gelezen worden? En 
vooral: in hoeverre past de Heilige Geest zich aan ons beperkte kenvermogen 
aan? Wijkt Hij ooit af van ‘de waarheid van de zaak’ om aan te sluiten bij ‘de 
onjuiste opvattingen van het volk’?177 Concreet: gebruikt Hij de verkeerde beel-
den van het universum, omdat de mensen in de tijd van de bijbelschrijvers nu 
eenmaal geloofden dat het heelal op die manier in elkaar zat?

Het zijn vragen die overal om Revius heen aan de orde gesteld worden. 
Theo logen als Wittichius en Heidanus propageren een nieuwe manier van bij-
beluitleg, waarmee de filosofie van Descartes en het copernicaanse wereldbeeld 
wél acceptabel worden voor gereformeerde denkers. Daarbij bouwen ze voort 
op een uitspraak van Descartes zelf, dat iedereen het verschil kent tussen twee 
soorten schriftuurlijke kennis. Enerzijds is er de vaste en onveranderlijke waar-
heid, anderzijds zijn er ‘de manieren van spreken over God waarvan de Schrift 
zich gewoonlijk bedient, manieren die aangepast zijn aan het alledaagse be-
gripsvermogen en die weliswaar enige waarheid bevatten – maar slechts voor 
zover die aan de mensen overgeleverd is.’178

Daarmee doet Descartes een beroep op de accommodatietheologie, die zo-
wel in de rooms-katholieke als in de gereformeerde traditie een belangrijke rol 
speelt.179 Cartesiaanse theologen kunnen dan ook gebruikmaken van de auto-
riteit van Calvijn, die immers in zijn tijd al stelde dat God zich in zijn spreken 
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aanpast aan de beperkte vermogens en de voorstellingswereld van de mensen. 
Ze beijveren zich om te benadrukken dat ze niets anders doen dan aansluiten 
bij de grote reformator, en met succes. Niet voor niets is het een gangbaar beeld 
in de huidige geschiedschrijving: de coccejo-cartesianen zijn Calvijns ware vol-
gelingen, en hun bijbeluitleg bevindt zich rechtstreeks in het calvinistische 
spoor. Terwijl Revius en alle anderen uit het voetiaanse kamp in het voorbij-
gaan het stempeltje ‘biblicistisch’ krijgen opgedrukt.180

Dat levert uiteraard een overzichtelijk beeld van de situatie op, maar uit 
theo logische studies blijkt dat de werkelijkheid genuanceerder geweest is en 
dat niet zonder meer gezegd kan worden dat slechts de coccejanen in het spoor 
van Calvijn gaan.181 Revius is daar een duidelijk voorbeeld van. Hij past de ac-
commodatietheologie regelmatig toe,182 maar alleen op grond van argumenten 
die aan de Bijbel zelf zijn ontleend, niet op grond van nieuwe natuurkundige 
inzichten. Vanuit cartesiaanse hoek dreigt wat hem betreft het grote gevaar dat 
de accommodatietheologie veel te ver gevoerd wordt. Er wordt zomaar beweerd 
dat God in de Bijbel niet alleen de taal en de gebruikte beelden aan het mense-
lijke voorstellingsvermogen aanpast, maar ook dat Hij daarbij zóver gaat dat er 
feitelijke onwaarheden in de Bijbel kunnen staan.

Dat laatste is voor Revius niets minder dan een aantasting van het schrift-
gezag. Het botst met zijn geloof in de goddelijke inspiratie, zijn eerbied voor 
de Bijbel als Gods Woord en zijn levenslange streven om via de woorden van de 
tekst Gods stem te verstaan. Hij is de eerste om te erkennen dat het heel moei-
lijk kan zijn om bijbelteksten op de juiste manier uit te leggen. Maar omdat 
God altijd de waarheid spreekt, kan het niet zo zijn dat er onjuiste beweringen 
in de Bijbel staan. Liegen is het werk van de duivel, niet van God.183

Met dat alles weigert Revius om filosofie, natuurwetenschap en theologie 
van elkaar los te maken, zoals Descartes wil en zoals ook steeds meer van zijn 
collega-theologen bepleiten. Wie zegt dat de Bijbel slechts geloofswaarheden 
wil overdragen, en niets te zeggen heeft over de beweging of stilstand van he-
mel en aarde, vindt Revius tegenover zich. Hij is niet gevoelig voor het argu-
ment dat de Bijbel geen natuurkundeboek is: ‘alsof in de Schrift niets over de 
natuur gezegd wordt, en alsof wat daarin over natuurlijke zaken overgeleverd 
wordt, geen betrekking heeft op de leer.’ Hoe onjuist die gedachtegang is, is 
met ‘oneindig veel bewijsplaatsen’ te staven.184 En als anderen hem ervan be-
schuldigen dat hij zijn disputaties over de schepping misbruikt om zich op het 
terrein van de fysica te begeven, reageert hij daarop met: ‘Het zou een wonder 
zijn als ik dat niet deed. Wat schiep God anders dan fysieke dingen?’185

De Bijbel is voor Revius altijd het uitgangspunt van alle kennis, niet alleen 
op het punt van geloof, maar ook op het punt van wetenschap. Daarom kan 
hij niet accepteren dat de filosofie de theologie van haar plaats verdringt, en 
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evenmin de bijbeluitleg zomaar aanpassen aan nieuwe wetenschappelijke the-
orieën. Het werkt eerder andersom: nieuwe wetenschappelijke theorieën moe-
ten getoetst worden aan de bijbeltekst. Zoals hij zelf schrijft: een theoloog mag 
nooit ‘met gevouwen handen en gesloten ogen toelaten dat er in het kielzog van 
een astronomische theorie nieuwe verklaringen van de Schrift en nieuwe ge-
loofsdogma’s gesmeed worden. Zeker niet als een echt geloofsartikel daardoor 
gevaar loopt.’186

Historische feiten en dichterlijke waarheden
Revius’ benadering wordt in de praktijk zichtbaar in zijn disputaties ‘De ter-
rae stabilitate’ uit 1647.187 Door de ene bijbeltekst met de andere te vergelijken, 
door de woorden als filoloog te wegen en te proeven, probeert hij te bepalen 
in hoeverre er sprake kan zijn van figuratief taalgebruik. Deze keer geen ver-
nuftige beschouwingen over Christus’ hemelvaart of over de plaats van de hel 
– misschien omdat hij inmiddels aarzelt bij de overtuigingskracht van zulke 
argumenten? In plaats daarvan probeert hij slechts zo dicht mogelijk bij de let-
terlijke en historische betekenis van talrijke bijbelpassages te komen, waarbij 
zijn huiver om de accommodatietheologie op teksten over natuurkundige ver-
schijnselen toe te passen, duidelijk zichtbaar wordt. 

Een goed voorbeeld is te vinden in zijn uitleg van de tekst uit Genesis die 
zon en maan als ‘grote lichten’ beschrijft. Hij erkent dat de maan in feite hele-
maal niet groot is, zelfs kleiner dan de overige sterren. Maar het woordje ‘groot’ 
is dan ook niet zozeer van toepassing op de omvang, als wel op de functie van de 
maan: licht geven op aarde. In dat opzicht is de maan wel degelijk groot te noe-
men.188 Die uitleg is interessant, omdat juist bij deze tekst zijn tegenstanders 
een beroep kunnen doen op Calvijn. Volgens Calvijn wordt de maan slechts bij 
wijze van spreken ‘groot’ genoemd omdat wij mensen dat zo waarnemen.189 
Dat kan Revius – die Calvijn meestal getrouw volgt – niet overnemen, omdat 
dat precies dezelfde redenering zou zijn als ‘de zon beweegt maar bij wijze van 
spreken rond de aarde omdat wij dat zo waarnemen.’ Hij doet dus veel moeite 
om de letterlijke betekenis van de woorden overeind te houden: de maan is niet 
‘groot’ omdat ze zich zo aan ons voordoet, maar omdat dat zo ís, weliswaar niet 
qua omvang, maar wél qua werking.

Op een vergelijkbare manier behandelt hij de bijbeltekst waarin staat dat 
de omvang van de aarde niet te meten is. Hij geeft toe dat wiskundigen tegen-
woordig wél door middel van berekeningen de globale afmetingen van de aarde 
kunnen bepalen. Maar, zegt hij, dat betekent nog niet dat de Bijbel hier een 
fout bevat. Er staat immers helemaal niet in de tekst dat je de afmetingen van 
de aarde niet zou kunnen berekenen, er staat dat je zulke afstanden niet daad-
werkelijk kunt afleggen en opmeten – ‘omdat veel delen van de wereld ontoe-
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gankelijk zijn.’190 Hij zegt dus niet: ‘de onmeetbaarheid van de aarde is slechts 
een manier om Gods grootheid aan te duiden’, maar: ‘er staat hier letterlijk dat 
de aarde niet te meten is, en dat blijft waar, ook al zou je de omvang ervan wél 
kunnen berekenen.’ 

Al zijn vaardigheden als talenkenner en filoloog werpt Revius in de strijd 
om het anticopernicaanse standpunt te verdedigen en de argumenten van zijn 
tegenstanders te ontzenuwen. Dat wordt helder zichtbaar in zijn uitvoerige 
uitleg van Psalm 19:

De hemelen vertellen Godts eere,
ende het Uytspansel verkondicht sijner handen werck. (...)
hy heeft in de selve eene tente gestelt voor de Sonne.
Ende die is als een bruydegom, uytgaende uyt sijne slaep-kamer;
sy is vrolick als een helt, om ’t pat te loopen.
Haren uytganck* is van ’t eynde des hemels, *oorsprong

ende haren ommeloop tot aen de eynden* des selven; *tot het andere einde

ende niets is verborgen voor hare hitte.191 

De cartesianen beweren dat Psalm 19 een duidelijk voorbeeld is van de manier 
waarop God zich aan de menselijke voorstellingswereld aanpast en niet ‘vanuit 

25. Disputatie ‘Over de vastheid van de aarde’ van de student met de verlamde arm, Cornelius 
Keetmannus, opgedragen aan zowel Revius als Heereboord.
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de waarheid van de zaak’ spreekt. Maar dat komt, zegt Revius, omdat ze van alles 
aan de tekst toevoegen. Volgens hen staat er dat de zon zich, net als de bruide-
gom waarmee ze vergeleken wordt, ’s avonds in een soort slaapkamer terugtrekt 
en daar de hele nacht op bed blijft liggen. Maar daarmee laten ze zich meteen 
kennen als slechte lezers, want in de psalmtekst staat niets over ‘een keerpunt, 
een legerstede, rust, of een volgende dag. Wat kan er anders dan verkeerds uit 
zulke valse premissen worden afgeleid?’192

Wie de woorden van David zelf beschouwt, kan alleen maar zeggen dat alle 
dingen die hij zegt ‘ware uitspraken zijn, hoewel figuratief.’ De zon wordt ver-
geleken met een bruidegom omdat ze even imposant en luisterrijk is, en omdat 
ze de aarde vruchtbaar maakt. En met een held, omdat ze even snel en krachtig 
is. Maar daarmee zijn de grenzen van de vergelijking bereikt – zo’n vergelijking 
mag niet zomaar uitgebreid worden. Je kunt niet zomaar zeggen: ‘Een held 
slaapt wanneer hij zijn werk gedaan heeft, dus de zon ook.’193

In het vervolg van de psalmtekst wordt er over de zon gezegd dat ze van het 
ene einde van de hemel naar het andere einde beweegt. Dat is volgens Revius 
niet slechts ‘een ware metafoor’ (zoals de beelden van held en bruidegom), maar 
‘een ware uitspraak, omdat de zon door de jaarlijkse beweging nu eens van het 
noorden naar het zuiden, dan weer van het zuiden naar het noorden gaat. En 
ze verandert ook inderdaad van plaats door de dagelijkse beweging, en gaat van 
het ene punt van de hemel naar het andere. Zoals Salomo het in Prediker 1 uit-
drukt: De zon gaat op, en de zon gaat onder, en ze hijgt naar de plaats waar ze 
opging, ze gaat naar het zuiden en ze gaat om naar het noorden.’194

Doorslaggevend in Revius’ exegese is de vaste overtuiging dat het Gods be-
doeling is om in de Bijbel de waarheid aan mensen te openbaren. Zijn voor-
naamste principe blijft dan ook dat de Schrift zichzelf uitlegt: wie zorgvuldig 
genoeg alle bijbelteksten met elkaar vergelijkt, moet een idee krijgen van de 
ware betekenis. Maar om de tekst goed te begrijpen blijft het óók nodig om 
te kijken naar het genre, de historische context, eventueel de aangesproken 
personen, het al dan niet metaforische taalgebruik.195 Voor de discussie over 
kosmologie is het dus belangrijk om te beseffen dat Revius een bijbelboek als 
Genesis in de eerste plaats als geschiedschrijving beschouwt – en daarom als 
betrouwbaar op het punt van feiten. Verder leest hij de dichterlijke teksten uit 
Job, Psalmen en Prediker in het algemeen als universeel geldige uitspraken (dus 
niet binnen een historische context aan historische personen gericht, zoals de 
joodse spijswetten of de tijdgebonden instructies van Paulus over haardracht 
en hoofdbedekking). Die onuitgesproken vooronderstellingen verklaren ten 
diepste waarom hij, bijna onvermijdelijk, tot de conclusie komt dat de zon be-
weegt en de aarde stilstaat. Zoals hij het treffend samenvat in zijn berijming 
van Psalm 119:
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Soo lange als den hemel sal bestaen
Sal ooc u woort onfeylbaerlijc beclijven*, *onfeilbaar blijven bestaan 

Geen deel daer van en can verloren gaen.
Gelijc de aerd moet onbeweget blijven
Soo blijvet van geslachte tot geslacht
U waerheyt die ghy ons hebt doen beschrijven.196

5. De geestenwereld

Geloof, ongeloof en bijgeloof
Met de nieuwe filosofie, het nieuwe mechanistische wereldbeeld en de nieuwe 
manieren van bijbeluitleg wordt het steeds moeilijker om te geloven in een 
geestenwereld die invloed uitoefent op de fysieke natuur. Of het nu komt door-
dat de mens zijn omgeving steeds beter beheerst, doordat hij de nieuwe ideeën 
over natuurwetten en over lichaam en ziel omarmt of doordat hij simpelweg 
materialistischer wordt – een feit is dat het vertrouwen in toverij en hekserij, 
in astrologie en waarzeggerij snel afbrokkelt.197 Mét het verdwijnen van allerlei 
vormen van magisch denken raakt echter ook het geloof in engelen en duivelen 
aangetast – een ontwikkeling die aan het eind van de zeventiende eeuw haar 
neerslag zal vinden in Balthasar Bekkers bestseller De betooverde wereld.

Daarmee is meteen Revius’ dilemma in een notendop geschetst. Vanuit zijn 
karakter, aanleg en opleiding heeft hij in het algemeen weinig fiducie in bo-
vennatuurlijke verklaringen van de werkelijkheid – zoals bijvoorbeeld blijkt 
uit zijn werk als geschiedschrijver. In die zin is hij een kind van zijn tijd. Maar 
vanuit zijn positie in de grote theologische conflicten met cartesianen en soci-
nianen is juist het bestaan van een bovennatuurlijke werkelijkheid zijn cruciale 
argument. Daarin trekt hij ten strijde tegen de geest van zijn tijd. Enerzijds 
juicht hij als predikant en volksopvoeder de neergang van magie en toverij toe, 
anderzijds wil hij als theoloog en filosoof onverkort vasthouden aan het geloof 
in geesten zoals de Bijbel dat beschrijft. Dat betekent dat hij een weg moet zien 
te vinden tussen de klippen van ongeloof en bijgeloof door.

In de zeventiende eeuw zijn er geen grotere vijanden van magie dan de ge-
reformeerde dominees, en Revius is bepaald geen uitzondering. Zijn hele De-
venter periode heeft hij, samen met de kerkenraad, korte metten gemaakt met 
de astrologische voorspellingen in de Deventer almanak, met heksen, duivel-
bezweerders, tovenaars, ‘guichelaars’ en zelfbenoemde profeten.198 Daarbij ge-
bruikt hij overigens niet meteen het etiket ‘duivels’ of ‘occult’. Hij sluit niet uit 
dat er van beïnvloeding van boze geesten sprake kan zijn, maar hij lijkt zulke 
dingen toch voornamelijk als boerenbedrog en bijgeloof te beschouwen. Dat 
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blijkt uit de toon waarop hij erover schrijft: met ironie, ongeloof, bagatellise-
ring:

Maer sie ick wederom die alles willen weten
Wt teyckens in de hant of t’dwalen der planeten,

En menich gokelaer*, en menich alchymist *goochelaar

Die nimmer wijs en wort eer alles is gemist*, *verloren is gegaan

En die rontom het lant met eyer-brieven* lopen, *aflaatbrieven

En die den hemel self verpachten en vercopen
Soo segg’ ick in my self: wt dese dingen blijckt
Dat geenich dier den mensch in sotheyt en gelijckt.199

Hij heeft ook een verklaring voor de hang van het volk naar het bovennatuur-
lijke. Volgens hem is het niet meer dan gebruikelijk dat in tijden van grote po-
litieke omwentelingen ‘zieners’ opstaan die de grootste onzin en leugens verko-
pen als goddelijke inspiratie.200

Die houding past bij de praktijk van het domineeschap in de zeventiende 
eeuw. Overal in het land voeren de predikanten een hardnekkige strijd tegen 
allerlei vormen van volksgeloof en ‘paapse superstitiën’. Ze keren zich daarbij 
niet alleen tegen de mensen die daadwerkelijk bezig zijn met toverij en andere 
magische praktijken, maar ook tegen de rooms-katholieke geestelijken die de-
monen bezweren en uitdrijven, en die huizen, vee en mensen met wijwater be-
sprenkelen om ze te beschermen tegen kwade geesten.201

De gereformeerde belijdenisgeschriften en formulieren – door Revius her-
zien en opgenomen achter zijn nieuwe psalmberijming – laten op dat punt 
niets aan duidelijkheid te wensen over. Het is veelzeggend dat de rij van zon-
daren die niet aan het avondmaal mogen gaan (en die dus geen deel uitmaken 
van het ‘rijk van Christus’) wordt geopend met ‘alle Afgoden-dienaars, alle die 
verstorven Heyligen, Engelen oft andere creaturen aenroepen, alle die den beel-
den eer aen doen, alle tovenaers ende waerseggers, die vee ofte menschen, mits-
gaders andere dingen segenen, ende die sulcke segeninge gelove geven.’202 De 
kerkgangers moeten het afleren om op iets anders te vertrouwen dan op God 
alleen, en leren om genoeg te hebben aan het geopenbaarde Woord. 

Probleem is alleen dat de Bijbel vol staat met verwijzingen naar een geesten-
wereld. Rondom en boven ons bevinden zich de zielen van gestorven mensen, 
de duivelen, de engelen en uiteindelijk ook God zelf. Wie als gereformeerd pre-
dikant alle bijbelteksten die daarover gaan op de traditionele, niet-allegorische 
manier wil uitleggen, moet dus tussen twee klippen doorvaren. Aan de ene kant 
dient hij voluit het bestaan van de geestelijke werkelijkheid te erkennen, aan 
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de andere kant staat hij voor de opdracht om af te rekenen met alle bijgelovige 
resten uit een heidens en rooms-katholiek verleden. 

Engelen en demonen
Langzaam maar onweerstaanbaar verdringt het beeld van de machine in de loop 
van de zeventiende eeuw het beeld van lichaam en ziel. Met de doorwerking van 
het cartesianisme wordt het moeilijker om te geloven dat er geesten bestaan die 
invloed hebben op de natuur. In haar uiterste consequenties leidt de nieuwe 
filosofie zelfs tot vraagtekens bij de werkzaamheid van God in alle dingen.203 
Reden te meer voor Revius om onverkort vast te houden aan de traditionele 
visie op lichaam en ziel, op natuurlijke en bovennatuurlijke werkelijkheid.

Dat betekent uiteraard niet dat hij middeleeuwse voorstellingen koestert 
van duivels met horentjes en staarten, of van engelen die dag in dag uit moeten 
zwoegen om de hemelsferen in het rond te bewegen. Uit een serie van tien dis-
putaties ‘De angelis’ blijkt overtuigend hoezeer Revius op dit punt tussen oude 
en nieuwe voorstellingen in balanceert.204

Hij begint zijn betoog met te stellen dat het bestaan van engelen niet zo-
maar met het ‘natuurlijke verstand’ aangetoond kan worden. Je kunt zeggen 
dat het mógelijk is, omdat de menselijke ziel nu eenmaal ook blijft voortleven 
na de dood van het lichaam. Dus kan het best zo zijn dat er ook geesten zonder 
lichaam geschapen zijn, maar een sluitend bewijs kan ‘de loutere rede’ daarvoor 
niet produceren.205

Wie denkt dat het bestaan van engelen alleen al blijkt uit de beweging van 
de hemel, heeft het volgens Revius volslagen mis. Hij citeert met grote instem-
ming de jezuïet Leonardus Lessius: het past niet bij het volmaakte geluk en de 
volmaakte zelfstandigheid van deze wezens om altijd maar vastgehecht te zit-
ten aan die ene hemelsfeer en die dag in dag uit met dezelfde snelheid in het 
rond te bewegen, zonder ooit ‘de hoogste hemel te bereiken of de mensen in de 
aardse landen te gaan bekijken.’206 Het is dan ook een verzinsel dat de engelen 
de taak hebben om de hemel te bewegen: niets verhindert ons immers, zegt 
Revius, om te geloven dat de hemel door zijn eigen natuur bewogen wordt – 
zoals dat ook bij de elementen door hun eigen zwaarte en lichtheid gebeurt.207 
Zo’n redenering sluit in feite behoorlijk goed aan bij het (cartesiaanse) idee van 
natuurwetten, al is de onderliggende natuurfilosofie dan een andere.

Maar al zijn de engelen volgens Revius dan niet direct betrokken in aller-
lei natuurlijke processen en bewegingen, dat betekent niet dat ze geen invloed 
hebben op het aardse gebeuren. In de disputaties die volgen laat hij alle bijbelse 
informatie over engelen en demonen voluit staan, hij neemt slechts afstand van 
latere aangroeisels en overleveringen. 
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Engelen zijn, zegt hij, ‘onlichamelijke en onstoffelijke substanties’, dus af-
zonderlijke wezens en geen ‘bewegingen of krachten of inblazingen’ zonder 
meer. Ze kunnen individuele keuzes maken – anders zouden er immers geen 
goede en kwade engelen bestaan –, ze worden ‘boodschappers’ en ‘wachters’ ge-
noemd, ze kunnen een menselijke gedaante aannemen en met de mensen spre-
ken, ze kunnen weggaan en terugkomen. Het is hun werk om God te dienen en 
zijn lof te zingen, om zijn bevelen uit te voeren, en om de gelovigen op aarde te 
beschermen en hun zielen ná hun dood naar de hemel te dragen.208

Revius acht het waarschijnlijk dat God de engelen op de eerste scheppings-
dag gemaakt heeft, tegelijk met de hemelen zelf waarin ze zich gewoonlijk op-
houden. Allemaal zijn ze als goede geesten geschapen, maar kort na de schep-
ping is een deel van de engelenschaar in opstand gekomen tegen God. Vanaf dat 
moment zijn er dus duivelen of demonen op de aarde. Hun grootste zonde is 
dat ze uit eigen vrije wil van de waarheid afgeweken zijn, en daardoor van hun 
oorsprong vervreemd, al is dat niet buiten Gods voorzienigheid om gebeurd. 
Voor hen is, anders dan voor de mensen, geen redding meer mogelijk. De goede 
engelen daarentegen zijn enkel door Gods genade en verkiezing staande geble-
ven.209 

In de negen rangen van de middeleeuwse engelenhiërarchie gelooft Revius 
niet. Hij is eerder geneigd om de aanduidingen met cherub, seraf of aartsengel op 
te vatten als ‘de roeping van dat moment voor die bepaalde engel’. Zelfs van de 
eigennamen (zoals Gabriël en Michaël) denkt hij dat engelen die toebedeeld 
krijgen ‘naargelang het werk waarop ze uitgestuurd worden’ – het zijn dus na-
men die slechts ‘ter wille van ons’ aan hen gegeven zijn.210

Toch vermoedt hij wél dat er een bepaalde orde onder de engelen heerst, dat 
kan eigenlijk niet anders, want ‘God is geen stichter van verwarring, maar van 
orde.’ Zoals er onder mensen geen samenleving kan bestaan zonder ongelijk-
heid in positie (hoewel alle mensen van nature wél gelijk zijn), zo geldt dat ook 
voor de engelen.211 De functies kunnen in de loop van de tijd per engel wisselen, 
duidelijk is alleen dat ze altijd voor de troon van God klaarstaan om zijn beve-
len uit te voeren. Daarom kun je ook niet zomaar zeggen dat iedere mens zijn 
eigen beschermengel heeft, ‘omdat soms hele engelenlegers gestuurd worden 
om één gelovige te beschermen, en andersom één engel voor een heel volk [kan 
zorgen].’212

Talrijke pagina’s besteedt Revius aan de eigenschappen en kenmerken van 
de engelen: wat voor kennis bezitten ze, en wat valt er te zeggen over hun ver-
stand en wil? Hij gelooft allereerst dat de engelen over een veel grotere en per-
fectere kennis beschikken dan mensen. Veel dingen waar mensen lange redene-
ringen voor nodig hebben, weten zij intuïtief. Maar ze weten niet alles: zoals de 
demonen uit het uiterlijke gedrag van mensen moeten afleiden wat ze van plan 
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zijn, zo zijn de diepste overwegingen en verlangens van een mensenhart ook 
voor de goede engelen verborgen. Als God het hun niet rechtstreeks openbaart, 
kunnen ze slechts uit de uitwendige signalen en effecten aflezen wat een mens 
beweegt.213 Het enige wat ze weten is dat de mensen die ze moeten beschermen 
en bewaken door God uitverkoren zijn – maar verder kunnen ze geen toekom-
stige dingen weten of ‘het mysterie van het heil’ ontraadselen.214 

Wat hun wil en hun vermogens betreft, engelen kunnen liefhebben, verlan-
gen, zich verheugen, haten, vrezen en bedroefd zijn. Ze kunnen inwerken op de 
natuur en op de mensen. Met hun aanraking kunnen ze dingen veranderen en 
ze hebben ook de macht om de menselijke waarneming te beïnvloeden.215 Dat 
doen ze bijvoorbeeld, zegt Revius, ‘door bepaalde levenssappen en levensgees-
ten in de zintuigen op te wekken of te veranderen, waardoor we andere dingen 
kunnen zien of horen dan we eerst dachten.’ Een andere mogelijkheid is dat 
ze de menselijke fantasie manipuleren – dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer een 
engel in een droom of visioen aan een mens verschijnt.216 

Dat laatste betekent overigens niet dat engelen alleen maar in de verbeel-
ding bestaan – de Bijbel zegt immers duidelijk dat God bij allerlei gelegenhe-
den engelen stuurt om zijn bevel uit te voeren, ‘wat zonder de grootste onbe-
schaamdheid niet genegeerd kan worden.’ Ze verschijnen dan ook niet slechts 
in dromen en visioenen, maar ze kunnen concreet gestalte aannemen in de da-
gelijkse werkelijkheid – in zulke gevallen nemen ze een lichaam aan.217 Dat li-
chaam kan uit het niets verschijnen en verdwijnen, maar engelen (en demonen) 
kunnen ook gebruikmaken van de materie of zelfs van bestaande natuurlijke 
lichamen. Denk aan de engel die tijdelijk bezit nam van de profeet Zacharia, of 
de duivel, die met Eva sprak vanuit het lichaam van een slang.218 

De boze engelen hebben zelf geen lichamen, evenmin als de goede engelen, 
ook al denken sommige rooms-katholieke theologen dat dat wél zo is. Dat heeft 
onder meer te maken met de hartstochten die ze aan de duivel toeschrijven, en 
die in hun theologie gekoppeld zijn aan een lichamelijk bestaan. Zo zouden de-
monen in het vuur fysiek lijden kunnen ondergaan, kunnen genieten van rook 
en damp, en zich kunnen vermaken met geslachtsgemeenschap. Revius gelooft 
echter niet dat ze voor zulke dingen een lichaam nodig hebben. ‘De demonen,’ 
schrijft hij, ‘kunnen de tastbare dampen en walmen van de heidense offers ook 
in geestelijke zin absorberen en er met een geestelijke hartstocht van genieten, 
omdat ze daardoor iets proeven van de goddelijke eer waar ze naar streven. En 
ze vermaken zich met de seksuele begeerten van gewetenloze mensen, omdat 
ze hen daardoor mét zich in het verderf storten.’219

Zowel engelen als duivelen kunnen, zegt Revius, in het algemeen niets doen 
zonder dat God het toestaat. Evenmin hebben ze de macht om het menselijke 
verstand of de menselijke wil te manipuleren. Dat betekent dat engelen niet in 
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staat zijn om mensen te redden of te bekeren, en dat duivelen niet in staat zijn 
om de gelovigen in het verderf te storten. Maar wat ze wél kunnen is mensen 
aanzetten tot goed gedrag of verleiden tot verkeerd gedrag, vooral door in te 
werken op de hartstochten en de verbeelding.220

Fluisteringen in de verbeelding
Revius’ overtuiging dat engelen de macht bezitten om de menselijke verbeel-
ding te beïnvloeden is ongetwijfeld een boeiende gedachte voor een dichter. 
Weliswaar legt hij nergens een direct verband tussen engelen en kunstenaar-
schap, misschien omdat poëzie voor hem meer een kwestie van verstand dan 
van fantasie is. Maar het kan niet anders of hij moet – met deze theologie in zijn 
achterhoofd – soms nagedacht hebben over de herkomst van de beelden die 
tijdens het schrijven in zijn hoofd opkomen.221

Ook de duivel probeert overigens, net als de engelen, invloed uit te oefenen 
op de menselijke verbeelding en het menselijke gedrag. Dat dat voor Revius een 
onzichtbare maar niet minder reële werkelijkheid geweest is, blijkt bijvoor-
beeld uit zijn gedichtje ‘Achterclap’ [roddel, laster]:

De achterclap is wt de helle voortgedrongen.
Wie achterclapt die heeft den duyvel op der tongen.

En die vermakelijck den clapper geeft gehoor
Die heeft, al denckt hyt niet, den duyvel in het oor.

Maer diese stracx* gelooft, die moet voorseker weten *meteen

Dat hem de bose geest het herte heeft beseten.222

In uitzonderlijke gevallen kan het zelfs gebeuren dat de duivel de persoonlijk-
heid van een mens helemaal in beslag neemt, want ‘dat onreine geesten bezit 
kunnen nemen van menselijke lichamen, staat buiten kijf.’223 Wat een dergelij-
ke bezetenheid door de duivel precies inhoudt legt Revius verder niet uit. Maar 
zijn opvattingen op dit punt werpen wél licht op zijn (nooit gepubliceerde) 
gedichtje over de terechtstelling van Balthasar Gerards, de moordenaar van Wil-
lem van Oranje:

Een duyvel is hier de gedaente wt-getogen* *ontdaan van

Eens menschelijcken lijfs dat hy een wijl besat, 
En is weer na den gront der hellen afgevlogen

Van waer hy quam, al-eer hy Nederlant betrat.
Wat steecty wieroock aen met u bebloedde handen

Om dees verdoemde Geest te redden wt de pijn
O papen? t’is vergeefs. heel Spanjen mostmen branden,

En daer mee sou dit feyt noch niet gesoenet zijn.224
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Het is een van zijn allerhardste en onverzoenlijkste gedichten, met name om-
dat de tekst – op het eerste gezicht – over de ziel van Balthasar Gerards gaat, die 
voor eeuwig moet branden in de hel. Maar wie het vers, met Revius’ theologie in 
het achterhoofd, letterlijk leest, ontdekt dat er ook een andere betekenis mee-
speelt. Bij de terechtstelling van de moordenaar is de duivel (die zijn lichaam 
had overgenomen en die hem tot zijn gruwelijke daad had aangezet) terug-
gevlucht naar de hel. De katholieke Spanjaarden steken dus, bij wijze van spre-
ken, kaarsjes aan voor de duivel. Geen wonder dat dat hopeloos is. Het betekent 
natuurlijk niet dat de dichter positieve verwachtingen heeft voor de ziel van de 
moordenaar, en het betekent ook niet dat hij vergevingsgezind ingesteld is – de 
laatste regels van het gedicht spreken wat dat betreft boekdelen. Maar wat hij 
hier laat zien, is dat de menselijke motieven bij een dergelijke misdaad slechts 
de helft van het verhaal vormen. Er zijn machtiger invloeden in het geding dan 
je op het eerste gezicht zou denken, onzichtbaar, maar gruwelijk en gevaarlijk. 

Wonderen zijn uitzonderlijk
Revius’ geloof in de invloed van engelen en duivelen op de menselijke ver-
beelding betekent echter niet dat hij allerlei verhalen over bovennatuurlijke 
verschijnselen en gebeurtenissen voetstoots aanneemt. Hij is ervan overtuigd 
dat mensen ook uit zichzelf in staat zijn tot indrukwekkende verzinsels, waar 
verder geen geest aan te pas komt. In die categorie vallen niet alleen de meeste 
verhalen over geestverschijningen, hekserij, toverij en waarzeggerij, maar ook 
die over eigentijdse wonderen, profetieën en ontmoetingen met engelen. 

Omdat hij gelooft dat God, sinds de afsluiting van de bijbelse canon, geen 
bijzondere openbaringen meer nodig heeft om zichzelf aan de mensen bekend 
te maken, staat Revius uiterst sceptisch tegenover iedereen die denkt dat hij bo-
vennatuurlijke inzichten ontvangen heeft. God maakt contact met de mensen 
door zijn Woord en Geest, en daar komen sinds de eerste eeuw van onze jaartel-
ling verder geen rechtstreekse engelenboodschappen, wonderen, profetieën en 
visioenen meer aan te pas.225

Tekenend is het betoog dat hij over wonderen houdt. Aan de ene kant is 
het geloof in wonderen fundamenteel voor het christendom, en dus ook voor 
Revius. Wonderen zijn zichtbare ‘tekenen van God’, echte en werkelijke feiten, 
waarneembaar door de zintuigen, die ingaan tegen iedere natuurlijke orde. 
God is de enige die wonderen doet, die als het ware direct in zijn schepping kan 
ingrijpen om de gelovigen in hun geloof te bevestigen en om de ongelovigen te 
overtuigen.226 De Bijbel staat vol wonderen, culminerend in de opstanding van 
Christus, en dus is Revius de eerste om te erkennen dat ze eerbiedig geloofd en 
bewonderd moeten worden. 
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Aan de andere kant spreekt hij het liefst over wonderen in de verleden tijd. 
Hij ontkent niet met zoveel woorden dat ze ook nu nog kunnen gebeuren, 
maar eigenlijk zijn ze niet meer nodig omdat het evangelie door de wonde-
ren van Christus, de profeten en de apostelen al overvloedig bevestigd is – dat 
moet ook voldoende zijn voor latere eeuwen. De wetgeving op de berg Sinaï 
ging voor de joden vergezeld van verbazingwekkende wonderen, maar toen ze 
eenmaal in het beloofde land aangekomen waren moesten ze het doen met het 
geschreven Woord. Zo is het ook met het evangelie: in het begin is de waarheid 
ervan met wonderen bevestigd, maar nu het ‘lang en breed doorgedrongen’ is, 
hoeft dat niet meer.227

Daar komt bij dat er juist in latere tijden een groot gevaar op de loer ligt. 
In de Bijbel wordt immers voorspeld dat er in ‘de laatste dagen’ allerlei valse 
wonderen gedaan zullen worden door ‘de satan, de antichrist en de pseudopro-
feten’.228 Bovendien is het niet goed om veel gewicht aan wonderen te hechten. 
Zelfs het meemaken van een écht wonder is niet cruciaal voor het geloof. God 
doet zoiets alleen bij heel speciale gelegenheden – lang niet alle bijbelheiligen 
hebben met wonderen te maken gehad en trouwens, we zouden ze niet eens 
bijzonder meer vinden als ze voortdurend gebeurden. Zodoende hebben ze ze-
ker niet dezelfde autoriteit als de Schrift. Sterker, de gave om wonderen te ver-
richten is geen ‘zaligmakende genade’: er zijn mensen geweest die grote won-
deren gedaan hebben en die, toen het erop aankwam, toch door God verworpen 
zijn.229

De concrete toepassing die Revius maakt, is dat je niet zomaar om een won-
der mag bidden. Ook vroeger mocht dat alleen maar in uitzonderlijke gevallen: 
als het nodig was om het geloof of de waarheid van het evangelie te bevestigen, 
of op uitdrukkelijk bevel van God. Alle andere motieven zijn fout. Zo heb je 
mensen die God willen uitproberen, of die alleen maar nieuwsgierig zijn of hun 
eigen belang op het oog hebben. In zulke gevallen is een gebed om een wonder 
nooit goed te praten. De normale gang van zaken is dat je te rade gaat bij de 
Bijbel, zonder verder om bovennatuurlijke dingen te bidden.230

De sterren en het lot
Uit het bovenstaande blijkt genoeg hoe sceptisch Revius, geheel in lijn met de 
gereformeerde traditie, staat ten opzichte van eigentijdse wonderen en godde-
lijke boodschappen die buiten de Bijbel omgaan. Maar nog veel kritischer is 
hij over alle verschijnselen die te maken hebben met toverij, geestverschijnin-
gen, voorspellingen en dromen. Dat blijkt allereerst uit zijn disputaties over 
sterrenwichelarij, een onderwerp dat hem, gezien het aantal bladzijden dat hij 
eraan besteedt, buitengewoon gefascineerd moet hebben.
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Nadat hij uitvoerig uit de doeken gedaan heeft waarom hij niet gelooft dat 
hemellichamen bezield zijn,231 komt hij te spreken over de mensen die den-
ken dat ‘uit het bestuderen van de sterren toekomstige lotgevallen voorzien en 
voorspeld kunnen worden.’ Dat is in zijn ogen behoorlijk aanmatigend, want 
op een dergelijke kennis kan alleen God aanspraak maken. Bovendien is iedere 
vorm van waarzeggerij, dus ook sterrenwichelarij, in de Bijbel duidelijk verbo-
den – dat bewijst Revius met een hele rij teksten uit Deuteronomium, Jesaja en 
Jeremia.232

Wat niet zeggen wil dat de bewegingen van de hemellichamen helemaal 
geen betekenis voor hem hebben. Ze spelen niet alleen een belangrijke rol in 
het afbakenen van de tijd, ze geven ook indicaties van het weer, en ze werken in 
op vruchtbaarheid, ziekte en gezondheid.233 Hoewel veel van zijn tijdgenoten 
– ook predikanten – erop hameren dat het verschijnen van een komeet onheil 
voorspelt, is Revius daar voorzichtig mee. Hij erkent dat er gezegd kan worden 
dat een ster soms de gunst van God ten opzichte van de mensen aanduidt, en 
soms ook zijn toorn en straf voorspelt, maar ‘deze manier van duiden heeft iets 
uitzonderlijks, en we kunnen daarover niet precies en specifiek oordelen zon-
der een bijkomende bijzondere openbaring.’234

Maar als zelfs echte tekenen van God moeilijk te interpreteren zijn, hoe-
veel te meer geldt dat dan voor ‘de natuur, de wil, de fortuin, de lotgevallen en 
de dood van één afzonderlijk mens’. Het is helemaal fout om de theologie een 
‘ongelijke verbintenis’ te laten aangaan met de astrologie, vindt Revius, en daar-
mee schaart hij zich in de traditie van Augustinus en Calvijn, een lijn die in de 
zeventiende eeuw belangrijk versterkt wordt door de invloed van humanisme 
en piëtisme.235

Astrologie opent volgens hem de deur voor een gevaarlijk soort determi-
nisme. Als de sterren tekenen zijn van toekomstige dingen, dan moet er een 
verband van oorzaak of gevolg zijn, en als dat zo is, is er geen ruimte meer 
voor Gods vrijmacht en de menselijke vrije wil en verantwoordelijkheid. Wie 
overspel bedrijft, kan zeggen dat de planeet Venus hem ertoe drijft, en wie een 
moord pleegt, kan zich verontschuldigen door te wijzen op de invloed van 
Mars. Dat zou zelfs betekenen dat God de oorsprong en oorzaak van elke mis-
daad is, omdat Hij tenslotte de invloeden van de sterren bepaalt.236 Een ernsti-
ger ketterij is niet denkbaar.

Daarbij had Revius het kunnen laten, wat de behandeling van de astrologie 
betreft. Maar dat doet hij niet. Pagina’s lang weidt hij uit over de opvattingen 
van astrologen en theologen, de uitleg van bijbelteksten en vooral over spits-
vondige bewijzen die duidelijk moeten maken dat astrologie eigenlijk hele-
maal niet logisch is.
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Het probleem van de tweelingen lijkt hem uitzonderlijk te boeien: als de 
sterren bij de geboorte van een kind het karakter en de levensloop voorspellen, 
hoe kan het dan zijn dat twee kinderen die op dezelfde dag geboren worden, 
een heel verschillend leven leiden? Dat kan niet alleen verklaard worden uit 
het tijdsverschil dat er tussen de geboorte van de ene en de andere helft van de 
tweeling zit. Trouwens, waarom is dat moment van de geboorte zo belangrijk? 
Misschien gaat het wel om de conceptie, en daarvoor geldt zéker dat er van geen 
tijdsverschil sprake is.237 Bovendien, het lijdt geen twijfel dat er elke dag zowel 
in Nederland als in China mensen onder dezelfde constellatie geboren worden 
– en toch gebeurt het niet ‘dat zij de christelijke religie omhelzen, of wij (wat 
God verhoede) de demonencultus.’238

Ook op de grotere schaal van de wereldgeschiedenis valt er uit de stand van 
de sterren geen enkele toekomstige gebeurtenis af te leiden. Zelfs de invloed 
van Mars op oorlogen stelt Revius ter discussie, hoewel hij wél gelooft dat de 
planeten inwerken op de menselijke lichaamssappen. Maar de verhitting van 
het bloed die Mars veroorzaakt heeft volgens hem minder met oorlogvoering 
te maken dan de overvloedige consumptie van wijn: ‘Ook wijn verhit het bloed, 
en méér, denk ik, dan de planeet Mars. Maar toch heeft tot nog toe niemand op 
grond daarvan een oorlog voorspeld.’239

Hoewel hij astrologie dus als nepwetenschap beschouwt, erkent hij dat er 
soms wél een kern van waarheid in astrologische voorspellingen kan zitten. 
Maar dat heeft andere oorzaken dan ‘de kunst van de sterrenwichelarij’. Het kan 
komen door ‘een pact met de duivel’ of door demonische inblazingen, waardoor 
de waarzegger over occulte kennis beschikt. Het kan ook zijn dat het God is die 
mensen via een onbewuste ingeving de juiste inzichten geeft. Maar vaak liggen 
de oorzaken op een ander terrein, en heeft de geloofwaardigheid van de voor-
spellingen alles te maken met de listigheid en de mensenkennis van de waar-
zeggers, en de goedgelovigheid van het publiek.240

Uit dat alles blijkt hoezeer Revius balanceert tussen natuurlijke en bovenna-
tuurlijke verklaringen. Hij wil recht doen aan de bijbelse geestenwereld, maar 
tegelijkertijd volgt zijn nuchtere verstand het spoor van de logische, menselijke 
redenering. Die neiging wordt opnieuw zichtbaar wanneer hij zich, een paar 
jaar later, waagt aan de exegese van het op dit punt meest problematische bij-
belgedeelte: de geschiedenis van koning Saul aan de vooravond van zijn dood.

De heks van Endor
Als de bijbelse koning Saul wil weten hoe zijn oorlog met de Filistijnen af zal 
lopen, en als God hem geen antwoord wil geven en hij ook niet meer naar de 
overleden profeet Samuel kan gaan, besluit hij zijn toevlucht te nemen tot een 
waarzegster. Maar omdat hij zelf alle heksen en tovenaars in het land heeft laten 
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ombrengen, gaat hij in vermomming – de vrouw zal anders nooit toegeven dat 
ze de doden kan bezweren. In Endor, waar de waarzegster woont, ontspint zich 
een gesprek tussen haar en Saul, waaruit blijkt dat ze een geest ziet die haar ver-
telt dat ze met de koning praat. Die geest ziet eruit als Samuel en hij voorspelt 
Saul dat hij de oorlog zal verliezen en dat hijzelf en zijn zonen daarbij de dood 
zullen vinden, omdat hij zich van God heeft afgekeerd.241

Het is een bijbelgedeelte waarover tal van joodse en christelijke bijbelge-
leerden zich het hoofd gebroken hebben. Was het echt de geest van Samuel die 
daar verschenen is? Of was het een andere geest die zich voordeed als de profeet? 
Kwam de nauwkeurige en controleerbare voorspelling die hij deed bij God van-
daan, of bij de duivel? Revius is zich van de verschillende theorieën bewust, en 
hij geeft in zijn twee disputaties over de verschijning van Samuel eerst een mooi 
overzicht van de stand van zaken.242 Volgens hem zijn er drie verklaringen in 
omloop: óf de geest van de echte Samuel is bij de waarzegster gekomen, óf de 
duivel is ‘in de gedaante van Samuel’ verschenen, óf de waarzegster heeft Saul 
een verzonnen verhaal op de mouw gespeld.

De eerste verklaring is volgens Revius niet houdbaar. Geesten van heiligen 
kunnen nooit door duivelse toverkunsten opgewekt worden, want magie heeft 
geen macht over heiligen, zeker niet als ze al dood zijn en naar de hemel gegaan. 
En het zou heel onlogisch zijn om te denken dat God door middel van de geest 
van Samuel een boodschap heeft willen doorgeven: God wilde Saul immers 
niet antwoorden, ‘noch door profeten, noch door priesters, noch door dromen, 
daarom is het niet geloofwaardig dat Hij hem zulke antwoorden heeft willen 
geven door middel van de doden – terwijl Hij dat ook nog eens bij wet duidelijk 
verboden had.’243

Dat niet de geest van Samuel, maar de duivel zélf aan de waarzegster versche-
nen is, is de traditionele verklaring die – volgens Revius – nog altijd de meeste 
steun vindt onder gereformeerde theologen. Hij geeft ter ondersteuning een 
lang citaat van Karel de Grote uit de Libri Carolini en besluit dat met de woor-
den: ‘Dit oordeel van de grote koning wordt door de meerderheid van onze 
theologen gevolgd, en er is daarin ook niets dat onverenigbaar is met de hei-
lige Schrift of het gezond verstand.’244Als Samuel écht aan Saul verschenen was, 
zou hij beslist niet hebben toegelaten dat Saul hem aanbad – hij had zelf toch 
altijd gepredikt dat een mens alleen God mag aanbidden. En verder: ‘Hoe kan 
een mens Gods, die met Abraham in de eeuwige rust is, zeggen tegen een man 
des verderfs, het vuur van de hel waardig: Morgen zul je bij mij zijn? Door die twee 
dingen onthulde de onvoorzichtige satan de breekbaarheid van zijn bedrog.’245

De laatste verklaring die Revius zijn studenten voorlegt, is binnen de chris-
telijke theologie vrij nieuw.246 Hij put daarvoor uit het omstreden boek van Re-
ginald Scot, The discoverie of witchcraft (1584), verre voorloper van De betooverde wereld 
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(1691) van Balthasar Bekker. Scot verklaarde al in de zestiende eeuw dat toverij 
en hekserij niets met een menselijk pact met de duivel of duivelse illusies te 
maken hadden, maar alles met goocheltrucs, melancholie en waandenkbeel-
den – een boodschap die de Engelse koning James I zozeer mishaagde dat hij 
volgens een populair verhaal zo veel mogelijk exemplaren in beslag liet nemen 
en verbranden. Tal van puriteinse theologen – Perkins en Gifford voorop – be-
streden het boek van Scot hevig.247 Geen wonder dat er ook in de gereformeerde 
kringen waarin Revius verkeert, met veel argwaan naar gekeken wordt.

 Revius haast zich dan ook om afstand te nemen van Scots ‘verwaterde op-
vattingen over de toverkunst’, hij gebruikt het boek alleen maar om te onder-
zoeken of de waarzegster van Endor misschien een sluwe bedriegster geweest 
is die in werkelijkheid helemaal geen contact met geesten had.248 Sommige ar-
gumenten van Scot vindt hij nergens op slaan, bijvoorbeeld het argument dat 
de geestverschijning in Endor nooit een duivel geweest kan zijn omdat hij de 
naam van God wel vijf keer noemt. Daar gelooft Revius niet in, volgens hem kan 
de duivel dat gevaarlijke woord best over zijn lippen krijgen, kijk maar naar het 
gesprek van Eva met de slang. En wat de kleding van Samuel betreft, ook dat 
hoeft geen aanwijzing voor bedrog te zijn want ook bij échte bovennatuurlijke 
verschijnselen wordt er eenvoudig vanzelf in zulke trivialiteiten als kleding-
stukken voorzien.249

Maar andere argumenten vindt hij wél overtuigend. Scot maakt bijvoorbeeld 
aannemelijk dat de waarzegster koning Saul meteen herkend heeft, al doet ze 
dan alsof ze zich door zijn vermomming laat misleiden. Niet alleen was Saul 
een opvallende man die met kop en schouders boven de rest van het volk uit-
stak, zijn legerkamp was ook in de buurt van Endor – dat moet de waarzegster 
dus geweten hebben.250 Interessanter wordt het nog als Scot gaat uitleggen hoe 
de waarzegster Saul heeft kunnen wijsmaken dat hij met een geestverschijning 
te maken heeft. Hij leidt eerst uit de tekst af dat de vrouw zich teruggetrok-
ken heeft in een kamer waar Saul haar niet kon zien. Vervolgens veronderstelt 
hij dat ze daar een handlanger had, een ‘gesticulator’ zoals Revius hem noemt, 
en dat die op de een of andere manier, wellicht van achter een halfdoorzichtig 
gordijn, een soort schimmenspel voor Saul opvoert en de stem van Samuel na-
doet. Een andere mogelijkheid is dat de vrouw de kunst van het buikspreken 
beheerst en op die manier de suggestie wekt dat ze met een geest praat.251

Revius lijkt behoorlijk gecharmeerd van deze argumenten. Hij durft het 
tenminste aan om in dit geval de traditionele en de nieuwe verklaring van to-
verij naast elkaar te laten staan. Het kan zijn dat de duivel in de gedaante van 
Samuel aan koning Saul verschenen is, maar het kan ook zijn dat de waarzegster 
gewoon een bedriegster geweest is. Beide verklaringen ‘zijn geloofwaardig en 
kunnen verdedigd worden.’252
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Ruimte voor de rede
Op grond van zijn standpunten over het cartesianisme wordt Revius altijd in 
één adem genoemd met Voetius – de voorman van de ‘confessionalisten’ of ‘bi-
blicisten’ of hoe deze soort van theologen verder aangeduid mag worden. De 
vergelijking tussen die twee is ook terecht. Op de grote lijnen zijn Voetius en 
Revius het helemaal eens. Maar wie de details van Revius’ opvattingen over he-
mel en aarde, engelen en duivelen, toverij en astrologie vergelijkt met die van 
Voetius, komt tot de ontdekking dat Revius zich in deze discussies iets genuan-
ceerder en zakelijker opstelt.

Dat blijkt heel duidelijk uit de toon van zijn betoog over de waarzegster van 
Endor. Hij gelooft dat er een bovennatuurlijke verklaring voor de verschijnse-
len kan zijn, maar hij staat ook open voor natuurlijke verklaringen. Hij brengt 
die twee dingen heel mooi met elkaar in verband door te stellen dat de duivel 
een specialist is in bedrog en zinsbegoocheling253 – er kan dus sprake zijn van 
occulte invloed als oorzaak van menselijke sluwheid en listigheid. Intussen is 
de manier waarop hij over Reginald Scot spreekt zakelijk, hoewel hij geen twij-
fel laat bestaan over het feit dat hij het oneens is met de hoofdlijn van diens 
‘verwaterde opvattingen’ over toverij. Maar hij is terughoudender dan Voetius, 
volgens wie het groeiende scepticisme en libertinisme in de Republiek door het 
boek van Scot hevig wordt aangewakkerd: 

Reginald Scot, een Engelsman van adel, ontkende openlijk de misdaad van toverij (...). 
Hij schreef alle wonderbaarlijke effecten ervan toe aan hetzij melancholie of andere na-
tuurlijke kwalen, hetzij de bedrieglijke kundigheid, ijver en vingervlugheid van men-
sen die ons met hun bedenksels en slinkse streken voor de gek houden, hetzij de absur-
de verzinsels en ijdele hersenspinsels van zogenaamde tovenaars. Zijn boek, The discoverie 
of witchcraft, werd in Engeland verbrand, en koning James [I] heeft het uitdrukkelijk 
bestreden in zijn Daemonologie. (...) Door het lezen van dit boek, als een onuitputtelijke 
bron, zijn talrijke geleerde en ongeleerde mensen in de Nederlanden aan het twijfelen 
geslagen, zodat ze zich ontwikkelden tot sceptici en libertijnen op het punt van toverij 
(want ons land wemelt van de libertijnen en halve libertijnen). Ze hebben zelfs zo’n 
dieptepunt van ontkenning bereikt dat we terecht van hen zeggen mogen wat koning 
James in zijn Daemonologie tegen zijn onderdaan Reginald Scot zei, dat ze een stelletje 
nieuwe sadduceeërs zijn, want ze lachen om alle werkingen en verschijningen van de 
duivel, alsof het om fantasiebeelden en oudewijvenpraat en angstig bijgeloof gaat.254

Niet dat Voetius een voorstander geweest is van heksenprocessen, integendeel. 
Beter tien schuldigen vrij laten rondlopen dan één onschuldige veroordelen.255 
Maar dat de duivel in het spel kon zijn, stond voor hem buiten kijf – een opvat-
ting die Revius overigens deelt. 

Toch is het, in het licht van bovenstaand citaat, verrassend hoeveel ruimte 
Revius geeft voor de natuurlijke verklaring van toverij. Ook omdat in de kant-
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tekeningen van de Statenvertaling – waar hij twintig jaar eerder toch zelf aan 
meegewerkt heeft – die ruimte bepaald niet aanwezig is. Bij de eerste aandui-
ding van Samuel in de tekst plaatsen de vertalers meteen de opmerking: ‘Dat 
is, eenen boosen geest in de gedaente van Samuel, den welcken sy door hare 
duyvels-konste hadde doen op komen.’ En in die lijn gaan ze verder, vers na 
vers, tot aan de conclusie: ‘Saul door dese tooveresse van den duyvel bedrogen 
zijnde, heeft den duyvel ge-eert in plaetse van Samuel.’256

Tegen die achtergrond bezien is het opmerkelijk dat Revius hier, ondanks 
zijn standvastig-traditionele uitgangspunten, enige ruimte lijkt te bieden voor 
nieuwe, rationele inzichten over hekserij. Zulke openingen zijn er bij hem ook 
op andere terreinen, hoe klein ook. Hij gelooft bijvoorbeeld niet dat demo-
nen, die onlichamelijk zijn, seksuele gemeenschap met mensen kunnen heb-
ben – een middeleeuwse gedachte waar Voetius nog niet volledig afstand van 
kan doen.257 Verder durft hij te twijfelen aan het bestaan van vaste hemelsferen, 
terwijl sommige theologen uit de voetiaanse school dat idee nog altijd vurig 
verdedigen.258 En als hij de effecten van astrologie en waarzeggerij moet ver-
klaren, geeft hij een belangrijke rol aan ‘de listigheid van de waarzeggers en de 
goedgelovigheid van het publiek’.259 

Dat zorgt voor nuance in de beeldvorming. Kennelijk kun je niet zomaar 
spreken van een duidelijk afgebakend kamp van ‘biblicisten’ die uit conser-
vatisme geen afstand kunnen doen van traditionele opvattingen, die overal 
geesten en wonderen zien en die alles in de Bijbel letterlijk lezen. Revius is een 
voorbeeld van iemand in wiens aard het ligt om juist gefascineerd te zijn door 
nieuwe inzichten en ontdekkingen, iemand die de aantrekkingskracht voelt 
van rationele argumenten en daarin meegaat zover hij kan – maar die tegelij-
kertijd wél fundamenteel wil blijven vasthouden aan het idee van een geopen-
baarde waarheid. Dat is de reden waarom hij zo zwaar hecht aan de letter van 
de bijbeltekst en waarom hij zijn hele leven besteedt aan het zo goed mogelijk 
begrijpen daarvan, misschien zelfs de reden waarom hij zich vastklemt aan de 
traditie waarbinnen hij theologie bedrijven wil: omdat traditie tenminste een 
boventijdelijk en bovenpersoonlijk houvast biedt bij de moeilijke taak van bij-
belexegese.

6. Dood en onsterfelijkheid

Cultuurpessimisme 
In de laatste jaren van zijn leven lijkt Revius een steeds pessimistischer kijk op 
de hem omringende wereld te krijgen. Om hem heen vallen binnen een periode 
van negen jaar bijna alle goede vrienden weg: Johannes Polyander, Constantijn 
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l’Empereur, Frederik Spanheim, Jacobus Trigland en ten slotte Daniel Heinsius, 
de dierbaarste van allen.260 Dat betekent voor Revius niet alleen een groot per-
soonlijk verlies, het maakt ook dat hij de toekomst van de universiteit, het land 
en de wereld met nóg meer zorg tegemoetziet. Dat gevoel spreekt duidelijk uit 
zijn lijkzang op Spanheim:

Ik heb je beweend Polyander, geliefd en betreurd door de goeden,
ik heb je beweend, Caesar*, aan mij ongelukkige ontrukt. *L’Empereur

Nu klaag ik om Spanheim, hoewel, vergun mij te zeggen,
niet hem, niet de overigen, maar mijn eigen verliezen beween ik.
(...)
Christus, tot U strekt de Academie smekend haar handen,
als ze bidt dat uw zorg voor haar altijd zal duren,
opdat niet een vreselijke stem weerklinkt, als Gij weigert:
‘Zie, de pijler van zuivere leer die ze geweest is, is ze niet meer.’261

Revius’ zorg blijkt terecht: in de jaren die volgen komt de ene na de andere 
cartesiaan het Leidse professorenbestand versterken – een ontwikkeling die hij 
ongetwijfeld met lede ogen heeft aangezien. Bij de theologische faculteit wordt 
in 1648 de Leidse predikant Abraham Heidanus benoemd, die vanaf de kansel 
soms al verhuld cartesiaanse denkbeelden verkondigde, en later steeds openlij-
ker aan de kant van de cartesianen staat.262 De uitgesproken cartesiaanse filosoof 
Johannes de Raey wordt vijf jaar later de opvolger van zijn grote tegenstander 
Adam Stuart, terwijl latere benoemingen van hoogleraren in de medicijnen en 
de filosofie de trend voortzetten.263

Ook het aantreden van Johannes Coccejus in 1650 heeft de ontwikkeling, 
achteraf gezien, versterkt, al is Coccejus zelf geen cartesiaan. Hij wil slechts 
bijbels theoloog zijn, zonder dat een of ander filosofisch systeem hem daarbij 
in de weg staat – op zichzelf een goed-gereformeerd uitgangspunt. Niettemin 
is het zijn manier van werken die uiteindelijk een grotere openheid voor het 
cartesiaanse gedachtegoed onder orthodox-gereformeerde theologen mogelijk 
maakt.264 

Hoe dat Revius’ verhouding tot Coccejus in deze jaren beïnvloed heeft, 
blijft in nevelen gehuld. Misschien is de vroegere vriendschap – gebaseerd op 
een gezamenlijke liefde voor bijbelse filologie en geschiedschrijving en op een 
spontane sympathie voor elkaars inzichten – bekoeld. Maar het zou ook zomaar 
kunnen zijn dat ze wél bevriend gebleven zijn, en dat Coccejus’ invloed er iets 
mee te maken heeft dat Revius in zijn laatste jaren een origineler en vernieu-
wender manier van aanpak kiest voor zijn disputaties.

Ook in politieke zin is het een roerige en Revius niet bepaald hoopvol stem-
mende periode. Na de dood van stadhouder Frederik Hendrik – die relatief to-
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lerant was ten opzichte van rooms-katholieken en remonstranten en die onwil-
lig bleek om het cartesianisme aan de universiteiten te bestrijden – lijkt het tij 
heel even te keren. Willem II versterkt in zijn strijd met de regenten de ban-
den met de gereformeerde en orangistische partij. De crisis van 1650, waarbij 
de grootte van het leger en de macht van de stadhouder de inzet vormen, loopt 
zelfs gunstig af voor de orangisten. Heel even ziet het er goed uit voor Revius 
en consorten. Misschien hebben ze wel gedacht dat de groeiende invloed van 
arminianen, rooms-katholieken en cartesianen nu alsnog teruggedrongen zou 
kunnen worden.265 Maar hun optimisme wordt in de kiem gesmoord door de 
plotselinge dood van Willem II in november 1650, een paar weken voor de ge-
boorte van zijn enige zoon.

‘Ik voel,’ schrijft Revius in zijn inleiding op Daventria illustrata, ‘hoezeer mijn 
geest door liefde en afkeer, hoop en vrees naar verschillende richtingen gedre-
ven wordt en in een volstrekt andere richting dan ik mij aan het begin van mijn 
werk had voorgenomen. Maar wie is zo hard van inborst dat hij onberoerd blijft 
voor de ramp waardoor het vaderland, dat slechts uit was op de voordelen van 
de zozeer gewenste vrede, getroffen is en in verdriet en rouw gedompeld? Welk 
een zware slag toch heeft het vaderland getroffen bij het verlies van onze jongste 
prins! Door het lot werd hij slechts aan de aarde getoond, en verwijlen was hem niet gegund.’ 266

Met de dood van Willem II begint het eerste Stadhouderloze Tijdperk, een 
periode waarin de regenten het voor het zeggen hebben en waarin de invloed 
van de gereformeerde kerk taant. Geen wonder dat Revius in zijn laatste jaren 
meer en meer in een cultuurpessimist lijkt te veranderen.

Verscheurende wolven en helse monsters 
Uit zijn verzuchtingen over de dood van Willem II blijkt meteen ook waar Re-
vius de oorzaken van het kwaad zoekt: niet allereerst in de politieke, kerkelijke 
en wetenschappelijke ontwikkelingen op zichzelf, maar ten diepste in de zonde 
van het hele volk – hijzelf inbegrepen: ‘Geen wonder, deze blikseminslag heb-
ben wij over onszelf afgeroepen door onze zonden jegens de goedertieren Vader 
in de hemel.’267

Die gedachte blijkt ook uit het boek dat hij de omineuze titel Thekel (1653) 
meegegeven heeft, een titel die onweerstaanbaar de associatie oproept met de 
balzaal van de Babylonische koning Belsazar, waar op het hoogtepunt van de 
feestvreugde een hand aan de muur verschijnt die schrijft: Mene, mene, thekel, 
 upharsin – geteld, geteld, gewogen en gebroken. Diezelfde nacht vindt Belsazar 
de dood en zijn rijk komt in handen van de vijand.

Dat Revius de toekomst van zijn eigen land bijna even somber ziet, blijkt uit 
de manier waarop hij schrijft over de bron van het verval: ‘Wij ervaren allemaal 
de onverwachte tegenspoeden van onze Republiek, maar we richten niet alle-
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maal het oog en het hart op de ware oorzaken daarvan. Gods trouwe dienaren 
besteden daar veel werk aan, als ze ons confronteren met de toorn van God over 
onze zonden, als ze de zedeloosheid, de hebzucht, de wellust, de dagelijks toe-
nemende vrijheid van bijgeloof aanwijzen, en als ze ons daarom aansporen om 
ons, in zak en as, te bekeren. Maar volgens mij is er nog één ding blijven liggen: 
er zou ook rekening gehouden moeten worden met de valse leer die onder de 
naam van een nieuwe filosofie de academiën en hogescholen binnensluipt, en 
die een ramp voor de gemeenten én een toename van Gods toorn voorspelt – als 
ze niet tijdig wordt tegengegaan.’268

Zijn opsomming van zonden – zedeloosheid, hebzucht, wellust, ketterij en 
cartesianisme – laat opnieuw vermoeden dat Revius niet in het rijtje past van de 
meer piëtistisch ingestelde predikanten die onder de indruk van de omstandig-
heden de strijd tegen dansen, toneel, orgelspel in de kerk, ongepaste kleding en 
haardracht verhevigen. Zoals al eerder opgemerkt, hij schrijft maar weinig over 
zulke dingen en áls hij het doet is het duidelijk dat hij het niet de belangrijk-
ste discussies vindt.269 Zíjn lijst van nationale zonden wordt eerder aangevoerd 
door de insluipende cartesiaanse filosofie. 

Maar hij laat het niet bij klagen over de nood der tijden, want ‘niemand mag 
bij publieke rampen werkeloos toekijken, maar iedereen moet tot nut van het 
algemeen een bijdrage leveren, naar de mate waarin God hem grote of kleine 
gaven verleend heeft.’270 En dus trekt hij in Thekel, zijn zoveelste polemische ge-
schrift tegen het cartesianisme, opnieuw fris van de lever ten strijde tegen wat 
hij als het allergrootste kwaad van zijn dagen beschouwt: de geesten in de lucht 
die de bijbelse waarheid bedreigen.

Er is intussen één ketterij die hem tot nog heviger verontwaardiging kan be-
wegen dan het cartesianisme, en dat is de leer van de socinianen. Niet voor niets 
vormt de bestrijding van deze ketterij, die de goddelijke drie-eenheid, de god-
delijke natuur van Christus en de opstanding van het lichaam ontkent, de rode 
draad in zijn laatste disputatiebundel.271 Daaruit blijkt opnieuw welke thema’s 
hem in zijn laatste levensjaren uiterst existentieel bezighouden: de serie begint 
met de twee disputaties over de tovenares van Endor, hierboven besproken, en 
gaat vervolgens in op allerlei bijbelpassages uit het Oude en Nieuwe Testament 
die iets te maken hebben met de geestenwereld, de godheid van Christus, de 
lichamelijke opstanding uit de dood en het eeuwige leven. Die thema’s vormen 
de speerpunten in zijn theologische werk, zowel in zijn strijd met de cartesia-
nen als die met de socinianen.

Niemand kan Revius dan ook achteraf gezien verwijten dat hij niet de cru-
ciale kwesties heeft opgepikt: hij vecht voortdurend aan de grens die de ortho-
doxie van de vrijzinnigheid scheidt. Waarbij overigens wél bedacht moet wor-
den dat in de zeventiende eeuw socinianisme onverenigbaar is met orthodoxie, 
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maar cartesianisme niet.272 Ook Revius moet dat beseft hebben, al lijkt het er in 
zijn werk soms op dat het cartesianisme een van de ergste ketterijen is. Toch is 
het socinianisme erger. Hoezeer dat de kern van zijn levensbeschouwing raakt, 
blijkt bijvoorbeeld uit zijn lijkzang op Polyander, waarin hij de socinianen een 
gruwelijk einde voorspelt:

En jullie, bedwing je afschuwelijke lach,
afgrijselijke Volkelius, misdadige Crellius,
wier mond overstroomt van het dodelijk gif,
van een walgelijke geest. 

Monsters, misdadig Socinus-gebroed,
goddelozen, vijanden van de goddelijkheidsleer,
goddelozen, van wie Polyander de nekken
in boeien sloeg,

Een vale wolvin zal je hart straks verscheuren
zoals je rechtvaardig verdient, en na je dood
volgt de straf die misdadigers diep in de hel
te wachten staat.273

De taak van Revius en zijn collega’s bestaat dus uit niets meer of minder dan het 
ten strijde trekken tegen monsters. Zo heeft hij zijn laatste levensjaren beleefd, 
en zo beschrijft hij dat ook in zijn lijkzang op Trigland:

Wie heeft de monsters, gevaarlijke wolven voor de kerk,
opgerezen uit de duistere krochten van de onderwereld,
met het scherpe zwaard van het woord verpletterd? Trigland.

Hij is niet voor vleierij geweken, of voor geld,
niet voor de gunst van het volk of van vorsten,
niet door schande overwonnen noch door bedreigingen gebroken
heeft hij de waarheid gemengd met de listige leugen,
maar zich steeds een onverschrokken Trigland betoond.274

Op een vergelijkbare manier laat hij zich uit over Johannes Pythius, vader van 
een van zijn studenten en auteur van een boek dat de theorie van de pre-ada-
mieten (mensen die al vóór Adam en Eva geleefd zouden hebben) met de grond 
gelijk maakt:

Op de Python, de draak die de vochtige aarde ooit baarde,
heeft Apollo zijn pijlkoker leeggeschoten en hem geveld – 
en opdat de tijd de roem van die daad niet zou verdelgen,
heet hij Pythius*, aan de naam van zijn vijand ontleend. *bijnaam van Apollo
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Ook nu is er (wie had dat gedacht?) weer een Python verschenen,
dodelijk gif ademend, maar ook een andere Pythius
die het monster, zwelgend in waanzin, en gif en 
venijn brakend, te lijf gaat en met zijn pijlen ontzielt.275

Karakter en omstandigheden
Uit zijn zwaargeladen verontwaardiging over sociniaanse en cartesiaanse denk-
beelden blijkt hoezeer het thema van de onsterfelijkheid Revius in de laatste 
periode van zijn leven heeft beziggehouden. Soms vraag je je af of dat ook zo 
geweest zou zijn als hij níét zoveel mensen had verloren in zijn leven. Zijn va-
der en zijn zusje stierven toen hij nog maar een kleine jongen was, in Deventer 
overleden zes van zijn negen kinderen, in Leiden verloor hij zijn eerste vrouw 
en nóg twee kinderen, om maar te zwijgen van bijna zijn hele vriendenkring. 
Geen wonder dat hij gefascineerd is geweest door het bestaan van de ziel, de 
opstanding van het lichaam en de verwachting van het eeuwige leven. Vast ver-
ankerd in zijn hart koestert hij de onverwoestbare hoop dat er dwars door alle 
verval, dwars door de ontbinding van de dood en de stank van het graf heen, een 
glorieuze vernieuwing te verwachten valt.276

Ook bij de keuze van zijn conflicten – ieder mens kiest tenslotte de conflic-
ten waarvoor hij vechten wil – hebben historische en psychologische factoren 
een grote rol gespeeld. Revius met zijn cholerische inslag, driftig en scherp en 
met een grote afkeer van behaagzucht en zwijgen-omwille-van-de-vrede, botst 
alleen al qua karakter met Descartes. Dat wordt zichtbaar in de verholen min-
achting die hij toont als hij vertelt waarom Descartes zijn Le Monde niet durfde 
publiceren. Uit alles blijkt dat hij weinig respect heeft voor een dergelijke be-
rekenende inslag, en vooral: een dergelijk gebrek aan moed. Terwijl Descartes, 
andersom, weinig waardering kan opbrengen voor Revius’ onvermogen om 
afstand te nemen en puur-logisch naar de dingen te kijken. Om nog maar te 
zwijgen van het feit dat hij waarschijnlijk zwaar geïrriteerd is door Revius’ be-
keringspogingen.

Wat zou er gebeurd zijn als Revius níét had gezegd dat Descartes in geloofs-
zaken onbetrouwbaar was? Of als Descartes niet had gezegd dat hij Revius dom 
vond, en niet de moeite waard? Als Heereboord en Revius niet tot elkaars gezel-
schap veroordeeld waren geweeest in het Statencollege en ze bovendien niet 
allebei met zware huiselijke problemen te kampen hadden gehad? Of als Re-
vius wél dat professoraat Hebreeuws gekregen had waarvoor hij op een gegeven 
moment in aanmerking leek te komen?

Het is verleidelijk om te denken dat de geschiedenis in al die denkbeeldi-
ge situaties anders gelopen was, en dat de polemieken zeker tot minder gro-
te hoogten gestegen zouden zijn. Daarmee is niet gezegd dat de inhoud van 
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Revius’ conflicten er niet toe doet – uit het bovenstaande is genoeg gebleken 
hoezeer hier sprake is van een reële en hevige botsing tussen levens- en wereld-
beschouwingen, die lange en diepe sporen in de geschiedenis getrokken heeft. 
Maar toch hebben karakter en levensloop van de hoofdpersonen de discussies 
bitterder gemaakt, de tegenstellingen scherper.

De laatste jaren
Revius’ laatste levensjaren zijn moeilijk en zwaar geweest, ‘maar nooit,’ zegt 
Hoornbeeck, ‘hoorde ik Revius klagen of zuchten over zijn lot (...). Grootmoe-
dig van geest droeg hij allerlei tegenspoed, die trotserend en gering achtend, 
zoals het een wijze man, een dappere man en een christen betaamt.’277 Het zijn 
overigens niet alleen de zwarigheden in het Statencollege, de polemieken met 
diverse cartesianen en de dood van talrijke goede vrienden die Revius verdriet 
bezorgen. Rond 1649 verliest hij bovendien zijn achtste kind: Richard, inmid-
dels arts, ruim dertig jaar oud en vader van twee dochtertjes. 

Hij laat zich er, zoals te verwachten viel, niet over uit in de teksten die hij in 
deze periode publiceert. De enige documenten waaruit iets over de verhoudin-
gen in de familie is af te leiden, zijn de notariële akten waarin hij en zijn tweede 
vrouw, Tanneke Berten, hun transacties, testamenten en verdere beschikkingen 
laten vastleggen. Veelzeggend is wel dat Revius in 1649, kort na de dood van zijn 
zoon, een nieuw testament maakt waarin hij zijn kleinkinderen tot zijn recht-
streekse erfgenamen benoemt.278 Kennelijk wil hij niet dat zijn schoondochter 
aan zijn erfenis zal kunnen komen. Even veelzeggend is dat hij dat testament 
in 1654 weer herziet, nu om de nodige regelingen te kunnen treffen voor zijn 
dochter Theodora en haar man – die herhaaldelijk geld hebben geleend bij 
zijn vrouw, Tanneke Berten. Bij deze gelegenheid zorgt hij ervoor dat de erfe-
nis weliswaar nog steeds naar zijn kleinkinderen gaat, maar dat zijn dochter 
en schoonzoon tijdens hun leven wél het ‘vruchtgebruik’ ervan zullen hebben, 
terwijl hun schulden uit de boedel voldaan zullen worden.279

Uit het feit dat Theodora en haar man, de predikant van Geervliet, schulden 
hebben bij hun stiefmoeder, blijkt al dat Revius en zijn tweede echtgenote hun 
financiële zaken behoorlijk gescheiden houden. Tanneke Berten is lid van een 
rijke familie die de gezamenlijke boedel vernuftig beheert. Voortdurend zit ze, 
met of zonder haar man, bij de notaris om leningen, renten en huurcontracten 
te regelen.280 In lijn daarmee besluit ze op een gegeven moment dat een groot 
deel van haar eigen erfenis niet naar haar echtgenoot en evenmin naar de stief-
kinderen uit haar eerste of tweede huwelijk zal gaan, maar dat er iets anders 
mee moet gebeuren. Samen met twee van haar zusters deponeert ze eind 1650 
een testament bij de notaris, met daarbij de beschikking dat er van hun geld 
een hofje gesticht moet worden voor oude of gebrekkige vrouwen van Vlaamse 
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afkomst. Revius en een van zijn zwagers worden aangewezen als degenen die de 
uitvoering van het plan en het beheer van het hofje te zijner tijd op zich zullen 
nemen.281

Zelf houdt Revius zich in deze jaren ook bezig met bedenken wie zijn boedel 
het best kan beheren. Aanvankelijk kiest hij daarvoor twee leden van het Leidse 
stadsbestuur, onder wie de schoonzoon van Daniel Heinsius, later neemt hij 
een zwager van zijn tweede vrouw, nog later valt hij terug op twee familieleden 
van zijn eerste vrouw.282 Wat er precies achter die wisselingen zit is onduidelijk, 
maar het bewijst eens te meer dat het de bedoeling van hem en zijn echtgenote 
is dat hun bezittingen gescheiden blijven. Een van de beoogde beheerders van 
de boedel weigert overigens later, als het testament uitgevoerd moet worden, 
‘om prengnante redenen en motieven’ om voogd over Revius’ nog minderjarige 
kleinkinderen te zijn.283

Zijn oudste kleinzoon Carolus Bokelman, aankomend theologiestudent, is 
intussen tijdens Revius’ laatste levensjaren de kennelijke trots van de familie, 
de jongen in wie alle deugden en talenten van zijn beide grootvaders moeten 
samenkomen.284 Het is dan ook geen wonder dat de erfenis van Revius’ per-
soonlijke documenten uiteindelijk bij hem terechtkomt. Welke van de andere 
acht kleinkinderen in de tweede helft van de jaren vijftig nog in leven zijn, is 
onduidelijk. In elk geval lijkt Revius zelf in deze periode vooral naar zijn stief-
zoon Petrus de Witte toe te trekken – die sinds 1656 predikant in Leiden is, wat 
een intensievere omgang mogelijk maakt.

Tot aan de laatste weken van zijn leven is hij ijverig aan het werk. Hij is he-
lemaal vol van een herziene en uitgebreide uitgave van zijn pausengeschiede-
nis,285 en verder schrijft hij gestaag verder aan zijn disputaties tegen de socinia-
nen. Dat de dood hem als het ware midden uit het werk weggerukt heeft, blijkt 
uit het gedrukte exemplaar van zijn laatste disputatie, dat in Oxford bewaard 
wordt. In een fraai handschrift staat op de voorkant ervan geschreven: ‘Haec 
Disputatio propter Obitum D. Regentis non est habita’ – deze disputatie is van-
wege het overlijden van de regent niet gehouden. Ook inhoudelijk blijft Revius 
letterlijk midden in zijn betoog steken: uit de titel van het stuk blijkt dat er een 
vervolgdisputatie gepland stond, die nooit meer geschreven is.286 

In oktober 1658 wordt hij ziek, op 15 november sterft hij, net 72 jaar oud. 
De vrienden en familieleden die zijn ziekte en sterven van nabij meemaken, 
zijn geraakt door zijn rust en overgave. Hij verlangt er hevig naar ‘om eindelijk 
gebruik te mogen maken van zijn hemelse ontslag uit de dienst.’ Zijn vriend Jo-
hannes Hoornbeeck, zelf aanwezig bij het sterfbed, vertelt hoe Revius de men-
sen die om zijn bed heen staan vraagt of ze voor hem willen bidden. Dat doet 
zijn stiefzoon dan, dominee Petrus de Witte, waarop Revius, ‘de ogen sluitend, 
midden op de dag zeer zacht in de Heere ontslapen is.’287
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Rond de academische lijkrede rijzen moeilijkheden: de rector van de uni-
versiteit vraagt of de senaat een van de hoogleraren wil belasten met de taak om 
een laatste redevoering aan Revius’ leven en sterven te wijden. Dat gaat echter 
niet zomaar, omdat ‘de geleerde heer de rechtsbevoegdheid van de universi-
teit weigerde te erkennen.’ Er wordt evenwel een tussenoplossing gevonden: 
iemand moet dan maar vrijwillig aanbieden om de lijkrede uit te spreken.288 
Zodoende is het Hoornbeeck die het woord voert: 

Dit einde van zijn leven en werken viel de grote Jacobus Revius ten deel, wiens hart 
doordrenkt was van deugd en allerlei ontwikkeling, in wie – méér dan gemiddeld bij 
geleerden het geval is – kunst en wetenschap woonden, uiterst grondig doorkneed in de 
talen, de dichtkunst, de muziek, de wijsbegeerte, de geschiedenis en de godgeleerdheid. 
Zo heeft hij geleefd en is hij gestorven: als voorbeeld voor de zijnen, voor het College, 
voor de Academie en voor ons.289

Revius wordt begraven in de Leidse Pieterskerk – tenminste, zijn tijdgenoten 
laten daarover geen misverstand bestaan, maar wie gaat zoeken in de Leidse be-
graafboeken uit die tijd kan hem nergens vinden. Slechts in de registers staat 
hij wel degelijk vermeld, compleet met datum en paginanummer. Wat blijkt? 
De bewuste bladzijde uit het begraafboek is aan de onderkant afgesneden, je 
kunt nét nog zien dat ook daaronder iets geschreven moet zijn geweest. Maar 
leesbaar is het niet meer.290 Ook het graf zelf valt in de Pieterskerk bijgevolg 
niet eenvoudig meer te traceren – een zerk met opschrift is er in elk geval niet. 
Wat Revius’ bibliotheek betreft: een paar maanden na zijn dood, in maart 1659, 
worden zijn boeken verkocht. Duizenden titels, waarschijnlijk. De catalogus 
van de veiling lijkt verloren gegaan, maar een feit is dat de Leidse professoren er 
een paar dagen vrij voor krijgen – het moet dus wel een evenement van beteke-
nis zijn geweest.291 

Zo gaat het met beroemde mannen: hun boeken verdwijnen naar alle wind-
richtingen, hun graf is niet meer terug te vinden, laat staan dat hun naam in de 
sterren geschreven staat. Maar uiteraard is het vooral een andere, ultieme vorm 
van onsterfelijkheid, die Revius zijn leven lang beziggehouden heeft. Op dat 
punt evenwel gaat zijn weg over de rand van deze wereld, en, in de woorden van 
C.S. Lewis, niemand heeft ogen die daar heel ver voorbij kunnen zien.292 Voor 
latere lezers rest slechts wat Revius – verlangend om áchter die rand te kijken 
– zich probeerde voor te stellen, schrijvend vanuit het perspectief van een he-
melbewoner die eindelijk de duivel kan uitlachen:

Nu wil ick den Vorst des werelts eens belachen, eens braveren,
Nu my God tot hoochster eeren
Heeft gebracht, en hem met schanden en met smerten liggen doet
Bevend’ onder mijnen voet.
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Siet, u macht is u ontwendet*, o verderver, al u lagen *ontnomen

Al u heyrcracht is geslagen.
Voor u is niet meer te vangen: hier en is het Eden niet
Daer ghy my wel-eer verriet,
Noch de leugen, noch de slange, noch de vrucht van God verboden
Om my andermael te doden*. *cf. Genesis 3

Hier en hoor ick niet meer: aerde sijt ghy, vande aerd’ genomen
En moet weer tot aerde comen,
Maer: al sydy stof en assche t’eeuwich leven suldy erven
Vry van sterven en verderven.

T’heugt my wel dat ghy eens seydet; overtredet het gebot
Want ghy worden sult als God. 
T’is gevallen, ô bedrieger, so ghy spraeckt en niet en meynde
Door Gods goetheyt sonder eynde:
Wt het paradijs gedreven ben ick doemael*, maer hoe schoon *destijds

Is den hemel daer ick woon!293





  

SLOTBESCHOUWING

There are things that happen and leave no discernible trace, are not spoken or written of, 
though it would be very wrong to say that subsequent events go on indifferently, all the 
same, as though such things had never been. 

A.S. Byatt, Possession



De dichter en de theoloog

Dubbelportret
Revius’ leven eindigde in 1658. Alles wat na het verstrijken van meer dan drie-
enhalve eeuw nog aan hem herinnert, draagt het vernis van de tijd en is bijge-
kleurd door de toeschouwers. Dat verklaart voor een deel waarom het beeld dat 
uit de bestaande Reviusliteratuur oprijst, twee zozeer verschillende gezichten 
heeft. Enerzijds is er het portret van de zangerige en zoetvloeiende dichter, veel-
zijdig begaafd, die zijn gereformeerde geloof op een gelukkige manier wist te 
verbinden met actieve deelname aan de brede cultuur van zijn tijd. Anderzijds 
is er de schets van de fanatieke en intolerante polemist, die vanuit zijn ‘biblicis-
tische’ kijk op de wereld keihard in botsing kwam met diezelfde cultuur.

Die beeldvorming heeft wortels in de zeventiende eeuw zelf. Voor geestver-
wanten was Revius ook toen al een geweldige en inspirerende man, die intel-
lectuele begaafdheid combineerde met emotionele betrokkenheid en die een 
gelukkige verbinding wist te handhaven tussen geloof en wetenschap. In de 
woorden van Hoornbeeck: alle vormen van kunst en wetenschap waren voor 
hem altijd ‘gekruid en verlicht met het geloof in God, en met rechtvaardigheid 
en liefde tegenover de medemens.’1 Met zijn hele lijkrede vestigt Hoornbeeck 
trouwens nadrukkelijk de aandacht op Revius’ dichterschap, zijn geschied-
schrijving en zijn bijbelvertaalwerk, terwijl hij de felle debatten met Matthi-
sius, Vedelius, Heereboord en Descartes liefderijk doodzwijgt.

Revius’ tegenstanders hebben evenwel een totaal ander beeld van hem, wat 
in het licht van de vele conflictsituaties waarin hij zich begeeft, ook niet hoeft 
te verwonderen. Voor hen is hij een moeilijke man, scherp en onverzoenlijk, een 
ouderwetse, traditionalistische dominee die met zijn driftige en harde aanpak 
de nodige vijanden maakt en die als intellectueel nauwelijks serieus genomen 
hoeft te worden, omdat hij de wetenschap altijd met de bril van de gerefor-
meerde orthodoxie te lijf gaat. Zijn vele activiteiten op het terrein van de poëzie, 
de geschiedschrijving en de filologie blijven in deze visie intussen grotendeels 
buiten beschouwing.

Dat dubbele Reviusbeeld is in de loop van de eeuwen volop genuanceerd en 
bijgesteld, terwijl de waardeoordelen langzamerhand wat op de achtergrond 
zijn geraakt. Toch zijn de contouren ervan nog altijd zichtbaar in de huidige 
beeldvorming, al is de tegenstelling dan niet langer uitsluitend confessioneel 
gekleurd. De twee gezichten van Revius worden nu eerder verbonden met de 
twee kanten van zijn werk: dichterschap en domineeschap. 
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In de neerlandistiek wordt het Reviusbeeld allereerst bepaald door de be-
langrijke studies van Smit en Strengholt2 – die alle twee, als geestverwanten van 
Revius, het accent leggen op zijn gedrevenheid, zijn begaafdheid, zijn huma-
nistische breedte en zijn culturele betrokkenheid. Maar omdat ze zich daarbij 
slechts op zijn gedichten baseren, blijft zijn grote gevecht tegen de geest van de 
tijd buiten beeld. Revius’ werk wordt in de literatuurgeschiedschrijving meest-
al in de context van ‘poëzie van gereformeerde predikanten’ geplaatst, kennelijk 
op grond van zijn beroep en het feit dat een groot deel van zijn gedichten over 
bijbelse en religieuze onderwerpen gaat. 

Tegen de achtergrond van die predikantenpoëzie bekeken is het inderdaad 
opmerkelijk dat Revius weinig principiële problemen heeft met toneel, mytho-
logie of klassieke literatuur, ook al is hij in de praktijk kritisch en selectief met 
betrekking tot ‘heidense’ inhouden. Dichters als Camphuysen, Lodenstein en 
Sluiter hebben meer scrupules op dat terrein, en nemen dus grondiger afstand 
van het culturele leven dan Revius doet. Maar dat laatste is heel verklaarbaar 
vanuit de diverse theologische standpunten die deze dichters innemen. Camp-
huysen heeft doopsgezinde wortels, terwijl Lodenstein en Sluiter grondig beïn-
vloed zijn door de puriteinse traditie, die cultuurmijdender is dan de calvinisti-
sche traditie waarmee Revius zich vooral identificeert. Zo logisch is het dus niet 
om deze dichters in de literatuurgeschiedenis bij elkaar te vegen.3 Qua ideeën 
over literatuur en qua beoogd publiek past Revius beter bij de dichters bij wie 
hij zelf aansluiting gezocht heeft, Heinsius, Cats en Huygens – al is het hem dan 
niet gelukt om daadwerkelijk door te breken bij het bredere publiek dat deze 
dichters met hun werk wél bereiken.

Intussen zijn calvinisme en cultuur ook bij Revius niet zomaar verenigbaar. 
De botsing speelt zich bij hem alleen af op andere terreinen dan bij de meer pi-
etistisch georiënteerde dichters. Discussies over toneel, mythologie, haardracht 
of zondagsheiliging – waarin hij zich gematigd en terughoudend opstelt – ra-
ken voor hem slechts de vorm en zijn dus niet wezenlijk. Maar het wordt anders 
als het over de inhoud gaat, dus over nieuwe mentaliteiten in de literatuur, de 
filosofie en de theologie. Mythologische beeldspraak is absoluut niet bedrei-
gend voor zijn geloofsovertuiging, maar hij ziet grote gevaren in arminianisme, 
copernicanisme, cartesianisme, socinianisme – alles wat in zijn ogen het gezag 
van de Bijbel ondermijnt en het eigen denken, waarnemen, doen en ervaren 
daarvoor in de plaats stelt. In feite neemt hij het op tegen de hele geest van de 
tijd. Maar dat wordt pas goed zichtbaar voor wie ook zijn theologische werk 
raadpleegt.

In de beeldvorming van Revius als theoloog is een donkerder gekleurd por-
tret ontstaan dan in de literatuurgeschiedschrijving. Vooral op grond van zijn 
anticartesiaanse geschriften wordt hij daar neergezet als een principiële (dan 
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wel fanatieke) cultuurcriticus, die met zijn vasthouden aan een letterlijke bij-
belexegese hard in conflict komt met de nieuwe wetenschappelijke ontwikke-
lingen. Dankzij de polemieken uit zijn laatste tien levensjaren heeft Revius in 
de kerk- en cultuurgeschiedenis een vaste plek gekregen in het kamp van de 
voetianen. Afhankelijk van het standpunt van de beschouwer betekent dat dat 
hij getypeerd wordt als biblicist, dan wel als principiële calvinist die raakvlak-
ken vertoont met de beweging van de nadere reformatie.4 Maar ook dat beeld 
behoeft enige nuancering.

Op zichzelf ligt de vergelijking met Voetius zeker voor de hand. Revius en 
Voetius zijn niet alleen leeftijd- en studiegenoten, ze zijn ook allebei eerst als 
gemeentepredikant werkzaam geweest voor ze in de wetenschappelijke wereld 
terechtkwamen. Ze hanteren een vergelijkbare scholastieke aanpak, ze bena-
drukken allebei de combinatie van vroomheid en wetenschap, en ze houden 
zich voor een deel met dezelfde onderwerpen bezig. Allebei zijn ze faliekant 
tegen cartesianisme, copernicanisme en staatsinvloed in de kerk, zodat ze zij 
aan zij strijden in de twee grote discussies die rond 1650 het maatschappelijke 
debat bepalen: over de receptie van het nieuwe materialistische wereldbeeld en 
over de verhouding tussen kerk en staat.

Toch is Revius geen zuivere voetiaan.5 Allereerst is hij van oorsprong veel 
meer een filoloog en bijbelwetenschapper dan een scholastieke denker. Niet 
voor niets zoekt hij in zijn Deventer periode aansluiting bij figuren als Hein-
sius, Pontanus, Baudartius en Coccejus, en publiceert hij, naast zijn gedichten, 
bijna alleen maar filologisch en historisch werk. Pas als hij naar Leiden verhuisd 
is, komt hij als gereformeerd scholasticus naar buiten – het is dus de vraag of 
hij de scholastieke methode niet vooral als houvast gebruikt heeft bij zijn eer-
ste onzekere schreden op het disputeerpad. In latere jaren blijkt immers dat 
hij de strakke kaders van de scholastiek wat meer los durft te laten en filologie 
en exegese een grotere plaats durft te geven in zijn disputaties, ook al blijft de 
scholastieke methode zijn redeneringen beïnvloeden. 

Daar komt bij dat hij op belangrijke punten afwijkt van Voetius. Bij Revius is 
geen sprake van puriteinse invloed en hij legt weinig nadruk op een precieze le-
venswandel. Specifiek-piëtistische thema’s als de orde van het heil, de stadia van 
de bekeringsweg en de vruchten van de Geest komen bij hem niet of nauwelijks 
aan bod. Bovendien neemt hij rekkelijke standpunten in bij de discussies over 
kleding, haardracht en zondagsheiliging – belangrijke ijkpunten op dit terrein. 
Hij vindt dat predikanten van zulke kwesties geen halszaak moeten maken, an-
ders komt er ‘geen einde meer aan de scrupules’. Voor hem zijn het discussies 
die afleiden van de kern van de zaak en die slechts ‘spot van de vijanden’ ver-
oorzaken.6 Dergelijke uitlatingen plaatsen hem op dit punt onvermijdelijk op 
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de lijn van Coccejus, tegenover Voetius7 – al komt de grote tegenstelling tussen 
voetianen en coccejanen pas na zijn dood duidelijker aan de oppervlakte. 

Revius’ opvattingen laten zien dat de sabbatsdiscussie niet zomaar als hét 
ijkpunt mag gelden om een principiële scheidslijn tussen zogenaamd ‘bibli-
cistische’ en meer ‘schriftkritische’ theologen te trekken.8 De teksten over de 
stilstaande aarde en de bewegende zon neemt hij wél zo letterlijk als maar mo-
gelijk is (vanuit de gedachte dat de Heilige Geest zich weliswaar aanpast aan ons 
beperkte kenvermogen, maar daarbij nooit aperte onwaarheden zal gebruiken), 
maar de teksten over het sabbatsgebod en de haardracht en hoofdbedekking 
van mannen en vrouwen niet. Meer dan de meeste voetianen staat hij bij zul-
ke passages open voor bijbeluitleg vanuit de historische context – al komt die 
betrekkelijke openheid bij hem niet zozeer voort uit een nieuwe manier van 
denken als wel uit een teruggrijpen op de oude calvinistische traditie, zoals de 
theologia traditiva voorstaat.9

Ook in andere opzichten vormt Revius een mooie illustratie van het feit dat 
gebruikelijke kaders en tegenstellingen niet altijd voldoen, en dat de theologi-
sche wereld van de zeventiende eeuw complexer en warriger in elkaar zit dan 
concepten als ‘confessionalisering’, ‘voetianen versus coccejanen’, ‘nadere refor-
matie’, ‘piëtisme’ of ‘biblicisme’ doen vermoeden.10

Zo vormt hij een levend bewijs tegen de gangbare opvatting dat een voor-
keur voor filologisch bijbelonderzoek samengaat met openheid voor nieuwe 
denkbeelden in wetenschap, filosofie en politiek.11 Wel is de filologie bij hem 
altijd ondergeschikt aan de geloofsleer – zijn intensieve studie van de rabbijnen 
heeft alles te maken met het feit dat hij hier bondgenoten vindt voor de ortho-
doxe visie op het schriftgezag (die hij bedreigd ziet door de inzichten van toon-
aangevende remonstrantse filologen als Hugo Grotius).12 Toch blijft staan dat 
hij stamt uit de school van Scaliger, Heinsius en Drusius, en dat hij doorkneed 
is in het vak. Dat blijkt uit zijn enorme talenkennis (Latijn, Grieks, Frans, Duits, 
Engels, Spaans, Italiaans, Hebreeuws, Syrisch, Chaldeeuws en Arabisch)13 en uit 
zijn talrijke activiteiten op het terrein van bijbelvertaling, geschiedschrijving 
en editietechniek. Maar als er íémand vasthoudt aan de oude mentaliteit en het 
oude wereldbeeld, dan hij wel – hoe inconsequent dat achteraf ook lijken mag. 
Hij is geen systematicus, hij is een door het humanisme gevormde onderwijs-
man die eenvoudig uit alle beschikbare bronnen en methoden kiest wat het 
beste bij zijn doelstellingen past.14

Bij Revius wordt – opnieuw – zichtbaar dat het ‘grote verhaal’ van de over-
gang van traditie, symboliek en autoriteitengeloof naar de exactheid en kriti-
sche zin van de moderne natuurwetenschap nuancering nodig heeft. Hij is een 
voorbeeld van iemand in wiens aard het ligt om gefascineerd te zijn door nieu-
we inzichten en ontdekkingen, iemand die de aantrekkingskracht voelt van 
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logische argumenten en daarin meegaat zover hij kan – maar die tegelijkertijd 
wél fundamenteel wil blijven vasthouden aan het idee van een geopenbaarde 
waarheid en de traditioneel-orthodoxe interpretatie daarvan. Aan de hand van 
zijn geschiedenis wordt opnieuw zichtbaar hoe veelkleurig en ingewikkeld his-
torische processen blijven. De grote verhalen en concepten zijn nodig om er 
orde in aan te brengen – maar ze kunnen het beeld ook vertekenen. Daarom 
blijft het nodig om te kijken naar concrete gevallen, naar individuele personen, 
naar persoonlijke accenten. Elementen van de ‘oude’ en de ‘nieuwe’ manier van 
denken kunnen immers heel goed in één persoon samengaan, zo blijkt. 

In het licht van het bovenstaande zou het goed zijn als Revius losgeweekt 
werd van zijn vaste plaats in het gezelschap van de voetianen (als theoloog) en 
de predikantdichters (als dichter). Vooral in de literatuurgeschiedenis lijkt zijn 
positionering nog altijd een restje van de verzuilde geschiedschrijving in de 
twintigste eeuw. Hij zou beter tot zijn recht komen als hij geplaatst werd tegen 
de achtergrond van de gereformeerd-geleerde netwerken waarvan hij tijdens 
zijn leven wérkelijk deel uitmaakte.

 Allereerst is dat – vermoedelijk – het netwerk rond Scaliger en Heinsius, tij-
dens zijn studententijd in Leiden. Later wordt het de kring rond de hogescho-
len van Deventer en Harderwijk, inclusief de Athenaeumbibliotheek, het mu-
ziekcollege en het rariteitenkabinet van Ernst Brinck. Bij die zichtbare plaatsen 
van Gelders-Overijsselse culturele activiteit horen figuren als de predikant Cas-
par Sibelius, de filosoof David Scanderus, de geschiedschrijver Johannes Isacius 
Pontanus, de bereisde en universele geleerde Ernst Brinck, de dichters Jacobus 
Zevecotius en Hendrik van Heydendal, de musicus Claude Bernard. Nog later, 
in Leiden, hoort hij niet alleen bij de kring van theologen rond Trigland, Span-
heim, L’Empereur en Hoornbeeck, maar ook bij een netwerk van dichters, filo-
logen en geschiedschrijvers: Daniel Heinsius, Petrus Scriverius, Antonius Thy-
sius, Lambertus Barlaeus en anderen.

Al schreef het hele gezelschap meer in het Latijn dan in het Nederlands, het 
zou de moeite waard zijn om te kijken naar hun breed-culturele activiteiten 
op het terrein van theologie, filologie, taalwetenschap, muziek, geschiedschrij-
ving, Latijnse en Nederlandse poëzie. In ieder geval zou dat een beeld geven van 
het culturele leven waarin Revius een rol speelde. Het zou overigens ook zicht-
baar maken hoe hij als dichter in de loop van zijn leven naar de zijlijn schuift: 
vóór 1640 wil hij met zijn poëzie een publiek bereiken en met zijn psalmbe-
rijming de kerk van dienst zijn, ná 1640 schrijft hij nog slechts af en toe een 
gelegenheidsgedicht in het Latijn: voor een beperkt publiek bij specifieke ge-
legenheden, in een taal die zijn functie als maatschappelijk bindmiddel dan al 
verloren heeft.15
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In zijn werk als theoloog is intussen het omgekeerde het geval: daar lijkt 
hij met het verstrijken van de jaren steeds prominenter naar voren te treden. In 
zijn positiekeuzes weerspiegelt hij daarbij, meer dan als dichter, het proces dat 
zich rondom hem in de Republiek voltrekt. De eerste helft van de zeventiende 
eeuw wordt wel getypeerd als periode van confessionalisering: de heersende 
kerk zoekt naar de juiste verhouding tot de zich ontwikkelende staat, probeert 
vorm te geven aan het openbare leven en ziet zich in dat proces ook genood-
zaakt om de eigen theologische identiteit scherper af te bakenen.16 Vanuit het 
perspectief van de gemiddelde inwoner van de Republiek is dat proces wellicht 
niet scherp zichtbaar – persoonlijke keuzes en allerlei vormen van ‘omgangsoe-
cumene’ maken dat de grenzen tussen de diverse geloofsgemeenschappen in de 
dagelijkse praktijk dikwijls vervagen17 – maar bij theologische opinieleiders als 
Revius is het goed zichtbaar.

In de eerste decennia van zijn predikantschap is hij volop bezig om kerk, on-
derwijs, cultuur en maatschappij in gereformeerde zin vorm te geven. De ver-
houding tot de overheid is daarbij spanningsvol, maar tijdens Revius’ periode 
in Deventer heerst er overwegend een bevredigende toestand: de burgemees-
ters hebben hun inbreng in de kerkenraad, de predikanten hebben invloed op 
het stadhuis en beide partijen streven in het algemeen naar dezelfde doelen. 
Die situatie begint echter rond 1640 te veranderen, als de invloed van de predi-
kanten op het onderwijs teruggedrongen wordt en de magistraat – in lijn met 
de landelijke ontwikkelingen – een onafhankelijker koers begint te varen.

Dat maakt dat Revius krampachtiger begint vast te houden aan de kerkelij-
ke verworvenheden, dat hij zich stort in een polemiek over de verhouding tus-
sen kerk en staat waarin hij zich een felle tegenstander toont van staatsinvloed 
in de kerk, en dat hij scherper dan ooit zijn theologische identiteit afbakent, 
in contrast met ‘vijandige’ groepen en trends. Voor hem is niets minder dan 
de bestaande orde in het geding, terwijl de behoefte aan die orde toch diep in 
zijn calvinistische levensbeschouwing (met nadruk op vaststaande gezagsver-
houdingen en bijbehorende regulering van het leven) verankerd zit.18 Ook dat 
verklaart zijn verzet tegen een nieuwe filosofie die de bestaande orde omkeert 
en die niet langer dienstbaar is aan de theologie, maar het tegenovergestelde 
wil. In feite is er sprake van een autoriteitscrisis: geloven op gezag is niet meer 
vanzelfsprekend.19 

Dat Revius in de loop van de jaren steeds nadrukkelijker positie kiest bin-
nen het orthodoxe bolwerk dat hij zelf heeft helpen oprichten, verklaart 
waarom hij – met name op grond van zijn strijdschriften tegen het cartesia-
nisme – geassocieerd wordt met Voetius en de zijnen. Maar de vraag is of die 
theologische plaatsbepaling volledig recht doet aan het geheel van zijn opvat-
tingen en aan de ontwikkeling die hij in de loop van zijn leven doormaakt. Ook 
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hier is het wellicht beter om te vertrekken vanuit Revius’ werkelijk bestaande 
netwerk (behalve Hoornbeeck en Trigland ook Coccejus, Spanheim, Heinsius 
en L’Empereur), waarbij zichtbaar wordt dat hij in geen van de bestaande hok-
jes volledig past.

Dwarsverbanden: poëzie en theologie
Revius de dichter en Revius de theoloog mogen in de loop van de eeuwen van 
elkaar losgeraakt zijn, in zijn teksten is wel degelijk sprake van inhoudelijke 
eenheid. De wisselwerking tussen zijn theologie en zijn poëzie werpt nieuw 
licht op zijn werk en zorgt er bovendien voor dat zijn persoonlijkheid zich 
scherper aftekent. Wie alleen zijn gedichten kent kan, geconfronteerd met zijn 
polemieken, versteld staan van zijn scherpe en harde toon, zijn sombere kijk op 
de wereld en zijn zware cultuurkritiek. Wie alleen zijn polemieken kent, kan 
verrast worden door zijn poëzie, waarin vaak een positievere persoonlijkheid 
naar voren lijkt te treden, bij tijden zelfs blijmoedig en humoristisch. Dat al-
leen al maakt het de moeite waard om beide soorten teksten met elkaar te ver-
gelijken.

Uit het geheel van zijn werk komt Revius naar voren als een openhartige, 
hartstochtelijke, liefdevolle, gedreven, driftige, dominante, strijdbare man. 
Hartelijk en toegeeflijk voor vrienden en familieleden, mild voor afgedwaalde 
schapen, maar scherp, onverzettelijk en fanatiek ten opzichte van tegenstan-
ders. Iemand die het best tot zijn recht komt in een situatie waarin hij gewaar-
deerd wordt en kan werken aan de realisatie van zijn grote idealen. Opvliegend, 
maar ook vergevingsgezind. Een man met een grote liefde voor talen en ge-
schiedenis, met een enorm roepingsbesef en met de ridderdeugden van weleer 
– moed, eer en trouw – hoog in het vaandel. Geen studeerkamergeleerde, maar 
een breed ontwikkelde, actieve en daadkrachtige figuur. Bovenal: diep gelovig.

Omdat zijn poëzie en theologie voortkomen uit dezelfde bron, kunnen ze 
elkaar dikwijls aanvullen en verhelderen. Neem de manier waarop hij als dich-
ter over de schepping zingt en daarmee herinneringen wakker roept aan diep-
gaande ervaringen van schoonheid en liefde. God, die de wereld in zijn handen 
houdt. De engelen, die de mooiste muziek die je maar bedenken kunt laten 
horen. De zon en de maan die lachend hun weg door de hemel afleggen. De 
sterren die schitteren en stralen, de zingende vogels, het ruisende water. Alles 
in volmaakte, goddelijke orde. Hij moet het zó levendig voor zich gezien heb-
ben dat het bijna tastbaar is geworden. En dan komt Descartes met zijn ideeën 
over bewegende deeltjes en natuurwetten en chaos. Is het een wonder dat de 
dichter Revius daar intuïtief moeite mee heeft, en alleen al daarom als theoloog 
ten strijde wil trekken?



dE dICHTEr EN dE THEOLOOG | 515

Andersom maken zijn theologische opvattingen definitief duidelijk dat hij 
als dichter niet meteen geassocieerd moet worden met piëtistische stromingen 
in de kerk – zoals de beweging die als ‘nadere reformatie’ wordt aangeduid.20 
Zijn bekendste verzen mogen dan trekken vertonen van innige en persoonlijke 
vroomheid, die is niet exclusief-piëtistisch en ook niet subjectief of ‘bevinde-
lijk’. Veeleer staat hij in een veel bredere, ver terugreikende traditie van chris-
telijke devotie. Dat blijkt alleen al daaruit dat hij in zijn verzen verwijst naar 
kerkvaders, middeleeuwse dichters en theologen en zelfs rooms-katholieke po-
ezie – al geeft hij uiteraard altijd zijn eigen, gereformeerde kleur aan het geheel.

Daarmee wordt iets zichtbaar van de manier van werken die zowel zijn 
theologie als zijn dichtkunst doordringt. Hij heeft altijd één groot doel voor 
ogen: hij wil zijn lezers de boodschap van het evangelie brengen, een gelovige 
luisterhouding leren, een gereformeerde levensbeschouwing inscherpen en 
hen waarschuwen tegen alles wat daarvoor een bedreiging vormt. Terwijl hij 
de blik op dat doel gericht houdt, maakt hij vrijmoedig gebruik van alle me-
thoden die zich aandienen om zijn boodschap zo goed mogelijk te communi-
ceren. Daarom kiest hij in zijn poëzie soms voor mythologische versieringen, 
soms voor klassieke citaten en soms voor aansluiting bij de rooms-katholieke 
devotionele traditie. Het is een manier van werken die hij zelf expliciet verant-
woordt in zijn veelgeciteerde gedicht ‘Heydens houwelijck’, waar hij stelt dat 
christelijke dichters zich best mogen bedienen van alles wat de klassieke litera-
tuur te bieden heeft, als ze maar kritisch zijn op heidense invloeden: ‘weytsche 
dertelheyt’, ‘domme afgody’ en ‘spitse schamperheyt’.21 Hij heeft dus geen eigen 
literair program, maar maakt selectief gebruik van wat zich aandient in de hem 
omringende cultuur.

Op een vergelijkbare manier gaat hij in zijn theologie te werk. Hij erkent 
de waarde en de noodzaak van hulpwetenschappen als filosofie en filologie, 
maar niet elke benadering binnen die disciplines past even goed bij het doel 
dat hem voor ogen staat: de uiteenzetting en verdediging van de gereformeerde 
theologie. Sterker, er zijn filosofische en filologische benaderingen die hij als 
ondermijnend ervaart en waartegen hij zich dus met kracht afzet: de al te kri-
tische humanistische filologie die het schriftgezag bedreigt, of de cartesiaanse 
filosofie die wat hem betreft twijfel propageert en het bijbelse mensbeeld aan-
tast. Ook hier werkt hij dus vanuit het selectieprincipe: hij kiest voor die theo-
rieën die geschikt zijn om de gereformeerde theologie te ondersteunen – waar-
bij zijn voorkeur voor de schoolfilosofie in de aristotelische traditie duidelijk 
is.22 Tegen die achtergrond spreekt het ook vanzelf dat hij met enthousiasme 
gebruikmaakt van alle inzichten die de Spaanse, rooms-katholieke scholastici 
te bieden hebben, terwijl hij tegelijkertijd afstand neemt van hun ‘pelagiaanse’ 
neigingen.
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Intussen verklaart zijn theologische oriëntatie óók waarom hij onbevange-
ner omgaat met mythologische beeldspraak dan piëtistische dichters die zelfs 
het noemen van heidense godennamen als zonde beschouwen, waarom hij geen 
problemen heeft met het schrijven van een tragedie en waarom hij – vooral in 
het Latijn – nogal vrijmoedig de huwelijksliefde kan beschrijven. Dat heeft alles 
te maken met de calvinistische traditie waarin hij staat,23 en die in zijn theo-
logie zichtbaar wordt met zijn nadruk op de schoonheid van Gods schepping, 
zijn opvatting dat er ook na de zondeval nog iets van Gods beeld in de mens is 
overgebleven, zijn positieve waardering van het lichamelijke. 

Bij hem is zichtbaar dat het gewone leven geheiligd wordt, niet op de 
rooms-katholieke, sacramentele manier, via de kerk, maar in de praktische om-
gang met de dingen zelf.24 Daarin toont hij zich verwant met Calvijn, voor wie 
huwelijk en beroep geen bijkomstigheden zijn, maar alles met de essentie van 
het leven te maken hebben. Mensen hebben in hun aardse bestaan de opdracht 
om hun juiste plaats in Gods orde in te nemen, en daarbij twee ontsporingen te 
vermijden. Aan de ene kant moeten ze niet vervallen in de fout van onthechting 
en versmading van het gewone leven, aan de andere kant niet geabsorbeerd ra-
ken door de aardse dingen en die tot doel op zichzelf maken.25 Die mentaliteit 
is het die Revius zowel in zijn theologie als zijn poëzie uitdraagt.

Tekenend is dat hij in zijn bijbelexegese de letterlijke, historische betekenis 
van teksten altijd laat staan, ook als er een dieperliggende, geestelijke betekenis 
in ontdekt kan worden. Op een vergelijkbare manier laat hij de aardse, zintuig-
lijke dingen waarmee hij zijn gedichten stoffeert, nooit opgaan in het hogere 
waarnaar ze symbolisch verwijzen. Het aardse is de afbeelding van het hemelse, 
maar heeft ook waarde op zichzelf. In feite probeert hij in zijn werk de oude, 
symbolische manier van denken te verzoenen met de nieuwe hang naar letter-
lijkheid en feitelijkheid.

Als schrijver toont Revius zich zeer zintuiglijk: zijn gedichten zijn vol emo-
tie, kleur en fysieke werkelijkheid,26 en zelfs in polemisch-theologische teksten 
blijft hij niet steken in abstracties, maar gebruikt hij tastbare beelden.27 Die 
erkenning van het lichamelijke en zintuiglijke, ten dele verklaarbaar vanuit de 
gereformeerde theologie en traditie, is bij hem vermoedelijk versterkt door zo-
wel zijn dichterlijke aanleg als zijn polemiek met het cartesianisme. Tegenover 
Descartes wil hij immers de betrouwbaarheid van de zintuigen en het belang 
van het lichaam handhaven – waarbij de cruciale waarde van het lichamelijke 
lijden van Christus en de lichamelijke opstanding van de doden in zijn argu-
mentatie meeklinkt. Hij mag dan altijd op zoek zijn naar het eeuwige en bo-
venaardse, dat betekent niet dat hij het tijdelijke en lichamelijke verwaarloost. 
Juist de gedachte dat het geestelijke de zichtbare dingen doordringt, geeft zijn 
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gedichten glans. Juist de hoop dat het lichamelijke ooit de eeuwigheid zal bin-
nengaan, geeft zijn theologie – soms – vleugels.

Levensloop en ontwikkeling
De twee gezichten die Revius de eeuwen door in de geschiedschrijving gekre-
gen heeft, hebben niet alleen te maken met zijn dichterschap enerzijds en zijn 
domineeschap anderzijds. Er zijn tal van andere factoren die een rol gespeeld 
hebben. Bijvoorbeeld de verschillende genres die hij beoefent, de gebeurte-
nissen in zijn persoonlijk leven, de veranderingen in zijn vriendenkring, zijn 
verhuizing van Deventer naar Leiden, de ontwikkelingen in de zeventiende-
eeuwse (kerkelijke) cultuur en politiek. 

Om te beginnen is Revius zich bij alles wat hij doet heel bewust van de wet-
ten van het genre dat hij beoefent. In zijn geschiedschrijving is hij de humanis-
tisch-antiquarische wetenschapper die feiten verzamelt en zich onthoudt van 
grote verhalen over Gods hand in de geschiedenis. Maar in zijn vaderlandse ge-
dichten maakt hij zulke toepassingen juist wél, omdat poëzie er nu eenmaal op 
gericht is de moraal en de emoties van het publiek te vormen. In zijn disputa-
ties maakt hij er een punt van om slechts terug te grijpen op de louter-bijbelse 
onderbouwing van de leer, maar in zijn polemische werk is hij veel meer ge-
spitst op inconsequenties in de redenering van zijn tegenstander. In zijn strijd-
schriften is hij hard, ongezouten, soms venijnig, maar in zijn bijbelse lyriek is 
hij innig vroom en liefdevol.

Verder is het goed om te bedenken dat Revius de dichter een jongere man is 
dan Revius de cultuurkritische theoloog. Bijna al zijn gedichten zijn geschre-
ven vóór 1640, toen hij gemeentepredikant was in Deventer en bevriend met 
Pontanus, Baudartius, Heinsius en allerlei andere filologen en geschiedschrij-
vers. In deze periode publiceert hij edities van Scaligers brieven, Valla’s com-
mentaar op het Nieuwe Testament en Blesdijks geschiedenis van het david-
jorisme, hij maakt een Griekse vertaling van de geloofsbelijdenis, schrijft een 
pausengeschiedenis, werkt mee aan de Statenvertaling en dicht een nieuwe 
psalmberijming.

Het is duidelijk dat zijn hart bij dit soort werk ligt, en dat de polemische 
geest slechts vaardig over hem wordt als hij grote gevaren voor de gereformeer-
de kerk en de gereformeerde leer ziet opdoemen – zoals in deze periode blijkt 
uit zijn boekjes tegen Matthisius en Vedelius. Maar dergelijke polemische ar-
beid ervaart hij meer als een dure plicht dan dat hij er plezier aan beleeft. Dat 
klinkt door in een van zijn brieven aan Heinsius, waar hij schrijft dat hij om-
komt in de ‘vervelende werkzaamheden’ – zijn polemiek met Vedelius – maar 
dat hij zichzelf op de been houdt met dagelijks een uurtje in Heinsius’ bijbel-
commentaren te lezen.28
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In Deventer is Revius vooral een bouwer. Hij is nog relatief jong en hij heeft 
een groot ideaal om aan te werken en voor te vechten. De wereld mag dan nog 
zo duister en gebroken zijn, hij leeft altijd in de verwachting dat God uiteinde-
lijk alle dingen goed zal maken. Het is zijn diepste overtuiging dat alle mensen 
geschapen zijn om tot Gods eer te leven, en dat God de Bijbel gegeven heeft 
om de mensen te laten weten hoe ze dat moeten doen. Dat ideaal wordt echter 
gefrustreerd door de zonde: niemand wil naar dat goddelijke Woord luisteren. 
Daarom kan alleen God zelf de verhoudingen weer herstellen voor wie in Hem 
gelooft. Dat is de boodschap die Revius te brengen heeft aan iedereen die hij 
ontmoet. In de woorden van Strengholt: ‘In alles wat Revius deed, ontwaren we 
één bewegende oorzaak: zijn hartstocht – want hij was een gedrevene – voor het 
heil van land en kerk, zijn diepe liefde voor het door de reformatie herontdekte 
evangelie, zijn gerichtheid uiteindelijk op de eer van God.’29

In dat licht staan al zijn activiteiten, of ze nu direct gericht zijn op een goed 
functionerend kerkelijk leven of indirect op een verbetering van het christelijk-
culturele klimaat in Deventer. Groei is immers vooral mogelijk in een welva-
rende, goed ontwikkelde stad en een vrije Republiek waar de gereformeerde 
leer het openbare leven bepaalt. 

In de jaren dat hij predikant in Deventer is, groeit de gemeente explosief: 
van ongeveer zevenhonderd leden in zijn begintijd (een tiende van de totale 
bevolking) tot ongeveer vierduizend bij zijn vertrek, ongerekend alle ‘toehoor-
ders’. Hij is de drijvende kracht achter de oprichting van het Athenaeum en de 
benoeming van hoogleraren, hij zorgt voor uitbreiding en organisatie van de 
bibliotheek, stimuleert het muziekcollege, beschrijft de Deventer geschiedenis 
van ‘wetenschap en vroomheid’, werkt ten behoeve van de landelijke kerk mee 
aan de Statenvertaling en maakt zelfs eigenhandig een nieuwe psalmberijming. 
Alles wat hij doet is erop gericht om de groei van de gereformeerde kerk te be-
vorderen en om te zorgen voor een context waarin een bloeiend bestaan voor 
die kerk mogelijk is. En zijn werk heeft zichtbaar effect: hij is een organisator 
die bovendien over volop leidinggevende capaciteiten beschikt. Niet voor niets 
wordt hij regelmatig gekozen tot voorzitter of woordvoerder. 

Maar ná 1640 verandert dat allemaal. De verhuizing naar Leiden vormt wat 
omgeving en werkzaamheden betreft een grote breuklijn in Revius’ bestaan, 
terwijl de veranderende tijdgeest hem tegelijkertijd parten speelt. Oude vrien-
den als Pontanus en Baudartius overlijden juist in deze periode, en voor hen 
in de plaats komen nieuwe vrienden als Trigland en Hoornbeeck. Ook zijn 
tweede huwelijk zorgt ervoor dat Revius meer connecties krijgt in de kring 
van voetiaanse theologen. Zijn netwerk verschuift van taal-, geschiedenis- en 
muziekliefhebbers naar theologen met een piëtistische inslag. In Leiden is hij 
bovendien niet langer de invloedrijke predikant met goede connecties in het 
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gereformeerde stadsbestuur. Daar heeft hij met een ander klimaat en met veel 
meer diversiteit in opvattingen te maken dan hij in Deventer gewend was. Zijn 
publiek bestaat niet langer uit overwegend welwillende gemeenteleden, maar 
uit kritische theologiestudenten. En hij is niet meer de man die slechts met 
gezag hoeft te spreken en daarmee het pleit kan beslechten, hij komt ook zelf 
soms onder vuur te liggen.

Daar komt bij dat de ontwikkelingen in staat en kerk hem niet altijd vrolijk 
gestemd zullen hebben. Terwijl hij in zijn jonge jaren een optimistische voor-
uitgangsdenker is – de teksten uit zijn studententijd en zijn eerste jaren als 
predikant bewijzen het –, is hij er bij het ouder worden niet meer zo van over-
tuigd dat de tijden steeds beter worden. Tijdens de veldtochten van Maurits en 
Frederik Hendrik leek het er nog op, het vaderland werd groter, de kerk groeide 
en bloeide en kreeg veel invloed. Maar na de vrede van Münster en de dood van 
Willem II is het duidelijk dat de regenten aan zet zijn – terwijl de macht van de 
kerk (en de orangisten) begint te tanen. Revius moet dus een nieuwe houding 
vinden ten opzichte van de hem omringende cultuur: hij moet in de praktijk 
als het ware omschakelen van een confessioneel model naar een verzetsmodel. 

In de kerk zelf wordt de toestand er wat hem betreft intussen óók niet be-
ter op. Bij het gevecht met arminianen in het eerste kwart van de zeventiende 
eeuw kwam zijn partij, die van de contraremonstranten, nog als winnaar te-
voorschijn. Maar in de discussies die zich rond 1640 beginnen af te tekenen, 
gaat het een andere kant op. Revius en zijn geestverwanten mogen dan vurig 
hun best doen om het cartesianisme in de theologie te bestrijden, het wordt 
steeds duidelijker dat ze aan de verliezende hand zijn. Ook bij allerlei andere 
strijdvragen in de kerk – over politiek en staatsinvloed, over bijbelexegese, over 
puriteinse invloeden en levensstijl – blijkt dat de kampen steeds scherper afge-
bakend worden. 

Hoorde Revius in zijn jonge jaren bij de toonaangevende predikanten, en 
kon hij samen met anderen zijn stempel drukken op de ontwikkeling van de 
kerk, als hij oud geworden is lukt dat niet meer. In Deventer was hij een geres-
pecteerde en invloedrijke predikant met goede connecties in de geleerde we-
reld, iemand die gevraagd werd om mee te werken aan een prestigieus project 
als de Statenvertaling en die bovendien aanzien genoot als filoloog, talenkenner 
en geschiedschrijver. Maar in Leiden zorgen zijn standpunten en zijn polemie-
ken ervoor dat hij die positie verliest. Daar wordt hij vooral geassocieerd met 
zijn anticartesiaanse en anticopernicaanse polemiek, die hem in het kamp van 
de voetianen plaatst en die ervoor zorgt dat een jongere generatie intellectuelen 
– ook binnen de kerk – hem minder serieus neemt. 
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Levenslang humanist en calvinist
Dat Revius in de loop van de tijd als steeds ouderwetser ervaren wordt, heeft 
veel te maken met het feit dat hij niet meebeweegt met de veranderende om-
standigheden. De geest van de tijd mag uit een andere hoek gaan waaien, de 
literatuur, filosofie en theologie mogen ontwikkelingen doormaken, de hele 
wereld mag vol nieuwe ontdekkingen zijn, van kleur verschieten of zelfs in een 
bewegende baan om de zon terechtkomen, Revius probeert zo goed mogelijk 
te blijven staan waar hij staat. Zijn jeugd, zijn studietijd en zijn eerste jaren als 
predikant hebben hem gevormd – maar ná zijn dertigste is er nauwelijks nog 
sprake van ontwikkeling in zijn ideeën en standpunten.

Binnen zijn oeuvre zijn de grootste verschillen zichtbaar tussen de (karige) 
teksten uit zijn studententijd en zijn latere werk. Zo is er sprake van een opval-
lende verandering in zijn houding ten opzichte van het wereldlijk gezag. Zijn 
leven lang blijft hij een verdediger van de vaststaande maatschappelijke orde, 
maar als student is hij typisch de regentenzoon die stand, afkomst en over-
heidsambt ongegeneerd durft te verheerlijken, terwijl hij in latere jaren veel 
meer doordrongen is van het besef dat er in het koninkrijk van God met andere 
maten gemeten wordt en dat persoonlijke bekering belangrijker is dan voor-
vaderlijke deugden. Bovendien staat hij, uiteraard, als predikant veel kritischer 
ten opzichte van de regentenpolitiek. 

Die ontwikkeling, gecombineerd met de diverse conflicten waarin hij zich 
begeeft en zijn langzaam afnemende invloed, maakt dat hij in de loop van zijn 
leven iets losser komt te staan van de kringen waarmee hij zich identificeert: 
Deventer, Overijssel, de Republiek, de internationale gemeenschap van geleer-
den. Des te sterker houdt hij vast aan de traditie waarin hij staan wil, met de 
bijbehorende herinneringen van moderne devotie, reformatie, martelaren en 
geuzen. De strijd tegen Spanje en Rome, de liefde voor prins en vaderland en 
bovenal het gereformeerde geloof zijn de kernnoties die hem vanaf zijn jeugd 
hebben gevormd en die zijn identiteit zijn leven lang hebben bepaald.

In zijn dichterschap toont Revius de grootste ontwikkeling in zijn jaren als 
student en als beginnend predikant. In zijn poëzie uit die tijd is de worsteling 
zichtbaar om verder te komen dan erudiete spelletjes met de klassieke litera-
tuur, om echt-bijbelse verzen te schrijven in een register dat ‘claerheyt en een-
voudicheyt’ vereist. In die beginjaren (ergens tussen 1615 en 1620) is dat behoor-
lijk vernieuwend. Revius vindt originele woorden en een nieuwe toon, en als hij 
in die periode in Holland had gewoond en wat meer gepubliceerd had, was hij 
misschien wel – samen met Heinsius – een groot voorbeeld voor andere dich-
ters geweest. Maar hij woont in Overijssel, hij wacht met publiceren tot 1630 en 
als het er dan eindelijk van komt, geeft hij zijn (wellicht te dure) bundel geen 
duidelijk karakter, door alles, elitair én eenvoudig, bij elkaar te zetten.
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De gedichten die hij in de jaren daarna nog schrijft, tonen weliswaar ont-
wikkeling op het gebied van de verstechniek, maar inhoudelijk is er geen spra-
ke van vernieuwing. Rond 1620 heeft hij zijn toon en thematiek gevonden, en 
die blijft hij zijn leven lang trouw. Hij blijft emblematisch denken en schrijven, 
ook al verandert de wereld om hem heen in rap tempo en al ontwikkelt zich 
een totaal nieuwe manier van kijken naar de werkelijkheid. Dat zou niet erg 
geweest zijn als zijn gedichten, zoals die van veel van zijn collega’s, puur gericht 
waren op het ‘gewone volk’. Maar die traditionele benadering past niet voor een 
geleerde dichter die moeilijke citaten te pas brengt en erudiete toespelingen 
maakt, die óók onder geleerden wil schitteren.30 

Als theoloog toont Revius zich al evenzeer absoluut ongevoelig voor nieuwe 
modes. Het spreekt boekdelen dat hij tegen het einde van zijn leven nog altijd 
exact dezelfde standpunten huldigt en uit dezelfde bronnen put die hij in zijn 
disputaties als student heeft leren kennen.31 Hij zet niet alleen de hakken in het 
zand tegen de cartesiaanse invloeden, hij houdt ook zijn leven lang vast aan de 
houding van die vroegzeventiende-eeuwse calvinisten die het puritanisme niet 
onwelwillend gezind waren, maar het toch ook beschouwden als nieuwlichterij 
(waarbij de gewetens nauwer werden gebonden dan door Gods Woord) en als 
bedreiging van de bestaande kerkelijke en maatschappelijke orde.32 Wat niet 
wegneemt dat hij in de praktijk kennelijk goed kan opschieten met puriteins 
gezinde theologen.

Zijn traditionele inslag verklaart ook waarom hij in zijn bijbelexegese tek-
sten-met-feiten letterlijk neemt, en teksten-met-voorschriften-voor-een-be-
paald-publiek niet. Calvijn en zijn leerlingen deden dat vroeger altijd al zo. Ze 
mogen dan in de loop van de eeuw óf de ene kant op ontwikkelen, óf de andere, 
en in diverse kampen verdeeld raken, Revius houdt vast aan de oude benade-
ring en past dus op een gegeven moment nergens goed meer. Terwijl de ver-
anderingen van de eeuw zich niet alleen in de natuurwetenschap, de filosofie 
en de politiek, maar vooral ook in de bijbelexegese voltrekken, blijft hij bij de 
zienswijze die hij van bewonderde voorbeelden als Scaliger, Heinsius, Drusius, 
Trelcatius en Gomarus geleerd heeft. Theologie en filologie gaan bij hem hand 
in hand. In feite blijft hij het soort theoloog dat rond 1620 de toon aangaf: gron-
dig geschoold in talen en geschiedenis, geworteld in de calvinistische traditie. 

Hij kan de Bijbel lezen als een tekst die een historisch ontstaansproces kent, 
maar die tegelijkertijd dé universele en boventijdelijke waarheid verwoordt. 
Aan de ene kant zoekt hij naar wat de tekst toen en daar betekend heeft, zonder 
losse bijbelverzen uit hun verband te rukken of van de rest van de Bijbel te iso-
leren – dat is een kwestie van intensieve studie, van talenkennis en historische 
gevoeligheid. Aan de andere kant houdt hij onverkort vast aan de goddelijke in-
spiratie van de Schrift en aan het absolute gezag dat de tekst daardoor gekregen 
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heeft – en dat is een kwestie van gehoorzaamheid en geloof. Wat het een met het 
ander verbindt is de gedachte dat de biddende gelovige erop vertrouwen mag 
dat de Heilige Geest hem het juiste inzicht zal schenken, waarbij evenwel het 
risico rijst – en Revius is daar niet immuun voor – dat de zaak wordt omgekeerd 
en eigen inzichten verabsoluteerd worden tot van God geschonken waarheden.

Het spanningsveld dat daar ontstaat en dat in de loop van de zeventiende 
eeuw zorgt voor verwijdering tussen de orthodoxie en de humanistische bij-
belwetenschap,33 lijkt hij nauwelijks te ervaren. Hij kan intensief bezig zijn 
met de verschillen in de bijbelse handschriften en met de vragen naar bronnen, 
overlevering en verspreidingsproces, maar altijd in het heilige geloof dat het 
uiteindelijk mogelijk zou moeten zijn om ieder probleem op te lossen en dé 
ultieme versie van de grondtekst te reconstrueren. Doorslaggevend is zijn vaste 
overtuiging dat het Gods bedoeling is om in de Bijbel de waarheid aan men-
sen te openbaren – en dat vergt inspanning en studie, zodat die ware betekenis 
steeds beter zichtbaar wordt. 

Zijn leven lang heeft Revius geloofd in God, gehoopt op de hemel, zich vast-
gehouden aan de goddelijke openbaring en geworsteld om het raadsel van de 
ziel te begrijpen en de geestelijke werkelijkheid achter de zichtbare dingen te 
bewijzen. Hij heeft geanalyseerd en geredeneerd en houvast gezocht bij de tra-
ditie. Aan de ene kant gelooft hij dat God zich op een betrouwbare manier aan 
de mensen bekendmaakt en dat de kern van die boodschap ook helder genoeg 
is om waargenomen te worden, aan de andere kant erkent hij dat mensen zich 
kunnen inspannen zoveel ze willen, maar dat het enige wat ze met veel moeite 
ontwaren een schaduw is, een beeld, een uiterst flauw vermoeden van de echte 
realiteit. De mensen zijn als visjes, schrijft hij, die ver boven zich iets zien schit-
teren op het water, maar geen flauw idee hebben of het nu zonlicht of sterren-
licht is:

Soo is het met den mensch: al wat hy hier aensiet
Van God en van zijn rijck en is het wesen niet,

Maer een geringen schijn, waer van de naeckte waerheyt
Aenschouwen die daer sien de goddelijcke claerheyt.34

De onbeweeglijke waarheid
Revius’ standvastige onbeweeglijkheid, qua opvattingen, heeft alles te maken 
met zijn levenslange fascinatie door tijdloze en universele waarheden. Waar 
veel van zijn tijdgenoten het subject steeds meer centraal gaan stellen, op alle 
gebieden van het leven, vecht hij een – achteraf gezien – vrijwel hopeloze strijd 
voor boventijdelijke tradities, universele zekerheden en gezaghebbende au-
toriteiten. Al in zijn eerste jaren als predikant strijdt hij hartstochtelijk voor 
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het leerstuk van de uitverkiezing. De predestinatieleer is immers dáárom zo 
belangrijk, omdat ze de gelovigen ervan verzekert dat ze hun leven lang door 
God vastgehouden worden en nooit het geloof zullen verliezen. Iedereen die 
het anders leert, stelt ‘onse salicheyt op een glad ijs’.35

Dat is ook precies de reden waarom de hoogste waarheid voor Revius nooit 
in het subject zelf kan liggen – dat is een te onzeker fundament. Mensen zijn 
broos en tijdelijk, terwijl de waarheid vast en eeuwig is. De enige basis onder 
het bestaan kan alleen maar God zelf zijn, die zich in de Bijbel aan de mensen 
bekendmaakt. Vandaar zijn stellingname tegen het copernicaanse wereldbeeld: 
menselijke waarneming kan nooit uitgangspunt voor wetenschap zijn, die 
waarneming moet altijd buigen voor het gezag van de geopenbaarde Schrift. 
Vandaar ook zijn hevige verontwaardiging over Descartes’ filosofie, die de twij-
fel tot uitgangspunt kiest. Die cartesiaanse twijfel botst met de diepste overtui-
gingen en verlangens van zijn hart, met de fundamenten van zijn geloof.

Tegenover de twijfel zet Revius de gehoorzaamheid aan het schriftgezag, ge-
steund door een lange – de eeuwen verdurende – traditie: in het ‘wij geloven 
en belijden’ worden mogelijke persoonlijke twijfels ingekaderd en tot zwijgen 
gebracht. De onbeweeglijke waarheid waarnaar hij zijn leven lang op zoek is, 
kan langs verschillende wegen benaderd worden. Maar het boek der natuur kan 
nooit iets anders zeggen dan het boek der Schriftuur, en filosofische waarheid 
kan nooit in strijd zijn met theologische waarheid. Er is immers maar één, on-
gedeelde waarheid.36 Waar er toch tegenstrijdigheden lijken te ontstaan, geeft 
de theologie de doorslag37 – zodat in de praktijk de discussie altijd cirkelt rond-
om de juiste bijbeluitleg. Geen wonder dat Revius daar het grootste deel van 
zijn leven aan besteedt.

Zijn stellingname in de grote discussies van de zeventiende eeuw valt intus-
sen niet slechts te verklaren vanuit zijn orthodox-christelijke geloof, zijn liefde 
voor de traditie en zijn verantwoordelijkheid als gereformeerd theoloog. Zijn 
extreme hang naar boventijdelijke en bovenmenselijke zekerheid is ongetwij-
feld óók bepaald door de dingen die hij in zijn leven heeft meegemaakt. Als 
kind al verliest hij zijn vader en zijn zusje, acht van zijn negen kinderen sterven 
tijdens zijn leven, zijn eerste vrouw overlijdt op 53-jarige leeftijd en uiteinde-
lijk ontvalt hem bijna zijn hele vriendenkring. Dat alles moet hem als weinig 
anderen hebben bepaald bij de kortheid en onzekerheid van het aardse bestaan. 

Wat is den mensch, zijn loop, sijn hoop, sijn jacht? 
Het is een bloem die voor een wijl men acht
Die voor den dach luyckt op, breyt wt sijn schoot
En met den nacht valt af, wert naect en bloot*. *cf. Psalm 103:15-16
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Het is een wint die flox* waeyt heen en weer,  *fluks, schielijk

Het is een droom die eens comt en niet meer,
Het is een spoel die door het web* men schiet,  *weefsel

Het is een snuck* en daer na is het niet.  *snik, ademtocht

Daar móét eenvoudig iets op volgen, om de aardse reis dapper en blijmoedig te 
kunnen voortzetten. De zekerheid ligt elders:

Maer neen! de siel die God so diend’ en eerd’
En valt niet meer als t’vleysch in stof en eerd’* *aarde

Sy kiest den pat naer huys, en vaert om hooch
Te sien na wensch haer God van ooch tot ooch.38

In de christelijke hoop op onsterfelijkheid ligt een belangrijke verklaring voor 
Revius’ gevecht met de tijdgeest. Dáárom zijn de discussies over de uitverkie-
zing, het bestaan van de ziel en de opstanding van het lichaam voor hem zulke 
levensbelangrijke kwesties. Het driekoppige gedrocht waartegen hij zijn leven 
lang ten strijde trekt – arminianisme, socinianisme en cartesianisme – bedreigt 
in zijn ogen op verschillende manieren de diepste troost die het evangelie hem 
biedt: de zekerheid van de zaligheid.39 Geen wonder dat het thema van het ge-
vecht met wolven, draken en andere monsters de Latijnse poëzie van zijn laatste 
levensjaren domineert.40

Onpersoonlijk dichter
Met dat alles is meteen een verklaring gegeven voor het feit dat Revius te boek 
staat als een zeldzaam onpersoonlijke dichter. Altijd probeert hij uit te stijgen 
boven het persoonlijke en een universeler niveau van waarheid te bereiken – 
want dat is het enige wat écht troost biedt. Voor hedendaagse lezers is dat niet 
altijd eenvoudig mee te maken. Zoals Ger Groot schrijft: ‘Iemand die vandaag 
de dag door een heftige levenssmart geplaagd wordt, [wil] niets meer weten van 
de sussende vaststelling dat dergelijke zaken ook veel anderen overkomen (...). 
Het zou het unieke en dus boven alle vergelijkingen verheven karakter van ons 
verdriet veeleer aantasten, wanneer dit met het lot van anderen op één hoop 
zou kunnen worden gegooid. De moderne mens voelt zich door een dergelijke 
lotsverbondenheid niet langer gedragen, maar juist in zijn waarde ontkend.’41 
Maar in de zeventiende eeuw ligt dat anders. Universele waarheden bieden een 
onvergelijkelijke troost en relativering bij de rampen en moeiten van het be-
staan.

Wat niet wegneemt dat Revius geregeld in de ik-vorm schrijft. Maar dat ‘ik’ 
betekent niet zonder meer ‘ik, Jacob Revius’. Neem zijn beroemdste sonnet, met 
de beginregel ’T’en zijn de Joden niet, Heer Jesu, die u cruysten’, dat eindigt met 
de belijdenis: ‘Ick bent, ô Heer, ick bent die u dit heb gedaen (...)/ Want dit is al 
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geschiet, eylaes! om mijne sonden.’42 Dat klinkt heel persoonlijk – maar tege-
lijkertijd gaat het hier om een vers waarvan de gedachtegang helemaal terug te 
vinden is bij de jezuïet Makeblijde en de rooms-katholieke martelaar Musius, 
bij de Engelse puritein Perkins en de Duitse reformator Luther, en nog verder 
terug bij de elfde-eeuwse abt Jean de Fécamp – zelfs bij de profeet Jesaja, wiens 
tekst als titel boven het gedicht staat: ‘Hy droech onse smerten’.43

Juist in zo’n persoonlijk aandoend gedicht voegt de stem van de dichter zich 
dus voorbeeldig in het grote koor van de kerk. Hij hoeft zichzelf niet door oor-
spronkelijkheid te onderscheiden (zoals dichters dat sinds de periode van de 
romantiek verplicht zijn), hij schuift opzettelijk het register van de traditie tus-
sen zichzelf en de ‘ik’ uit zijn gedichten. Uit zijn verzen spreekt de houding van 
een prediker die het individu in de massa wil bereiken, die de unieke emoties 
wil raken door als identificatiefiguur op te treden.

De afwezigheid van persoonlijke levensomstandigheden in zijn poëzie 
wordt daarmee een bewuste keus. De ander, de medechristen, moet zich niet 
gehinderd voelen om mee te bewegen met de gedachten en emoties die het vers 
verwoordt. Een plotseling opduikend familielid, een concrete stad, een bepaal-
de gebeurtenis – dat alles kan de identificatie belemmeren. Het gaat niet om de 
individuele ervaringen of om de psychische gesteldheid van de dichter, niet om 
minutieuze ontleding van het zelf. Heel bewust treedt Revius als individu op 
de achtergrond, zijn persoonlijke emotie verdwijnt achter de ‘ik’ die niet alleen 
namens zichzelf, maar namens de hele gemeenschap van gelovigen spreekt.44 

Toch is Revius, ondanks zijn eigen inspanningen om iedere individuele in-
druk en ervaring om te vormen tot iets hogers, uiteindelijk geen onpersoon-
lijke dichter. Zijn persoonlijke waarneming en emotie doorstralen zijn werk 
– ook al wijst hij tegelijkertijd totaal van zichzelf af in de richting van een objec-
tieve waarheid waarop hij de lezer attent wil maken. Over de concrete gebeur-
tenissen van zijn leven vertelt hij weinig, maar het is zijn voelbare persoonlijke 
aanwezigheid die maakt dat zijn publiek luisteren wil.45 Dat is meteen ook het 
paradoxale: dat hij zijn leven lang streeft naar bovenpersoonlijke verzen – maar 
dat hij de onsterfelijkheid alleen maar bereikt waar zijn persoonlijke emotie 
zichtbaar door de regels schemert. Niet de teksten waarin de geloofsleer zo ob-
jectief mogelijk geformuleerd wordt, maar die waaruit een subjectieve geloofs-
ervaring spreekt, blijken de tijd het beste te verduren.

Gevecht tegen het subjectivisme
Niet alleen in zijn gedichten, maar in al zijn werk is Revius voortdurend op 
zoek naar het universele, naar de waarheid die het individu overstijgt. Zijn we-
reldbeeld rust op goddelijke genade en voorzienigheid, menselijke beperkt-
heid, absolute waarheid, vaststaande orde, onaangetast gezag. De afhankelijk-
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heid van God vormt overigens voor hem geen bedreiging van de menselijke 
vrijheid, maar de ultieme garantie daarvan. Juist omdat God alle dingen voor-
zienig bestuurt en regeert, is de mens niet aan de grillen van het lot overgele-
verd en kan hij rationeel en verantwoordelijk handelen. Maar waar het besef 
van dat allesomvattende kader verbrokkelt en de menselijke autonomie meer 
en meer centraal komt te staan, rest hem slechts een voortdurend benadrukken 
van alles wat buiten de mens vaststaat.46 

 Dat wordt al zichtbaar bij het eerste grote conflict in zijn leven, de predes-
tinatiediscussie, waarin hij overtuigd kiest voor een geloof dat alle zekerheid 
buiten de mens zoekt en alle nadruk legt op Gods almacht en de menselijke on-
macht. Het wordt ook zichtbaar in zijn stellingname tegen het copernicaanse 
wereldbeeld: menselijke waarneming kan nooit uitgangspunt voor wetenschap 
zijn, die waarneming moet altijd buigen voor het gezag van de geopenbaarde 
Schrift. En dat sluit weer naadloos aan bij zijn polemiek met de cartesianen: te-
gen de twijfel het profetische woord – gesteund door de aristotelische filosofie.

In zijn beoefening van de literatuur en de geschiedenis streeft hij al evenzeer 
naar objectiviteit. Hij schrijft geen ‘bevindelijke’ poëzie, en hij is in zijn Daven-
tria illustrata niet bezig met het aanwijzen van Gods hand in de geschiedenis. Het 
gaat hem niet om ervaringen, het gaat hem om geloofswaarheden. Het geopen-
baarde Woord van God alleen is genoeg voor de mensen. Zelfs in zijn strijd met 
de cartesianen weigert hij de bevindelijke godservaring en de bovennatuurlijke 
verklaring in te zetten – hij houdt zich aan de controleerbare feiten. De strijd 
gáát immers juist om waarheid en werkelijkheid.

Die ‘objectieve’ lijn is in Revius’ leven uiterst prominent aanwezig, maar 
komt soms toch ook onder spanning te staan: door zijn eigen zelfbewuste per-
soonlijkheid en humanistische vorming, maar ook door zijn protestantse le-
vensovertuiging. Door de breuk van de reformatie met de Rooms-Katholieke 
Kerk wordt innerlijke geloofszekerheid immers belangrijker dan uitwendige 
kerkstructuren. Individuele lezing van de Bijbel is gezaghebbender dan welke 
autoriteit ook, en persoonlijk schuldbesef en geloof zijn essentieel. Die prin-
cipes deelt Revius van harte en volmondig, maar tegelijkertijd vragen ze om 
begrenzing. Hoe minder autoriteit de kerkelijke hiërarchie heeft, hoe sterker 
het individu zich zal moeten vasthouden aan de fundamentele waarheid van de 
Bijbel.47 En dat is precies waarom Revius het schriftgezag zo centraal zet.

De noodzaak daartoe voelt hij zwaarder dan ooit als hij om zich heen het 
cartesianisme aan invloed ziet winnen. Wie, zoals Revius, vast wil houden aan 
de traditie van de orthodoxie, staat in deze periode voor de gigantische opgave 
zich opnieuw te verhouden tot de schriftinterpretatie. In het veranderende we-
reldbeeld lijken teksten nieuwe betekenissen te krijgen, maar dat is het laatste 
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wat Revius wil. Om vast te kunnen blijven houden aan de vertrouwde inter-
pretatie, gaat hij er liever van uit dat het wereldbeeld niet hoeft te veranderen.

Overigens is het de vraag wat hier oorzaak is, en wat gevolg. Halverwege de 
zeventiende eeuw is er sprake van drie samenhangende trends: de opkomst van 
het materialistische wereldbeeld, de veranderingen in de verhouding tussen 
kerk en staat, en de ontwikkelingen in de bijbelexegese. Je zou kunnen zeggen 
dat de bijbelexegese wordt aangepast omdat het wereldbeeld verandert, maar 
misschien is het ook andersom, en wordt het wereldbeeld aangepast omdat de 
bijbelexegese daartoe mogelijkheden biedt.48 In elk geval gaat het om twee sa-
menhangende ontwikkelingen, die te maken hebben met een nieuwe manier 
van kijken naar zowel de natuur als de Schrift: de dingen doen zich anders aan 
onze waarneming voor dan ze in werkelijkheid zijn.49 

Bij Revius verandert er intussen helemaal niets. Komt dat door zijn persoon-
lijke conflicten met Descartes en Heereboord, door zijn dichterlijke afkeer van 
het nieuwe wereldbeeld, door zijn angst voor staatsinvloed in de kerk, door zijn 
hang naar de traditie en de oude orde of door zijn beduchtheid voor veran-
deringen in de bijbelexegese? Ongetwijfeld hebben al die factoren een rol ge-
speeld. Maar het fundament van zijn onwil tot veranderen ligt elders: in zijn 
grote angst dat het hele schriftgezag fundamenteel aan het wankelen gebracht 
wordt en dat ieder individu dus op zijn subjectieve inzichten teruggeworpen 
wordt.

Zelfbeeld, zelfverloochening en zelfrealisatie
Revius’ grote gevecht tegen het subjectivisme roept de vraag op hoe hij naar 
zichzelf gekeken heeft. In de autobiografische schets die hij toevoegt aan zijn 
Daventria illustrata legt hij de volle nadruk op zijn intellectuele prestaties. Zó 
heeft hij zich aan latere generaties willen presenteren: als geleerde, als auteur 
van een behoorlijk oeuvre, als theoloog en als dichter. Het typeert hem daarbij 
dat hij alleen de feiten geeft, zonder motieven of verklaringen, zonder zelfver-
fraaiing of zelfrechtvaardiging. Slechts uit de opsomming zélf en de keuzes die 
hij daarbij maakt, blijkt zijn onderhuidse vergenoegdheid over eigen prestaties.

Revius was een man die qua milieu, opvoeding en studie alle mogelijkheden 
kreeg – en benutte – om zich grondig te ontwikkelen, een man die zijn leven 
lang ook zeer gevoelig bleef voor de humanistische idealen op het gebied van li-
teratuur- en wetenschapsbeoefening. Toch hebben weinig schrijvers zo radicaal 
stelling genomen tegen het humanistische idee van ‘self-fashioning’ als Revius. 
Tegenover Erasmus’ ‘Homines non nascuntur, sed finguntur’50 zou je zijn op-
vatting kunnen samenvatten met: ‘Homines non finguntur, sed renascuntur’. 
Mensen kunnen zichzelf niet vormen, ze moeten – naar het woord van Jezus 
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– wedergeboren worden. Zó heeft Revius dat beleefd: alleen door goddelijke 
genade is het mogelijk om ten goede te veranderen.51 

Intussen denkt hij zelf altijd vanuit de positie van de gelovige (bij wie die 
verandering al bewerkstelligd is), en dat maakt dat hij tóch onbevangen aan de 
slag kan met het humanistische scholings- en ontwikkelingsprogramma van 
Erasmus en de zijnen: zware nadruk op de terugkeer naar de klassieke en bijbel-
se bronnen, op talen, boeken en geschiedenis als instrumenten om de moraal, 
de filosofie en uiteindelijk de menselijkheid (humanitas) te bevorderen. Hoewel 
gelovigen aan de ene kant met hun ‘oude mens’ te worstelen hebben en dus 
totaal tegen God inwerken, zijn ze aan de andere kant door Gods genade ook 
een ‘nieuwe mens’, met een in beginsel vernieuwde wil en de opdracht om hun 
roeping in het natuurlijke leven te vervullen. Vanuit die gedachte is het voor 
Revius mogelijk om enthousiast en optimistisch bezig te zijn met vorming, 
onderwijs en wetenschap – in het besef van verantwoordelijkheid en afhanke-
lijkheid tegelijk. Niet voor niets besteedt hij zijn hele leven aan preken, boeken 
schrijven, de Bijbel vertalen en uitleggen, psalmen berijmen – allemaal instru-
menten in dienst van het overtuigen en opvoeden van grote groepen mensen.52

Revius was iemand die bepaald niet leed aan een negatief zelfbeeld. Overal 
in zijn werk wijst hij tussen neus en lippen door op zijn eigen prestaties. Zijn 
theologische geschriften moeten, zo lijkt het, de kerk van de afgrond redden. 
En ondanks allerlei nederigheidsformules in zijn gedichten blijkt hier en daar 
toch dat hij het liefst zijn naam in de sterren geschreven zou zien staan. Ook 
eeuwige dichterlijke roem is immers een vorm van onsterfelijkheid. Kortom, 
Revius is best trots op zijn werk, hij heeft geen last van zelfonderschatting en 
hij is altijd zeer overtuigd van zijn eigen gelijk.

Toch is er ook een tegenovergestelde beweging in zijn werk waarneem-
baar. Er zijn gedichten waarin hij een heel andere toon aanslaat: nederig, innig, 
vroom, liefdevol, zelfverloochenend. Schreef hij in zijn studententijd vooral 
teksten waarin hij koketteert met eigen geleerdheid en talenkennis, later doet 
hij bewuste pogingen om simpele, bijbelse poëzie te schrijven – ook al breekt 
de oude zucht tot schitteren ook dan nog geregeld door. Het is duidelijk dat hij 
ernaar streeft om als zanger zo zuiver mogelijk mee te zingen in het grote koor 
van de kerk, zonder daar als individu bovenuit te komen. 

Bekeken vanuit zijn levensbeschouwing en wereldbeeld kan Revius zijn 
eigen ik niet als onveranderlijk en statisch beschouwen. Voor iedere christen, 
iedere gelovige is het leven immers één groot proces van bekering, transforma-
tie – hoewel dat geen eigen verdienste is. Die bekering komt erop neer dat het 
middelpunt van het leven langzaam verschuift van het eigen ik in de richting 
van God. Dat betekent zelfverloochening, maar tegelijkertijd ook zelfrealisatie, 
want wie leert afzien van zichzelf, wordt juist daardoor werkelijk zichzelf.



dE dICHTEr EN dE THEOLOOG | 529

Daarom zijn de gevechten waarmee Revius zich in de loop van zijn leven 
geconfronteerd ziet, niet louter terug te brengen tot uiterlijke conflicten in we-
tenschap, kerk en maatschappij. Het probleem zit ook in zijn eigen hart. Uit 
zijn teksten komt hij naar voren als een zeer zelfbewuste persoon, terwijl hij 
tegelijkertijd voortdurend benadrukt dat een mens moet strijden tegen het 
eigen, zondige ik en streven naar een totale overgave aan Gods leiding. Hij ge-
looft immers dat iedere christen te maken heeft met een levenslange worsteling 
tussen de ‘oude en nieuwe mens’, omdat nu eenmaal pas bij de dood van de 
gelovige mens zijn zondige aard volledig door de genade van God overwonnen 
is: ‘Het goede dat ick heb o Heere is van dy, en al wat anders is, eylaes, dat is van 
my.’53 Het werkelijke gevecht tegen het subjectivisme vindt dus plaats in het 
eigen hart.

Uit dat gevecht ontstaan zijn teksten. Voor hedendaagse lezers mag het soms 
lijken alsof hij probeert om met spitsvondige, rationele beschouwingen of al-
gemene waarheden het leven te lijf te gaan. Maar dat doet Revius geen recht. 
Hij houdt niet van stoïcijnse beheersing, hij geeft de boosheid, het verdriet en 
het verlangen waar nodig ruimte. Maar vooral in zijn gedichten doet hij vervol-
gens een bewuste poging boven de emotie uit te klimmen naar de hoogvlakte 
van het geloof om daarvandaan, uitgetild boven aardse pijn en worsteling, zijn 
lezers een nieuw perspectief te reiken, dat alle woede, verdriet en hartstocht ver-
stommen laat. Rust, aan het eind van de strijd.

 



Bijlage 1

Overzicht van Revius’ leven en werk

 1586  geboren te Deventer

 1587  verhuizing naar Amsterdam

 1604  student in Leiden

 1607  student in Franeker

 1610  reis naar Frankrijk, verblijf in onder meer Saumur en Montauban

 1611  bibliothecaris en assessor van de Germaanse Natie in Orléans

 1612  terugkeer in de Republiek, hulppredikant in Zutphenpredikant in Zeddam

 1613  predikant in Aalten en Winterswijk

 1614  predikant in Deventer

 1615  huwelijk met Christina Augustinus

 1616  geboorte zoon Coenraad (jong overleden)

 1617  publicatie tegen de remonstranten: Schriftuerlick teghen-bericht 
  geboorte zoon Richard
  conflict met Matthisius   
 1618 aanstelling als beheerder van de stadsbibliotheek
  publicatie van repliek aan Matthisius: Antwoort
  geboorte dochter Theodora

 1619  aantreden als lid van de schoolraad

 1620  geboorte zoon Augustinus (jong overleden)

 1621  publicatie eerste Nederlandse poëzie: berijming van het Hooglied 

 1623  geboorte dochter Cornelia
  publicatie Griekse vertaling van Nederlandse Geloofsbelijdenis 
  inschrijving bij Deventer muziekcollege

 1624  (vermoedelijk) publicatie van berijming van de Klaagliederen van Jeremia 
  editie van Franse brieven van Scaliger

 1625  geboorte zoon Augustinus (jong overleden)

 1627  verbeterde editie Griekse vertaling van Nederlandse Geloofsbelijdenis

 1628  verzending van 200 exemplaren Griekse vertaling NGB naar  Constantinopel
  geboorte dochter Maria (jong overleden)

 1629  start werkzaamheden als revisor Oude Testament bij Statenvertaling

 1630  editie van Lorenzo Valla’s aantekeningen op het Nieuwe Testament 
  betrokkenheid bij oprichting van Deventer Athenaeum & werving hoogleraren
  publicatie verzamelde Nederlandse poëzie: Over-Ysselsche sangen en dichten 

 1631  geboorte dochter Wyntgen (jong overleden)
  instorting van woonhuis, dood van een van beide jongste dochters

 1632  publicatie pausengeschiedenis: Historia pontificum romanorum 
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 1633  ontmoetingen met Descartes in Deventer
  revisie Statenvertaling, tijdelijke verhuizing naar Leiden

 1634  vervolg revisie Statenvertaling
  vermeerderde titelherdruk Over-Ysselsche sangen en dichten 

 1637-1638  conflicten met Joh. Quirinus Cellarius en Nicolaas Vedelius

 1638  eerste huwelijk dochter Theodora

 1639  geboorte oudste kleinzoon

 1640  publicatie psalmberijming: De C L Psalmen Davids, incl. herziene  catechismus en liturgie

 1641  benoeming tot regent van het Statencollege in Leiden

 1642  promotie tot doctor in de theologie en inaugurele rede 
  editie van Blesdijks geschiedenis van David Joris
  publicatie polemisch geschrift tegen Nicolaas Vedelius 

 1643  dood van echtgenote Christina Augustinus en dochter Cornelia
  eerste kritiek op Descartes in disputaties over de schepping
  publicatie Suarez repurgatus 

 1644  huwelijk zoon Richard

 1645  tweede huwelijk dochter Theodora
  geboorte van twee kleinkinderen

 1646  tweede huwelijk met Tanneke Berten
  publicatie eerste verzamelbundel met disputaties (1642-1646) 

 1646-1649  geboorte van vier kleinkinderen

 1647 eerste publicatie over de haardracht 

 1648  aanvullende publicatie over de haardracht
   eerste geschrift tegen Descartes: Methodi cartesianae consideratio  theologica
  gekozen tot ouderling in gereformeerde kerk Leiden
  tweede anticartesiaanse geschrift: Abstersio macularum 

 1649  editie van Gnapheus’ geschiedenis van Jan de Bakker 
  (ca. 1649) dood van zoon Richard

 1650  derde anticartesiaanse geschrift: Statera philosophiae cartesianae 

 1651  publicatie geschiedenis van Deventer, Daventria illustrata

 1653  publicatie tweede verzamelbundel met disputaties (1646-1653) 
  vierde anticartesiaanse geschrift: Thekel 

 1654  geboorte jongste kleinzoon
  publicatie twee anticartesiaanse geschriften: Psychotheomachia en  Kartesiomania

 1655  publicatie twee anticartesiaanse geschriften: Kartesiomania, pars altera en Anti-Wittichius 

 1657  publicatie derde verzamelbundel met disputaties (1653-1657) 

 1657-1658  werk aan herziene pausengeschiedenis en vierde disputatiebundel

 1658  overlijden en begrafenis te Leiden (Pieterskerk)
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Totaal aantal pagina’s in boekvorm gepubliceerd*

Disp. de syllogismo, Tract. de anima separata, Theses de praedestinatione (24 p. in-4)
Schriftuerlick teghen-bericht (20-196 p. in-8)
Antwoort [aan Matthisius] (51 p. in-8)
Ekklēsiōn tēs Belgikēs exomologēsis (4-182 p. in herziene 3e druk, in-12)
Epistres françoises [à Scaliger] (16-527 p. in-8)
Laurentii Vallae De collatione Novi Testamenti (2e druk, 22-281-13 p. in-8)
Historia pontificum romanorum (6-322-30 p. in-8)
Over-Ysselsche sangen en dichten, vermeerderde herdruk (2-370 p. in-4)
De C L Psalmen Davids, incl. herziene catechismus en liturgie (18-584 p. in-12)
Historia Davidis Georgii (4-189 p. in-8)
Examen dissertationis D. Nicolai Vedelii (10-280 p. in-12)
Suarez repurgatus (6-1128 p. in-4)
Disputationes in universam theologiam (113 disp. 8-904 p. in-4)
Libertas christiana circa usum capillitii (6-256 p. in-12)
Appendix (29 p. in-12)
Methodi cartesianae consideratio theologica (4-136 p. in-12)
Abstersio macularum (47 p. in-8)
Joannes Pistorii martyrium (14-168 p. in-8)
Statera philosophiae cartesianae (2-326 p. in-12)
Daventria illustrata (18-788 p. in-4)
Analectorum theologicorum disputationes (331 disp. in 2 dln., 8-2648.p. in-4)
Thekel (12-462-4 p. in-12)
Psychotheomachia (66 p. in-12)
Kartesiomania (70-399 p. in-8)
Kartesiomania, pars altera (5-502 p. in-8)
Anti-Wittichius (82 p. in-12) 
Disputationes theologicae miscellaneae (160 disp., 8-1280 p. in-4)
Disputaties 1657-58 (85 disputaties gereed, samen 680 p. in-4)

Totaal: 13.113 pagina’s (2463 in-12, 2882 in-8, 7768 (7872-104) in-4)

* Handschriften, gelegenheidsgedichten, notulen, revisiewerk en brieven zijn niet meegerekend, 
evenmin als publicaties (Hoghe Liedt, Claechlieden, Anagrammatopaegnion) die later opnieuw in verzamel-
bundels zijn opgenomen of publicaties waarvan geen exemplaar bekend is (Oratio inauguralis). Van het 
aantal pagina’s zijn bovendien dertien disputaties (104 p. in-4) afgetrokken die zowel in de disputa-
tiebundels als in Libertas christiana circa usum capillitii resp. Methodi cartesianae consideratio theologica en Statera 
philosophiae cartesianae voorkomen. Wél meegerekend zijn de edities die Revius bezorgde.



Bijlage 2

Afstammingsreeks Heynck-Revius1

 i.  Johan Heynck, geb. ca. 1525, overl. Deventer tussen 22-2-1614 en 11-10-1615;2 schepen en raad van 
Deventer 1562-1566, 1569, 1582-1587, 1591-1605, 1607-1608,3 kameraar van Deventer, ambtman 
van Colmschate, provisor van het Mouwijcksgasthuis, het Burgerweeshuis en het Heilige 
Geest-gasthuis;4 vermoedelijk balling in Amsterdam 1587-1591, ouderling in de gereformeerde 
gemeente van Deventer 1591, afgevaardigd naar de classis 1607;5 tr. Deventer 1549 (‘vóór Pa-
schen’) Joffr. Wynnolt (Wyntgen) Roeck, geb. ca. 1530, overl. voor 21-8-1595, dr. van Herman Roeck en 
Sophia Staelbijter.6

  Uit dit huwelijk (deels in willekeurige volgorde):

 1. Jan Heynck, geb. Deventer, overl. voor 21-8-1595, tr. Swene van Weseke, dr. van Geurt van Weseke en 
Anna van Boekholt. Uit dit huwelijk één dochter: Henrica Heynck, otr./tr. Deventer 9-10/24-
10-1602 Albert Wentholt, van Zutphen, zoon van Barthold Wentholt en Hadewich Roeck. Bij 
dit huwelijk wordt Henrica omschreven als ‘salige Jan Heyncks dochter’, zij moet dus wel de 
dochter van Jan junior zijn, omdat Johan senior op dat moment nog in leven is.7

 2. N.N. zoon, overl. voor 16 jan. 1610, in 1579 betrokken bij de Deventer beeldenstorm en dan 
‘Johan Heyncks soene die stumme’ genoemd.8

 3. Cornelia Heynck, volgt ii.

 4. Dirck Heynck/Theodorus Heijngius, geb. Deventer, koopman te Amsterdam, NG ouderling, afge-
vaardigd naar de Dordtse synode (1618-1619) en auteur van een manuscript met synodeverslag,9 
tr. Amsterdam 9-2-1591 Neeltgen Pietersdr. Geltsack, dr. van Pieter Cornelisz Geltsack, vlaskoper te 
Amsterdam, en Marritgen Cornelisdr. Uit dit huwelijk onder meer Dirck Dircksz Heynck (1595-na 
1646), voor wie Revius een bruiloftsvers schreef,10 en Pieter Dircksz Heynck (1602-1632), de vader 
van de latere toneelschrijver Dirck Heynck (1630-1679).11

 5. Barent Heynck, geb. Deventer, vertrekt 1-4-1595 vanaf Texel (aangemonsterd 4-3-1595 in Am-
sterdam) als kommies aan boord van het schip Mauritius naar Indië (reis van Cornelis de 
Houtman), overl. op zee 26-6-1596.12

 6. Hermanna Heynck, geb. Deventer, overl. Deventer voor 1614, tr. Deventer Warner Strockel, zn. van 
de ‘bergsvaarder’ Egbert Strockel, olderman (of consul) te Bergen in Noorwegen, gemeensman 
in Deventer voor de Polstraat 1601-1625, in 1614 namens de Hanzesteden Deventer, Bremen, 
Hamburg en Wismar afgevaardigd naar de koning van Denemarken;13 hij tr. (2) Deventer 10-4-
1614 Clara Coudewijn, wed. Wolter van Hoornen. Slechts uit zijn tweede huwelijk is nageslacht 
bekend.

 7. Essele Heynck, geb. Deventer, otr./tr. Deventer 29-5/4-6-1593 Hans van Campen, weduwnaar 
Aaltjen ten Stolle. Uit dit huwelijk onder meer Winold van Campen, voor wie Revius in 1626 een 
bruiloftsvers schreef.14

 8. Sophia Heynck, geb. Deventer, overl. Zutphen 31-8-1625,15 otr./tr. Deventer 17-5/4-6-1600 Bernar-
dus Stedemeijer, geb. Bremen, overl. Zutphen 1619, proponent (1599),16 conrector en later rector 
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(1602) van de Latijnse school te Deventer,17 predikant te Maassluis (1602-1608) en Zutphen 
(1608-1619). Uit dit huwelijk onder meer Wyntgen Stedemeijer, voor wie Revius in het voorjaar 
van 1625 een bruiloftsvers schreef.18

* Bestaande fragmentgenealogieën Heynck bevatten vaak dezelfde fout: ze gaan ervan uit dat Johan 
Heynck de overgrootvader van Revius is, en diens zoon Jan of Johan Heynck jr. de grootvader.19 Dat 
kan niet kloppen, want Johan Heynck sr. trouwt pas in 1549, het is dus vrijwel onmogelijk dat hij in 
1586 al een achterkleinzoon heeft. Bovendien blijkt uit onderstaande akte (gedateerd ná het overlijden 
van Jan Heynck jr.) ondubbelzinnig dat Johan sr. de vader van Cornelia Heynck is en de grootvader 
van Jacob en Henrick Reefs.

* SaB Deventer, Ra (722), 124b (ongepagineerd) 16-1-1610:20 Op huijden dato underschreven sijn juffer 
Evermoet van Essen, weduwe van den zal. raedtsheer Ottho Roock, geassisteert met haere broeders 
Lucas ende Henrick van Essen ende Diederick van Rehmen, haeren neve, alss daertho gekaren mom-
bers ter eenre, ende Johan Heijnck in qualite alss volmachtiger van sijn soone Dirrick Heijnck ende 
mede alss bestevader ende aengebaren momber van die kinderen van zal. Rijck Reeffsen ende Cornelia 
Heijncks, sijne dochter, Warner Ströckel alss man ende momber van Hermanna Heijncks, Hanss van 
Campen mede alss man ende momber van Essele Heijncks, Bernardus Stedemeijer oock alss man ende 
momber van Sophia Heijncks, ende Albert Wentholt alss man ende momber van Henrica Heijncks, 
alle kinderen ende kindtskinderen van Johan Heijnck ende Wijntgen Roicks ter ander zijden, geac-
cordeert etc. 

 ii.  Cornelia Heynck, geb. Deventer ca. 1555, overl. na 1604, tr. ca. 1585 Rijck Reefs, geb. ca. 1545, gedaagd 
door Alva Elburg 17/22-10-1568, woont daarna te Amersfoort, lakenkoopman, burger van 
Deventer 22-4-1581, lid van het wantsnijdersgilde 23-4-1581, schepen en burgemeester van 
Deventer 1586-1587, poorter van Amsterdam 11-7-1587, overl. Amsterdam voor 6-2-1599.21

  Uit dit huwelijk:

 1. Jacob Reefs/Revius, volgt iii.

 3. Henrick Reefs/Revius, geb. Amsterdam 1589, lakenkoopman,22 burger van Deventer 21-6-1603, 
overl. na 20-2-1647, otr./tr. Harderwijk 28-7-1616 (als Henrick Reefzen van Amsterdam)/
Deventer 18-8-1616 Armgard thoe Pas, geb. Deventer, dr. van Lubbert thoe Pas, lakenkoopman 
en burgemeester van Deventer en Stephana N.N.23 Uit dit huwelijk: Cornelia (ged. Deventer 
26-4-1618), Lubbert (ged. Deventer 8-2-1620) en Ryckert/Richard Revius (ged. Deventer 4-1-1624, 
stud. theologie 6-2-1644,24 woont in het Statencollege tijdens Revius’ regentschap, predikant 
te Bathmen 1647-1673). Op het huwelijk van zijn broer en schooonzuster schreef Revius twee 
lofdichten.25

 3. Wyntgen Reefs, overl. voor 27-11-1610; zij wordt naast Jacob en Henrick Reefs vermeld in het laat-
zestiende-eeuwse atelierboekje van de Deventer glazenmaker Peter van Doetinchem.26

* SaB Deventer, Ra (722), 124a, p. 123-124, 6-2-1599: Wette Johan Heijncks camerarii, als volmachtich 
sijner E. dochter Cornelia Heijncks, weduwe van zal. Rijcker Revessen. Het gaat om een transactie uit 
het verleden tussen Rijck Reefs en ene Hinrick Huls (sr.) m.b.t. de aankoop van ‘Laacken’, die Johan 
Heijnck nu regelt met zoon Hinrick Huls jr.

* SaB Deventer, Schepenen en Raad van de stad Deventer (691), nr. 95A (Burgerboek 1596-1719), p. 26: 
Anno 1603, den 21 Junij, Consulibus Wesecke loco Scharff D. et Holtick, hebben Schepenen und Raidt 
Jacob Reuwessen, zaligen Rick Reuwessens soin bij sijner huisfr. Cornelia Heijncks, voirt verraeth 
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deser stadt hier bijnnen Deventer gebaren, die vulle burgerschap thogestanden, gelickfals sijnnen 
broder Henrick Reuessen van denselven sijnen zaligen vader und moder ehelich naet verraeth deser 
stadt in der ballinckschap bijnnen Amsterdam gebaren, die vulle burgerschap vrijgeschonken.

* SaB Deventer, Ra (722), 134b, p. 418-420, 27-11-1610: Camerer Johan Heijnck (...) in naemen ende van 
weg. zal. Rijck Reuessen ende Cornelia Heijncks nagelatene twee kinderen Jacob ende Henrick Reues-
sen.

 iii.  Jacob Reefs/Jacobus Revius, geb. Deventer november 1586, overl. Leiden 15-11-1658, student te 
Leiden 24-6-1604, te Franeker 16-6-1607, bibliothecaris (12-8-1611) en assessor (20-9-1611) van 
de Germaanse Natie te Orléans; geëxamineerd voor de classis Zutphen 13-10-1612; predikant 
te Zeddam (1612-1613), te Winterswijk en Aalten (1613-1614), te Deventer (1614-1641), regent van 
het Statencollege te Leiden (1641-1658); ouderling te Leiden (1648-1650, 1652-1654, 1656-1658), tr. 
(1) Deventer 8-10-1615 Christina Augustinus, geb. Deventer 1585, overl. Leiden 23-11-1643, dr. van 
Coenraad Augustinus en Theodora ter Steege; tr. (2) Leiden 27-3-1646 Tanneke Berten, dr. van 
Joost Berten en Christina du Pré, weduwe van Marcus de Witte, stiefmoeder van ds. Petrus de 
Witte (1622-1669), overl. na 19-12-1669.27

  Uit het eerste huwelijk:

 1. Coenraad Revius, ged. Deventer 8-8-1616, jong overleden.
 2. Richard Revius, volgt iVa.
  3. Theodora Revius, volgt iVb.
 4. Augustinus Revius, ged. Deventer 27-2-1620, jong overleden.
 5. Cornelia Revius, ged. Deventer 18-5-1623, overl. Leiden 26-11-1643.
 6. Augustinus Revius, ged. Deventer 5-7-1625, jong overleden.
 7. Maria Revius, ged. Deventer 11-5-1628, jong overleden.
 8. Wyntgen Revius, ged. Deventer 1-5-1631, jong overleden.
 9. ongedoopt kind, jong overleden.

 iVa.  Richard Revius, ged. Deventer (Lebuïnuskerk) 31-8-1617, stud. med. 1644,28 overl. tussen 22-4-1648 
en 1-5-1649,29 tr. Leiden 21-10-1644 Maria des Prez, ged. Leiden (Hooglandsche kerk) 7-2-1621, 
overl. verm. IJsselstein na 2-2-1669,30 dochter van David des Prez en Maria van den Berge.

  Uit dit huwelijk:

 1. Christina Revius, ged. Leiden (Pieterskerk) 19-4-1645, get. Jacobus Revius, Maria van den Berge, 
Sara Clarke, otr. Leiden 12-3-1664 (att. n. Oegstgeest) Wilhelmus van Muijden, j.m. van IJsselstein, 
rector van de Latijnse school te IJsselstein 1667-1703, schepen en burgemeester van IJsselstein.31 
Uit dit huwelijk: Richardus van Muijden (ged. Vianen 15-1-1665), Cornelis van Muijden (ged. 
Vianen 18-10-1666), mr. Jacob van Muijden (schoolrector te IJsselstein 1703-1746)32 en vermoe-
delijk ook Ermgart van Muijden en Anna van Muijden te IJsselstein.33

 2. Jacobus Revius, ged. Leiden (Pieterskerk) 26-9-1646, get. Thomas Clarke, Joannes des Prez, Tan-
neke Bertens. Vermoedelijk jong overleden.

 3. Maria Revius, ged. Leiden (Pieterskerk) 22-4-1648, get. David des Prez, Maria van Barenste, Jan-
tien Jans van Slingerlandt, otr. Leiden 27-2-1665 Johannes van der Sijp (van Zijpe) van Vianen. Uit 
dit huwelijk één dochter, Machelina Elisabeth van der Zijp, ged. Leiden (Hooglandsche kerk) 
4-4-1666.34
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 * Bij zijn huwelijk is Richardus Revius student in de medicijnen en woont hij aan de Broertgies-
graft, geassisteerd met Jacobus Revius, regent van het Statencollege, zijn vader, mede aldaar. Maria 
des Prez is geboren te Leiden, woont ‘als boven’ en is geassisteerd met Maria van den Berge, haar 
moeder, mede aldaar.

iVb.   Theodora Revius, ged. Deventer 18-10-1618, overl. na 1658, tr. (1) Deventer 20-11-1638 Daniel Bokel-
man, overl. 1641, predikant te Tubbergen (1634-1637) en Wijhe (1637-1641), zn. van ds. Carolus 
Bokelman; tr. (2) Voorschoten 29-1-1645 Jobus van Steenwijck, geb. Delft ca. 1620, overl. Geervliet 
1664, predikant te Geervliet (1646-1664), zoon van Evert Harmensz van Steenwijck, brillenma-
ker te Delft, en Annetgen Pieters (Bailly).35 

  Uit het eerste huwelijk:

 1. Carolus Bokelman, geb. Wijhe ca. 1639, overl. Vlaardingen 17-8-1707, stud. filosofie/theologie 
Leiden 1657-1662,36 predikant te Hekelingen (1662-1671), Zuidland (1671-1678) en Vlaardingen 
(1678-1707), tr. Delft 19-12-1665 Alida Snellius, dochter van ds. Johannes Snellius, achtereenvol-
gens predikant te Overschie, Schoonhoven en Alkmaar, en Sara Vincents. Uit dit huwelijk 
onder meer Sara Bokelman, echtgenote van Daniel Hoogvliet, bij wie Revius’ schriftelijke nala-
tenschap terechtkwam.37

 2. N.N., genoemd door Hoornbeeck in lijkrede op Revius.38

  
  Uit het tweede huwelijk:

 3. Daniel van Steenwijck, ged. Delft 22-10-1645, get. Jacobus Revius, Evert Hermansz. van Steenwijck, 
Sara van Steenwijck.

 4. Everardus van Steenwijck, ged. Geervliet 1-4-1647, get. de vader.
 5. Coenradus van Steenwijck, ged. Geervliet 22-11-1649, get. de vader ‘in plaets van mijn schoenmoe-

der’, Pietronella Capermans.
 6. Cornelis van Steenwijck, ged. Geervliet 14-10-1654, get. de vader, ‘mevrouw de ruwaerdinne Maria 

Beckers’, Jannetjen Jans i.p.v. Willemje [sic] Steenwijk.



Bijlage 3

Overzicht van Revius’ correspondentie

 1. 24-12-1619 (oude stijl): Johannes van Alckemade, predikant te Enschede, aan Revius (en aan 
Rutger Tichler). SaB Deventer, Classis Deventer (1057), nr. 59. Hertaald en samengevat in 
Dalenoort 1987.

 2. 11-2-1620 (oude stijl): Johannes van Alckemade aan Revius. SaB Deventer, Classis Deventer 
(1057), nr. 59. Hertaald en samengevat in Dalenoort 1987.

 3. 1-1-1626 (oude stijl): Johannes van Alckemade aan Revius. SaB Deventer, Classis Deventer (1057), 
nr. 59. Hertaald en samengevat in Dalenoort 1987.

 4. 2(of 11)-2-1628: Sweder van Haersolte, lid van de Ridderschap van Overijssel en de Staten-Gene-
raal, aan Revius. SaB Deventer, Revius, Adversaria, nr. 3.

 5. Prid. Kal. Mart. 1628: Revius aan Cornelis Haga, gezant te Constantinopel. SaB Deventer, Re-
vius, Adversaria, nr. 16. Afgedrukt in Revius 1651, 672-673, vert. in Revius ed. Budé et al. 1998, 71.

 6. Kal. Mart. 1628: Revius aan Antonius Piscator, Nederlands predikant te Constantinopel. SaB 
Deventer, Revius, Adversaria, nr. 17. Afgedrukt in Posthumus Meyjes 1895, bijlage e.

 7. 7-3-1628: Revius aan Georg. Pasor, hoogleraar Grieks te Franeker. SaB Deventer, Revius, Adversa-
ria, nr. 19.

 8. 19-3-1628: Revius aan Sebastiaan Damman, predikant te Zutphen. Ra Zutphen, archief kerken-
raad herv. gemeente (63), nr. 54.

 9. 17-4-1628: Revius aan Daniel Heinsius, filoloog, dichter en hoogleraar te Leiden. SaB Deventer, 
Revius, Adversaria, nr. 20.

 10. 9/19-5-1628: Sweder van Haersolte aan Revius. SaB Deventer, Revius, Adversaria, nr. 5.

 11. 18-6-1628: Sweder van Haersolte aan Revius. SaB Deventer, Revius, Adversaria, nr. 6.

 12. 8-8-1629: Wilhelmus Baudartius, predikant te Zutphen en vertaler van het Oude Testament 
van de Statenvertaling, aan Revius. Ua, Utrecht, Oud Synodaal Archief (1401), nr. 192. Afgedrukt 
in Heringa 1834, 177-178; Broek Roelofs 1947, 236.

 13. 11-10-1629: Antonius Thysius, hoogleraar theologie te Leiden, aan Revius, bij een Copia seu exem-
plar responsi datum Illustr. Principi Mauritio a Facultate Theologica. SaB Deventer, Revius, Adversaria, nr. 7.

 14. 12/22-10-1629: Wilhelmus Baudartius aan Revius. Ua, Utrecht, Oud Synodaal Archief (1401), nr. 
192. Afgedrukt in Heringa 1834, 178-179; Broek Roelofs 1947, 236-237. 

 15. 1630 [zonder dag en maand]: Johannes Isacius Pontanus, geschiedschrijver en hoogleraar te 
Harderwijk, aan Revius. In: Alciati 1708, 125-127.

 16. 17-3-1630: Johannes Isacius Pontanus aan Revius. In: Alciati 1708, 127-128.

 17. 10/20-3-1630: Wilhelmus Baudartius aan Revius. Ua, Utrecht, Oud Synodaal Archief (1401), nr. 
192. Afgedrukt in Heringa 1834, 179; Broek Roelofs 1947, 237.

 18. 4-7-1630: Revius aan Sebastiaan Damman. Ra Zutphen, archief kerkenraad herv. gemeente (63) 
nr. 54.
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 19. 1-10-1630: Wilhelmus Baudartius aan Revius. Ua, Utrecht, Oud Synodaal Archief (1401), nr. 192. 
Afgedrukt in Heringa 1834, 180; Broek Roelofs 1947, 237-238.

 20. 27-1-1631: Revius aan Jacob Cats, dichter, jurist en pensionaris van Dordrecht. SaB Deventer, 
Revius, Adversaria, nr. 21. Afgedrukt in Posthumus Meyjes 1895, bijlage e.

 21. 10/20-2-1631: Wilhelmus Baudartius aan Revius. Ua, Utrecht, Oud Synodaal Archief (1401), nr. 
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187  Quintilianus, Institutio Oratoria iii, 4, 12-13; iii, 
7, 10-14; Viii, 3, 11-12; vgl. Quintilianus ed. Gerbrandy 
2001, p. 147, 169-170, 402.

188  Revius 1610: Elegantis ingenij, generosae indo-
lis, ac prorsus de meliore luto Iuveni, D. Aegidio à Lytt.

189  Juvenalis, Satire XiV, 34-35.
190  Slechte 2010, p. 374, 383; vgl. Revius 1651, p. 516 

(waar vermeld wordt dat Iacobus a Lith – Revius han-
teert diverse spellingen van de achternaam – in 1587 
uit het stadsbestuur werd verwijderd, omdat hij geen 

ratori coactis comitijs; hic unus conspirantibus paenè 
omnium in unum votis eo honore iudicatus fuit dig-
nissimus (...). quem tibi nunc vir magnifice offerimus; 
petentes ut pro eâ quâ polles auctoritate confirmes, et 
honoribus ac priuilegijs huic ordini debitis frui velis 
ac iubeas. si hoc, ut confidimus, benefacti benefactis 
praeteritis haud grauate adieceris, omnes ac singulos 
I.N.G. [= Inclyta(e) Natio(nis) Germanica(e)] ciues 
magis magisque tibi deuotos ac obstrictos habebis. 

163  Adl, Orléans, d 233, f. 48: Conqueritur I.N.G. 
quod aliquammultis abhinc diebus a Dominationi-
bus vestris, quidam Nationis nostrae ciues ad gradus 
honoram promoti sint, non allato, neque petito 
inscriptionis suae testimonio, quod a Procuratore 
nostro signatum et afferri ab his talibus, et exigi a dd 
Professoribus ius est. qua quidem re et I.N.G. iura 
migrentur ac priuilegia quibus beneficio Christianis-
simorum Regum gaudet (...).

164  Marnix ed. De Wit-van Westerhuis 1992, p. 60.
165  Marnix ed. De Wit-van Westerhuis 1992, pas-

sim.
166  Revius 1651, p. 727. Dat hij vroeg in het jaar 

terug is, blijkt uit zijn aanwezigheid in Zutphen in 
maart 1612, zie hoofdstuk iii.2.

167  Revius 1651, p. 727: unde in patriam reduci per 
Hollandiam, Daventria longae viae terminus fuit.

168  Hoornbeeck 1676, p. 580:  (...) quasi jam tum in 
animo nescio quid similis genii poeticii glisceret. Zie 
Wursten 2002, noot 12.

169  Plancius, Sylvanus & Passius 1615, p. 2.
170  Revius 1995, p. 116.
171  Dat geldt althans voor de dateerbare verzen. 

Slechts een enkel vers, ‘Het gesanck der drie mannen 
in den viere’ (Revius ed. Smit i , p. 149-152), wekt stilis-
tisch de indruk mogelijk eerder geschreven te zijn, zie 
ook hoofdstuk iV.8.

172  Dat laatste kwam vaker voor bij predikanten: 
Johannes Vollenhove achtte zelfs de uiterst eerbare 
liefdesgedichten voor zijn eerste en tweede vrouw niet 
geschikt voor de ogen van een breder publiek, Stronks 
1996, p. 207-208.

173  Zie hoofstuk iV.8.
174  Revius 1610: Qui tuleras tenero maturam 

vertice laurum/ Quam dabat Ausoniae docta Camoena 
lyrae,/ Civica nunc diae Themidos sacraria pandis,/ 
Haereat ut pressis querna corona comis./ Felix, cui 
postquam linguam edulcavit Apollo/ Recludit solidas 
Iustinianus opes./ Felix qui ingenii nixus pernici-
bus alis/ iACHiMo tutum praestite scandis iter./ 
iACHiMo, quem lacteolis Astraea lacertis/ Strinxit, 
&, en trutinam tu tibi, dixit, habe:/ Et trutina(m), & 
gladiu(m), quibus, dum mea templa reviso,/ Patrito 
poteris reddere jura lari.

175  Adl Orléans, d 233, f. 47-47v: (...) priuatam 
quietem publicae voci condonavi, cum nefas arbitra-
rer, vt dicebat eques ille Romanus quicquam negare 
eis quibus Dei nihil negassent. Deorum loco eos me-
ritò habeo, qui legitimae potentiae culmen uni Deo 
acceptum ferunt, Imperatores ac Reges huius nostrae 
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supinis vehementius, cum audacibus acerbe, cum 
cautioribus denique leniter agens.

205  Adl, Orléans, d 233, f. 51: Et quoniam Magi-
stratu carere respub. non potest, quin mox pro vno 
capite emergant innumera, eos ipsis substituatis viros 
qui sint digni tanto honore, pares tanto oneri, quique 
non alienis oculis videant sed suis. qui enim navem 
gubernant vt cum Plutarcho concludim, aliena voce 
iussuque vtuntur, sed qui Remp. administrant in 
seipsis sapientia(m) habeant oportet, vt non sit opus 
alienâ voce.

206  Adl, Orléans, d 233, f. 51v.
207  Adl, Orléans, d 233, f. 47: qui legitimae poten-

tiae culmen vni Deo acceptum ferunt, Imperatores ac 
Reges.

208  Gebaseerd op Calvijn, die benadrukt dat ieder 
mens zijn eigen plaats en rol in het leven dient te 
kennen, samenhangend met zijn maatschappelijke 
roeping (Bouwsma 1991, p. 215-216), vgl. Panhuysen 
2006 over de 17e-eeuwse toepassing.

209  Adl, Orléans, d 233, f. 51v-52: merito alioquin 
in eorum habenda numero qui nec imperare nec 
obedire norunt. quod genus hominum ultimi ingenij 
esse, et nullius in Repub. frugis (...).

210  Adl, Orléans, d 233, f. 52-52v: Voto finiam. 
Deum ego Opt. Max. vt omnis potestatis ita et huius 
nostrae auctorem publicâ voce precor ac veneror 
[tussengevoegd: ipsius opes] reuertatur tandem debita 
Magistratibus auctoritas, senatui maiestas, iudicijs 
grauitas, rectè faciundi omnibus aut incutiatur 
voluntas aut imponatur necessitas. honorentur recta, 
praua puniantur & suspiciat potentem humilis, non 
timeat; antecedat non contemnat humiliorem potens. 
Concordiâ, concordiâ nobis opus est, vt quibus initijs 
ad mediocrem statum ex abiecto emersit I.N.G. 
eisdem ex hoc medio iustam apiscatur magnitudinem, 
Radicesque solo et caput inter nubila condat.

211  Adl, Orléans, d 233, f. 52v. Revius voegt toe 
dat het om Psalm 34:14 gaat, maar de tekst zelf blijkt 
Psalm 34:15b te zijn (vgl. afb. 7).

212  Cossee 2009, p. 81; Van Itterzon 1929, p. 178, vgl. 
Bertius 1610, punt 26.

213  Zie hoofdstuk ii.3.
214  Vgl. Goudriaan & De Niet 2003, p. 29.
215  Revius 1609, lofdicht van Wolter van Schonen-

borch: Seu Stagiritaeis arcana latentia scriptis/ Eno-
dasse juvat, seu quae miranda per aevum/ Philosophi 
doctis clausecunt dogmata chartis,/ Ingenio cessere 
tuo: seu Mystica sacris/ Clausa voluminibus reseras 
oracla Tonantis (...). 

216  Revius ed. Smit i , p. 250.

HoofdStUK iii
1  RA Zutphen, Acta classis Zutphen (283), nr. 1, 

f. 79-79v (24-6-1612). 
2  RA Zutphen, Acta classis Zutphen (283), nr. 1, 

f. 78v (24-6-1612).
3  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 8-6-1612. 
4  De kerkenraad stelt voor om een van de alum-

deel had genomen aan de processie op Sacraments-
dag). 

191  Revius 1615, strofe 2: Nam nuptialeis ducitur 
in thoros/ Elisa Planci, quae generis decus/ Aeternet ac 
laudes avitas/ Proferat in seriem nepotum.

192  Adl, Orléans, d 233, f. 52: vir sanè in quo certat 
cum ingenio nobilitas; in quo, ut verbo absoluam, 
gratior est tanto veniens e stemmate virtus.

193  Adl, Orléans, d 233, f. 51-51v, met verwijzingen 
naar Plinius, Nat. Hist. XViii, 15-20.

194  Revius 1615, slotstrofe: Quo non Supremi pro-
greditur favor!/ Vincens parentum semen avos tulit/ 
Vos cultiores, mox daturos/ Progeniem speciosiorem.

195  Horatius, Oden iii, 6, vertaling An Rutgers 
van der Loeff (Damnosa quid non inminuit dies?/ 
Aetas parentum, peior avis, tulit/ nos nequiores, mox 
daturos/ progeniem vitiosiorem).

196  Adl, Orléans, d 233, f. 51v en 52v: qui enim 
ex eâ tantus, tam uber ingeniorum prouentus hisce 
tribus seculis extitit quantum vix tredecim prioribus 
maiores nostri viderant? (...) ut quibus initijs ad medi-
ocrem statu(m) ex abiecto emersit I.N.G eisdem ex hoc 
medio iustam apiscatur magnitudinem.

197  Arens 1960e, p. 255. De gedachte komt overi-
gens ook bij andere gereformeerde theologen voor 
(Lebram 1975, p. 47).

198  In één van de hier besproken gevallen zegt hij 
dat impliciet ook, met zijn verwijzing naar de gunst 
van de Allerhoogste (Revius 1615: Quo non Supremi 
progreditur favor).

199  Revius 1609, stelling 16: Omnis certè caro cor-
rupit viam suam.

200  Hoornbeeck 1676, p. 578: quantus denique tali 
prognatus parente, ac stemmate consulari noster Re-
vius, qui talibus fultus praesidiis, ad paternae virtutis 
aemulationem, & Reip. bonum, adolesceret.

201  Revius ed. Smit ii, p. 85. Over de invloed van 
Horatius, Pindarus en Ronsard op deze passage: Arens 
1962a, p. 71; De Niet 1987, p. 97-98; aantekeningen 
van Smit bij Revius ed. Smit ii, p. 85. Vgl. ook Revius 
ed. Smit ii, p. 65: Eens rademakers kint maeckt 
wagentgens en reepkens/ T’ kint van een timmerman 
bout huyskens ende scheepkens,/ Aart wil van aarde 
niet. gelijck de oude song/ (Dit spreeckwoort is gewis) 
pijpt int gemeyn het jong.

202  Orléans was vooral beroemd vanwege de 
juridische faculteit, de meeste leden van de Germaanse 
Natie waren dan ook juridisch geschoolde aankomen-
de staatslieden. Ook het gedicht voor Jelis van Lytt 
(Revius 1610) is overigens geschreven ter gelegenheid 
van een juridische disputatie.

203  Adl, Orléans, d 233, f. 50v: Dixit olim Agathon 
Pythagoraeus Principem oportere trium memi-
nisse: primo quod imperet hominibus, deinde quod 
secundum leges, tertio, quod non semper imperet. 
veru(m) hoc fuit isto tempore, verum est et nostro, ac 
nominatim in hac nostrâ qualicunque Rep. 204  
Adl, Orléans, d 233, f. 50v: cum probis moderate, cum 
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19  Revius 1653b, 260, 3-5: (...) 2. Nihil nocens pie-
tati constituendum est in templis Christianorum. At 
imagines nocent pietati; ergo. Minor probatur: Quia 
imagines facile inducunt paulatim idololatriam, qua 
nihil est pietati magis noxium. 3. Christiani abstinere 
debent, non à malo tantum, sed etiam ab omni specie 
mali (...). 4. Absurdum est, Christianae religionis 
formam sumi ab infidelibus, quorum religio adventu 
fidei fuit destruenda (...).

20  Revius 1653b, 260, 10: Adversus quae pon-
tificii haec fere excipiunt: 1. Imagines esse libros 
laïcorum seu imperitae multitudinis. inepte. nam 
Christus Matth. 28.19 Profecti, inquit, docete omnes 
gentes &c. docentes eos servare omnia quae mandavi vobis. 
Et eo fine dedit alios Apostolos, alios vero prophetas, alios 
autem euangelistas, alios pastores & doctores. non autem 
pictores aut statuarios. Paulus, non penicillo, sed sua 
praedicatione Iesum Christum piCtUM docet (...). Fides 
est ex auditu, (non ex aspectu imaginum) auditus autem 
per verbum Dei (...).

21  Hij doet dat in zijn weerlegging van het 
rooms-katholieke argument van de cherubim in de 
oudtestamentische tempel, zie Revius 1653b, 260, 15: 
quia Cherubim erant partes & adjuncta propitiato-
rii. unde ponebantur in templo non per se sed per 
accidens: At imagines pontificiorum non sunt partes 
templi, nec ullum ibi legitimum usum habent, nec 
propter aliud sed propter se ipsas ibi ponuntur (...).

22  De Beukelaer & Dorrestijn 1988, p. 140
23  De Beukelaer & Dorrestijn 1988, p. 139-141.
24  De Beukelaer & Dorrestijn 1988, p. 146.
25  SAB, Deventer, Acta kerkenraad, 22-8-1614. Een 

vergelijkbare conditie werd ook aan Jeremias Plancius 
voorgelegd (6-5-1613).

26  RA Zutphen, Acta classis Zutphen (283), nr. 1, 
f. 98v (20-9-1614).

27  SAB, Deventer, Acta kerkenraad, 6-10-1614, 
vgl. de editie in Van Veen 1930: ‘is Dns. Dammanus als 
inspector classis versocht mit Refsenio die reise naer 
Bredevoort aen te nemen om aldaer van die gemeyn-
ten tot Wenterswijck ende Aelten zijn afscheidt tho 
nemen.’

28  Van Itterzon 1931, p. 40.
29  Revius ed. Smit i , p. 243-244.
30  Vgl. hoofdstuk V.4.
31  Het gaat hier om citaten van Dirck Hermansz 

Herberts (Herber(t)s 1617, voorrede) en Joh. Wtenbo-
gaert (Wtenbogaert 1647, p. 279-280), zie Posthumus 
Meyjes 1895, p. 125-126, Arens 1961f, p. 144, Buitendijk 
1968, p. 9-10.

32  Knetsch 1986, p. 31, Knetsch 1991, p. 106.
33  Zie hoofdstuk Vi.6 en Vii.7.
34  Revius 1618, p. 11.
35  Revius ed. Smit ii, p. 191.
36  Revius ed. Smit i , p. 68.
37  Arens 1961b, p. 336.
38  Posthumus Meyjes 1895, p. 75; citaten uit 

‘Request van den rector Johannes Quirinus Cellarius 
(...) om hem in bescherming te nemen tegen ds. Revius 

ni te beroepen (onduidelijk wie), maar de magistraat 
vindt dat niet goed. Uiteindelijk wordt er een beroep 
uitgebracht op Jeremias Plancius (SAB Deventer, Acta 
kerkenraad, 11-5 en 8-6-1612; vgl. Van Slee 1926, p. 41).

5  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 20-7-1612, 27-7-
1612.

6  Bernhard Stedemeijer was getrouwd met Re-
vius’ tante Sophia Heynck (zie bijlage 2). De vrouw van 
Barthold Wentholt, Hadewich Roeck, was vermoede-
lijk familie van Revius’ grootmoeder Wynnolt Roeck, 
terwijl hun zoon Albert Bartholds Wentholt gehuwd 
was met Revius’ nicht Henrica Heynck. Wat groot-
vader Johan Heynck betreft: die was vermoedelijk de 
zoon van Johan Heynck, schepen en stadhouder van 
het drostambt Bergh.

7  Zie noot 3 en 4, en verder RA Zutphen, Acta 
classis Zutphen (283), nr. 1, f. 82v, f. 85v (op 13-10-1612 
wordt de examencommissie benoemd voor de ‘naeste 
weecke’, bij de volgende vergadering op 13-4-1613 
wordt duidelijk wie er toen geëxamineerd zijn: Revius 
en zijn collega Claphouwer).

8  Revius 1630c, opdracht aan magistraat van 
Zutphen: Eam verò vobis AA. & nobiliss. VV. inscripsi, 
ut quale quale [sic] monumentum extaret meae erga 
vos observantiae, in quorum ditione primum sacro-
sancto ministerio initiatus, & quorum humanitate 
ac benevolentia ita recreatus fui, ut Zutphaniam pro 
altera patria semper habuerim: eo maxime felicem 
urbem, quod & pios Magistratus & fidos Doctores & 
utrorumque operâ puram ab omni corruptela salutis 
doctrinam, jam inde ab inchoata [incohata] ecclesiae 
reformatione, semper habuerit.

9  Posthumus Meyjes 1895, p. 22-23, Sybranda 
1960, p. 260-261.

10  Over Willem Baudartius (1565-1640): Van 
Deursen 2010; Broek Roelofs 1947; Blgnp dl. 1, p. 40-
42; over Sebastiaan Damman (1578-1640): Blgnp dl. 2, 
p. 154-156; vgl. de brieven van Revius aan Damman 
(bijlage 3) en zie over de contacten met Baudartius 
hoofdstuk iV.5 en V.5.

11  RA Zutphen, Acta classis Zutphen (283), nr. 1, 
f. 77 (17-3-1612). Over Vorstius (1569-1622): Blgnp, dl. 1, 
p. 407-410.

12  Tijdens de veldtocht van 1597. Overigens was 
Bredevoort in 1606 weer voor korte tijd in Spaanse 
handen.

13  RA Zutphen, Acta classis Zutphen (283), nr. 1, 
f. 11v-12 (30-5, 31-5 en 1-6-1598), zie De Beukelaer 1992, 
p. 31.

14  RA Zutphen, Acta classis Zutphen (283), nr. 1, 
f. 72-88v. 

15  Sybranda 1960, p. 261.
16  RA Zutphen, Acta classis Zutphen (283), nr. 1, 

f. 86 (13-4-1613).
17  RA Zutphen, Acta classis Zutphen (283), nr. 1, 

f. 87 (13-4-1613).
18  RA Zutphen, Acta classis Zutphen (283), nr. 1, 

f. 21v, f. 25 (1-7-1602, 29-3-1603), zie De Beukelaer 1992, 
p. 32.
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63  Revius ed. Smit i , p. 51.
64  Revius ed. Smit i , p. 50.
65  Spiertz 1985, p. 150-170; vgl. Exalto 2001, Kloek 

1990, p. 85.
66  Zie hoofdstuk Vii.3 en slotbeschouwing.
67  Revius ed. Smit i , p. 40-73.
68  Revius ed. Smit i , p. 69-70.
69  Revius ed. Smit i , p. 47.
70  Over Matthisius (1583-1651): Blgnp dl. 2, 

p. 316-317; Roothusius (overl. 1625) is van 1596-1625 
predikant in Deventer, Jeremias Plancius (1583-1617) is 
van 1613-1617 predikant in Deventer (Revius ed. Budé 
et al. 1995, p. 71 en p. 121). 

71  Revius 1618, p. 6.
72  Classicale Acta Vi, p. 36: Alsoe wi vernemen dat in 

dese provintie opentlik up den predigstoell over die 
tegenwordige verschillen in Hollandt mit groete he-
vicheit (...) gescholden ende gelastert wordt (...) (1614).

73  Over Acronius (1565-1627): Blgnp dl. 2, p. 13-15; 
over de kwestie-Acronius: Ravensbergen 2006.

74  Ravensbergen 2006, p. 54-56.
75  Ravensbergen 2006, p. 60.
76  Ravensbergen 2006, p. 61.
77  Ravensbergen 2006, p. 66, vgl. Revius ed. Budé 

et al. 1995, p. 126-127.
78  Revius ed. Budé et al. 1995, p. 130.
79  SAB Deventer, Schepenen en Raad van de stad 

Deventer (691), nr. 361, brief van Roothusius, Plancius 
en Revius aan de magistraat van Deventer, 10-4-1616, 
geciteerd via Ravensbergen 2006, p. 69.

80  Revius ed. Budé et al. 1995, p. 133.
81  De classis is daarbij niet, zoals gebruikelijk, 

tevoren geraadpleegd, maar stemt achteraf in met de 
maatregel, zie Classicale Acta Vi, p. 41-42: Sulckx verhaelt 
zijnde, hebben die broederen des classis het daerbij 
berusten laten en daer niet tegens ingebracht.

82  Nu de Stromarkt, vgl. Bloemink et al. 1996, 
p. 269 en zie hoofdstuk iV.4.

83  Revius 1617. De overeenkomst in opbouw met 
de Dordtse Leerregels heeft uiteraard te maken met 
de opbouw van de Remonstrantie (1611), waarop zowel de 
Dordtse Leerregels als Revius’ boekje als ook andere 
geschriften een reactie vormen.

84  Revius 1617, p. 196. Vgl. ngB, art. 1 over Gods 
eigenschappen: ‘eeuwich, onbegrijpelick, onsienlick, 
onveranderlick, oneyndelick, almachtich, volcomen 
wijs, rechtveerdich, goet (...).’

85  Hier blijkt Revius’ infralapsarisme: hij 
beschrijft het ‘voorwerp’ van de verkiezing als de 
gevallen mens, niet de mens vóór de schepping, vgl. 
Posthumus Meyjes 1895, p. 126. 

86  Revius 1617, over de verdorvenheid van de 
mens p. 87, over de kracht van de genade p. 77-80, 
over de verkiezing p. 1, p. 46, over de volharding der 
gelovigen p. 131. 

87  Revius 1617, opdracht.
88  Revius 1617 p. 195.
89  Revius 1617, p. 23.
90  Revius 1617, p. 103. Zie ook p. 130: ‘Dat God 

en zijne aanhangers in den kerkeraad (...)’, SAB Deven-
ter, Schepenen en Raad van de stad Deventer (691), nr. 
365, vgl. hoofdstuk Vi.6.

39  Revius 1617, inleiding (ongepagineerd).
40  Revius 1617, inleiding (ongepagineerd).
41  Zie bijv. Trigland 1650, p. 665: Siet (seggen 

wy) hoe die luyden in ’t point van de religie, ende 
in ’t voordragen van den goddelijcke waerheydt, bij 
accommodatie meenen te handelen, ghelijck men in 
politycke ende particuliere saecken doet, niet anders 
dan of de mensche meester ware van het woort Godts.’ 
Vgl. Nellen 2007, p. 610.

42  Vgl. Konst 1993, p. 50 die op dit punt het Oude 
Testament als Vondels inspiratiebron ziet.

43  Revius ed. Smit i , p. 153-182. Vgl. De Bruijn 
2007, zie ook hoofdstuk iV.7.

44  Revius ed. Smit i , p. 164, 179 en 181 (regel 321, 
766, 851), vgl. Esther 2:22, 6:2.

45  Revius ed. Smit i , p. 159-161, citaat op p. 160.
46  Revius ed. Smit i , p. 163.
47  Revius ed. Smit i , p. 164.
48  Revius ed. Smit i , p. 155, 160, 169 (regel 54, 221-

227, 233-34, 485). Het religieuze argument staat niet 
met zoveel woorden in de canonieke bijbeltekst, maar 
het blijkt een geaccepteerde exegese, zie kanttekenin-
gen SV bij Esther 3:2 en 3:4.

49  Revius ed. Smit ii, p. 58-59. Over het verband 
tussen hartstochten en handelingsmotivatie: Konst 
1993, p. 49.

50  Revius ed. Smit i , p. 73.
51  Zie bijv. Revius ed. Budé et al. 1998, p. 157 

(Maar wie is zo hard van inborst dat hij onberoerd 
blijft voor de ramp waardoor het vaderland (...) in 
verdriet en rouw gedompeld is?), Revius ed. Smit 
ii, p. 127, ‘Treur-dichten’ sonnet 7 (’k En derr’niet 
onderstaen te roeren uwe pijn,/ U sieckte is te 
versch, te bitter uwen rouwe), Revius ed. Smit ii, 
p. 76-81, ‘Gebet voor de belegeringe van ’sHertogen-
bos’, (Geeft de Vaticaensche pry/ Dubbelt voor haer 
moordery). Tranen van berouw worden aangemoe-
digd (bijv. Revius ed. Smit i , p. 50 ‘Kercken-tucht’, 
i ,  p. 72-73 ‘Tranen’, i ,  p. 220 ‘Petri tranen’). Zondige 
begeerten echter moeten bestreden: ‘d’onsuyverheyt 
vermijdt, en de beroerten stillet’ (Revius ed. Smit i , 
p. 19 ‘Gods evenbeelt’).

52  Revius ed. Smit i , p. 154.
53  Revius ed. Smit i , p. 181.
54  Revius ed. Smit i , p. 52, vgl. p. 40-71.
55  Nijhoff 1936, p. 190.
56  Revius ed. Smit ii, p. 40.
57  Knetsch 1986, Knetsch 1991.
58  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 14-12- 1618, 18-

10 en 25-10-1619, 22-6 en 3-7-1620, 7-8-1620, 4-12-1620, 
30-7-1621, 14-1-1622.

59  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 18-3, 29-4 en 
6-5-1622. 

60  Knetsch 1991, p. 102.
61  Knetsch 1991, p. 101.
62  Revius ed. Smit i , p. 244.
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114  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 14-1 en 28-1-
1622, 11-11-1622.

115  Revius ed. Budé et al. 1998, p. 5.
116  Over Sylvanus (ca. 1573-1653): Van Doorninck 

1874, p. 7-9; Van de Venne 2009.
117  Zie bijv. Koch 1982, p. 17, 18; Koch 1988, p. 79; 

Slechte 2010, p. 473, 481.
118  Zoals blijkt uit de geschiedenis van het beroep 

van Acronius.
119  Revius 1618, titelpagina.
120  Knetsch 1991, p. 96-97.
121  Revius ed. Smit i , p. 22.
122  Revius ed. Smit i , p. 57.
123  Revius ed. Budé et al. 1998, p. 152.
124  Revius ed. Budé et al. 1998, p. 152, vgl. Revius 

1651, p. 727.
125  Vgl. Plancius, Sylvanus & Passius 1615.
126  Plancius, Sylvanus & Passius 1615, p. 2.
127  Plancius, Sylvanus & Passius 1615, p. 2, 3-4.
128  Schenkeveld-van der Dussen 1982, p. 50; vgl. 

Forster 1969, p. 106-107; Schenkeveld-van der Dussen 
1979, passim; Schenkeveld-van der Dussen 1980, p. 32-
33. 

129  Smit 1928, p. 131, p. 209.
130  Arens 1961f, p. 149.
131  Revius 1646a, disp. 104; Revius 1653b, disp. 177-

178, 294-302 (waarop overigens nog elf disputaties 
(303-313) volgen over het priesterlijk celibaat). Over 
de opzet van deze disputatiebundels en de gang van 
zaken bij het disputeren: hoofdstuk Vii.2 en Vii.3.

132  Een uitzondering is zijn hardnekkige vast-
houden aan de tekst van Leviticus 14, zonder ruimte 
voor dispensatie door de overheid bij ‘verboden’ 
huwelijksgraden – terwijl de gereformeerde lijn toch 
was dat zulke zaken aan de overheid overgelaten 
moesten worden (Revius 1653b, disp. 297, vgl. De Mol 
1989, p. 103). 

133  Revius 1653b, disp. 298, 299, 300, 302. Ook de 
kanttekeningen bij de SV benadrukken het ouderlijk 
gezag waar mogelijk, zie Gen. 21:21, Gen. 24:3, Gen. 
26:34, Richt. 14:2.

134  Koppenol 2003, p. 6-7.
135  De Mol 1989, p. 97-114; Verboom 2003, p. 8-28; 

Koppenol 2003, p. 6-7.
136  Revius 1653b, disp. 302 (stelling 14-15), 312 (8), 

306 (3-4), 300 (5-8, 10), 302 (13).
137  Revius 1646a, disp. 26 (stelling 9-11). Uit-

voeriger over Revius’ waardering van het lichaam: 
hoofdstuk Viii.2.

138  Revius 1617, p. 87.
139  Revius ed. Smit i , p. 69 (‘Begeerlijckheyt’).
140  Revius 1617, p. 77.
141  Revius 1653b, disp. 328-331.
142  Revius ed. Smit i , p. 57 (‘Dido’).
143  Revius ed. Smit i , p. 54-56. De gedichtjes over 

de kuise Lucretia en Susanna hebben weliswaar vrou-
welijke hoofdpersonen, maar hun belagers vormen 
geen enkel gevaar voor de zielenrust – beide vrouwen 
lijken de verleiding niet eens te voelen. Bij de interpre-

oock de Godlose tot salicheyt roept/ geschiet op con-
ditie van gheloove ende boete. Dewylese die niet toe 
en brenghen/ (ende Godt en isse haer niet schuldich 
te gheven/) so en is oock voor haer de salicheyt niet/ 
t’welck sy niet Godt die haer goet gheschapen heeft/ 
maer haer selven die haren wech verdorven hebben 
moghen wijten.’ 

91  Van Deursen 1998, p. 227-228. Voor Revius is 
dan ook niet de menselijke logica maar de Bijbel de 
norm bij het beoordelen of iets ongerijmd is of niet, 
vgl. Revius 1617, p. 130: ‘In dese dinghen en is gheen 
ongherijmtheyt/ maer een heylighe overeenstem-
minghe met Gods woort ende natuyre.’ 

92  Revius ed. Smit i , p. 13 (‘Gods besluyt’).
93  Dat de vernuftigheden van de theologie niet 

altijd geschikt werden geacht voor de gemeente, is 
ook zichtbaar bij Calvijn, zie Graafland 1987, p. 21, die 
signaleert ‘(...) dat hij in zijn theologische bezinning 
aan de predestinatieleer een steeds grotere betekenis 
toekent, maar in zijn prediking (gaande meer) erover 
zwijgt. Kennelijk worden in de theologische discus-
sie almaar meer zaken aan de orde gesteld, die de 
gemeente beter niet kan weten.’

94  Revius 1646, 7, XXi: Decretum Dei est arcanum 
& occultum hominibus, tantisper dum vel revelatione 
per verbum, vel executione innotescat.

95  Revius 1617, p. 101.
96  Revius 1617, p. 195, vgl. Dordtse Leerregels i , 16. 

97  Revius ed. Smit i , p. 250.
98  Posthumus Meyjes 1895, p. 125. Over de beide 

geschriften van Herberts: Posthumus Meyjes 1895, 
p. 121-122, 125-126.

99  Zie over Revius’ genrebewustzijn en zijn stre-
ven naar neutraliteit bij geschiedschrijving hoofdstuk 
Vi.1.

100  Revius 1618, p. 23.
101  Revius 1618, p. 31.
102  Revius 1618, p. 20.
103  Revius 1618, p. 3.
104  Brandt 1674, p. 688, vgl. Ravensbergen 2006, 

p. 69.
105  Revius 1618, p. 8.
106  Zie ook Knetsch 1991, p. 99.
107  Revius ed. Budé et al. 1995, p. 133-134.
108  Revius 1618, p. 35.
109  Vgl. Knetsch 1991, p. 99: ‘Wat de hedendaagse 

onderzoeker dan ook het meest opvalt is juist de 
hartelijke samenwerking die in Deventer tussen 
magistraat en kerkeraad bestond.’

110  Revius ed. Smit i , 44 (‘Reyne ende onreyne die-
ren’), 48-49 (‘Kercken’, ‘Dromen’, ‘Outheyt’, ‘Verbieden 
der boecken’).

111  HC, zondag 24 (geciteerd via Revius 1640, 
p. 485). 

112  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 27-12-1619, 27-
3, 10-4, 15-5, 5-6, 17-7-1620. 

113  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 24-2-1617, 7-5-
1621, 10-9-1621. 
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sonderlingh beleyt doorgaens ghewoon zynde den 
hooghmoedighen te vernederen, den nederighen te 
verheffen.

169  Revius ed. Smit i , p. 154 (r. 3-4) en 181 (r. 839-
844).

170  Revius ed. Smit i , p. 154 (r. 11-14).
171  Revius ed. Smit i , p. 172 (r. 561-564). Hoewel de 

rei niet per definitie de mening van de auteur hoeft te 
verwoorden (Van Gemert 1990, p. 69-76), wordt deze 
visie op Vasthi nergens in de tekst tegengesproken, 
integendeel, de rei sluit helemaal aan bij het oordeel 
van Mardochai aan het begin van het stuk.

172  Kanttekening SV bij Esther 1:11 (Om dit te 
bevelen [dat Vasthi voor zijn gasten zou verschijnen] 
is de Coninck meer door dronckenschap beweecht 
geworden dan door bestendige redenen) en Esther 2:1, 
als Ahasveros terugdenkt aan Vasthi (Veellicht dat het 
hem nu berouwde dat hyse so lichtveerdelick van sich 
verstooten hadde).

173  A.A. Sneller ziet Cats’ calvinisme als achter-
grond van zijn standpunt inzake de kwestie met 
Vasthi: ‘Het kan geen goddelijke wijsheid zijn als 
Vasthi door het dronken optreden van haar echtge-
noot en zijn vrienden ten val gebracht wordt’ (Sneller 
1996, p. 106-107). Die verklaring lijkt me onjuist, zie 
bijvoorbeeld ngB, artikel 13 (wij aenbidden (...) de 
rechtveerdighe oordeelen Godts, die ons verborgen 
zijn), of de inleiding op het bijbelboek Job in de SV 
((...) dat Godt hier de vroome ten meesten-deele met 
sware straffen besoeckt, daerentegen de godtloose hier 
dickwijls uyterlick segent). Vandaar dat voor Revius 
de gereformeerde leer hier absoluut niet in het geding 
is. Als hij Vasthi’s val wijt aan het dronken optreden 
van Ahasveros, zegt hij daarmee nog niets over Gods 
rechtvaardig oordeel.

174  Spiertz 1985, p. 150-170, citaat op p. 168: Viel-
leicht waren die dortigen Frauen emanzipierter und 
wußten sich besser zu behaupten als ihre Schwestern 
in der Pfalz oder im Languedoc. Vgl. Kloek 1990, p. 85-
86.

175  Van Deursen 1991a, p. 102-104.
176  Zie Esther 2:7-9, 5:2, 2:14, 4:10-11, 4:16, 5:2-4, 

7:1-8.
177  1 Petr. 3:1-6.
178  Revius ed. Smit i , p. 181.
179  Revius ed. Smit i , p. 173-174. De hele passage is 

een variatie op Dido’s verzoek aan Aeneas, maar met 
één verschil: Esther noemt zichzelf een ‘onderdane 
vrou’, Dido niet (zie Arens 1961b). 

180  Revius ed. Smit i , p. 174, vgl. Esther 7:3-4.
181  Kanttekening bij Esther 2:2.
182  Esther 2:15. 
183  Revius ed. Smit i , p. 173 (r. 599-603).
184  Revius ed. Smit i , p. 173 (r. 604-607).
185  Revius ed. Smit i , p. 173-174 (r. 613-615, 638-641), 

p. 179 (r. 786-787), p. 176-177 (r. 698-700, 720-721), p. 174 
(r. 635-637), p. 179 (r. 779).

186  De veilingcatalogus uit 1659 heb ik niet terug 
kunnen vinden, vgl. hoofdstuk Viii.6. 

tatie van beide verzen past overigens terughoudend-
heid: het gaat hier om letterlijke vertalingen uit het 
Frans, zie Strengholt 1986, p. 5. 

144  Revius ed. Smit i , p. 21-25, citaat van p. 24 
(‘Ontschuldinge’).

145  Revius ed. Smit ii, p. 54.
146  Revius ed. Smit ii, p. 46. 
147  Schenkeveld-van der Dussen 1982, p. 59 

beschrijft de aardse erotiek als voorsmaak van de 
hemelse minne als calvinistisch motief in een brui-
loftsvers van J.E. Voet.

148  Revius 1646a, 86, 3: Bona opera naturalia, sunt 
omnes actus in natura à Deo conditi, ad naturalem 
finem consequendum. ut actus edendi, bibendi, am-
bulandi, gignendi. omnes enim actus, qua actus, sunt 
boni in genere naturae: non tamen omnes in genere 
moris.

149  Revius ed. Smit ii, p. 47.
150  Revius ed. Smit ii, p. 44.
151  Revius ed. Smit i , p. 89.
152  Nalis 1997, p. 31-32, zie ook de pamflettenver-

zameling uit Revius’ bezit in Parijs (Bn, signatuur ReS 
M-YC-929), die Latijnse lofdichten van ene Jacobus 
Dobbenbarch bevat (nr. 2 en 7) waarin Coenraad Au-
gustinus zijn ‘mecenas’ wordt genoemd (wat overigens 
ook kan betekenen dat deze zijn studie betaalde).

153  Smit 1928, p. 131.
154  Revius ed. Smit i , p. 20.
155  Zie bijv. 1 Kor. 11, Ef. 5, 1 Petr. 3, incl. kantteke-

ningen SV.
156  Revius 1647a, p. 235: Sexus virilis & muliebris 

inter se comparati docent, illum quidem ad impe-
rium, hunc ad subjectionem natum esse, ideoque illi, 
non autem huic, potestatis insignia convenire.

157  Revius 1653b, 84, stelling 25, 29 en 30.
158  ngB, art. 36.
159  Revius 1646a, 26, 21: In qua [= in statu innocen-

tiae] qui praeessent, sponte consulerent: qui subes-
sent, sponte obtemperarent. quicquid enim coacti 
& molesti in talibus post lapsum est, peccati poenis 
annumerari debet. 

160  Revius ed. Smit ii, p. 50.
161  Revius ed. Smit ii, p. 3.
162  Revius ed. Smit i , p. 25.
163  Revius 1653b, 298, 19: Quae pro jure parentum 

in hoc negocio disputavimus non eo spectant ut id in 
infinitum extendamus, ita ne in tyrannidem degene-
ret (...).

164  Revius ed. Smit ii, p. 94.
165  Revius ed. Smit i , p. 178 (waar Smit wijst op de 

invloed van Horatius’ Beatus ille).
166  Vgl. Esther 1:10-22.
167  Voorrede bij het boek Esther (dA). Dat past 

overigens bij de gangbare Esther-exegese, waarin de 
overwinning van de humilitas op de superbia centraal 
staat, zie Franke 1998, p. 21.

168  Cats 1622, ‘Voor-reden’: Onse meyninghe mid-
deler tijt gheensins wesende ofte God (...) en hebbe 
evenwel Vasthi rechtveerdichlick verworpen, als in zyn 
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latè visitur orbem,/ At nunc mutatus ab illo/ Veluti 
dulcedine lothi,/ Sirenum aut pollicis ictu,/ Lethaei 
aut fluminis haustu/ Vnius in ore puellae/ Fixus quasi 
terminus haeres/ Nec te sinus Hellesponti/ Sinus at 
capit heroinae./ Niveae nec claustra Pyrenes/ Niveis 
sed sponsa lacertis,/ Veteris nec rudera Trojae/ Helenae 
monumenta receptae,/ Helene verum altera, pro quâ/ 
Tibi maxima bella patrata. Vgl. Horatius, Epistolae i , 2 
(Sirenum voces, & Circes pocula nosti).

198  Revius 1623b, r. 89-96: In qua (quae copula rara 
est)/ Coëunt cum stemmate virtus,/ Cum forma vita 
pudica,/ Et cum gravitate lepores,/ Haec quos tibi 
struxerat ignes/ Penite magis igne rependet./ Haec 
quae tibi vulnera fecit/ Promto medicamine tollet. Vgl. 
r. 104-107: Et plurima Gellia, plures/ Ernesti, nobile 
nomen/ Regnantum sede beata/ Patris matrisque 
perennent.

199  Forster 1969, p. 106-107; Schenkeveld-van der 
Dussen 1974, p. 451 (met citaat van Julius Caesar Scali-
ger: Eius argumentum constitit e sponsi sponsaeque 
desideriis). 

200  Revius ed. Smit ii, p. 54. 
201  Revius ed. Smit ii, p. 46-47. Expliciet afstand 

nemen van klassieke liefdesgoden ook in Revius 
1615, Revius ed. Smit ii, p. 53. In Revius 1633c worden 
wél Hymen en Amor in allegorische zin ten tonele 
gevoerd, maar onthoudt de dichter zich verder van 
dartele toespelingen.

202  Revius ed. Smit ii, p. 50-51, p. 185.
203  Revius 1633c, r. 1-8: Matthaeumque Annamque, 

locis (ut vinceret astu)/ Discretos arcu sollicitabat 
Amor./ Illa Pudicitiae sese velut aegide texit,/ Huic 
Sophiae armatum robore pectus erat./ Non tamen ab-
stinuit, nec viribus ille pepercit/ Jamque ferè ancipiti 
proelia Marte gerit,/ Cum juvenis: Dextras & foedera 
jungimus, inquit,/ O vrigo [virgo] amborum non feret 
iste manus. 

204  Revius ed. Smit i , p. 77.
205  Schenkeveld-van der Dussen 1980, p. 32-34, 

waar overigens Revius wordt opgevoerd als een van de 
christelijke dichters ‘die konsequent alle Mythologie 
aus ihren Epithalamien verbannen.’ Dat geldt in grote 
lijnen wél voor zijn Nederlandstalige, niet voor zijn 
Latijnse bruiloftsdichten.

206  Pontanus 1634, p. 51-58. 
207  Revius ed. Smit ii, p. 48.
208  Revius ed. Smit ii,  p. 49-50.
209  Revius ed. Smit ii,  p. 51.
210  vgl. 1 Kor. 7:9.
211  Revius ed. Smit i , p. 56-57 (zie ook de aante-

kening van Smit: ‘Volgens een niet-Vergiliaansche 
overlevering verkoos Dido (...) den dood boven een 
gedwongen tweede huwelijk’).

212  Strengholt 1986, p. 19-23 en 33 noemt Beeck-
man, Ampzing, Sluiter, Vogellius, De Brune, Gabbema, 
Van Oosterwyck, Bruno en Altius.

213  Strengholt 1986, p. 11-15.
214  Revius ed. Strengholt, p. 69-70.
215  Zie Hooglied 5:4, 6 en 8.

187  British Library, Londen, Add. 10290. Over het 
Scaec-spel: Pleij 2007, p. 221-225.

188  British Library, Londen, Add. 10290, aanteke-
ning voorin: Reverende Domine Revi cape tibi/ has 
nugas ab amico tui studiosissimo et vale./ Heijdendal 
I.c. 28 July 1630. De schenker is ongetwijfeld dezelfde 
als de jurist H. ab Heydendal die een lofdicht op Re-
vius’ dichtbundel schrijft, zie Revius ed. Smit i , p. 3-4, 
en vgl. Van der Aa, BWn, dl. 8-1, p. 775.

189  Roman van Jason, f. 35v. Vertaling: Ik ben niet 
bang in een gevecht met honderdduizend mannen, 
maar als ik mijn vrouwe wil aanspreken beef ik van 
vrees en weet niet wat te zeggen.

190  Bijvoorbeeld Dido’s smeekbede tot Aeneas: 
Revius ed. Smit i , p. 174 (vgl. Arens 1961e), Petrarca’s 
klacht over de dood van Laura: Revius ed. Smit i , 
p. 220 en ii, p. 149-150 (vgl. Strengholt 1976, p. 122-124 
en Strengholt 1977), bewerkingen van Catullus in het 
drempeldicht voor Heinsius (Revius ed. Smit i , 6) en 
het Latijnse gedicht tegen de pest (Revius [1636a]), 
echo’s van ‘Die winter is vergangen’ in het Hoghe-Liedt 
(Revius ed. Smit i , p. 104: ‘De winter is vergangen/ de 
bloemen spruyten wt./ Het nachtegaelken spelet’), 
bewerkingen van liefdespoëzie van Hooft en Bredero 
in Revius ed. Smit i , p. 189-192 en p. 236-238, zie ook 
hoofdstuk iV.8.

191  Uitspraken van de predikantdichters Fran-
ciscus de Wael (ca. 1595-1670) en Carolus Tuinman 
(1659-1728), geciteerd in Stronks 1996, p. 281.

192  HC, zondag 41, geciteerd via Revius 1640, p. 503.
193  Van Deursen 2004a, p. 156-159.
194  Stronks 1996, p. 214 en 281-286.
195  Over Ernst Brinck (ca. 1583-1649): Jorink 2006, 

p. 299-304, Van Rappard 1868, passim. Vgl. SnWV 
Harderwijk, trouwboek gereformeerde kerk, 12-10/29-
10-1623. 

196  Revius 1623b, r. 1-12: Quid me, dulcissime 
Brinki,/ Casso labentia nisu/ Strigosaque carmina 
poscis?/ Quid me festos Hymenaeos,/ Te tanta tamque 
diserta/ Vatum stipante corona,/ Sperasti posse sona-
re?/ An, si fremat unda Caystri/ Liquido modulamime 
[modulamine], raucus/ Inter strepet anser olores?/ 
An docta ubi cantat aëdon/ Picam garrire decebit? 
Vgl. Ovidius, Metamorfosen V, 386-387 (non illo plura 
Caystros carmina cycnorum labentibus audit in undis) 
en Vergilius, Bucolica iX, 36 (sed argutos inter strepere 
anser olores). Het beeld van de gans tussen de zwanen 
is populair bij Revius’ kennissen en tijdgenoten: ‘Anser 
strepit inter olores’ was het motto van Adrianus Hof-
ferus in zijn Nederduytsche poemata (1635) en het thema 
van de lofdichten (onder meer van Daniel Heinsius) 
op deze bundel. Ook Johan de Brune noemt zich als 
dichter ‘een schorre gans, onder swaenen’ (Zeeusche 
Nachtegael i  (1623), p. 118), vgl. ook Hubert Kornelisz. 
Poot, Gedichten ii (1728), p. 290: ‘Doch schoon ik als een 
gans hier ook by zwaenen quaeke.’

197  Revius 1623b, r. 18-36: Quae te medicamina, 
sponse,/ Quae Circes pocula, quae te/ Peliam velut 
unda recoxit?/ Tibi quondam amor unus obire/ Quam 
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6  Koch 1982, p. 13-16.
7  Zie Van Veen 2009, waar betoogd wordt (p. 186) 

dat het calvinisme in de 16e eeuw een succes werd 
dankzij de orde en structuur die het bood in een 
chaotische wereld vol oorlogsgeweld, plunderingen, 
drank- en machtsmisbruik en geslachtsziekten. Zie 
ook Knetsch 2006, passim.

8  Knetsch 2006, p. 88-89.
9  SAB Deventer, Acta kerkenraad, onder meer 

4-9, 11-9, 18-9-1620, 16-2-1621, 16-4-1621, 2-7-1621, 10-9-
1621, 9-12-1622, 21-7-1623, 11-8-1623, 25-10-1624, 2-5-1630.

10  HC, zondag 38, geciteerd via Revius 1640, p. 501-
502.

11  Revius ed. Smit i , p. 43-44.
12  Vgl. Revius ed. Smit i , p. 77 (‘Heydens houwe-

lijck’) en ii, p. 189 (‘Aen M.H. Cornelis Pietersz. Biens’). 
Het accent ligt bij hem dan ook vooral op inwendige 
gehoorzaamheid, zie hoofdstuk iii.4.

13  Over Sibelius (1590-1658): Blgnp, dl. 2, p. 402-
403, vgl. voor Alstorphius (1588-1636) Revius ed. Budé 
et al. 1995, p. 158 en voor Ekelius (ca. 1595-1649) Revius 
ed. Budé et al. 1998, p. 57. Revius stond in Deventer van 
1614-1641, Sibelius van 1617-1648, Alstorphius van 1619-
1636, Ekelius van 1625-1649.

14  Holthuis 1993, p. 104-122.
15  Spiertz 1985, p. 170-172, vgl. Slechte 2010, p. 456.
16  Koch 1988, p. 80-81 heeft het over een ‘peniell-

werck ahn den pijler van die predickstoell’ dat op ‘het 
begeeren des predicantz Reeffsen’ is aangebracht. Zie 
voor de preekstoel ook afb. 10.

17  Vgl. Van Eijnatten 2009, p. 386-387.
18  Het gaat hier, zoals Strengholt terecht 

aangeeft, niet om het programmatische streven om 
‘de schepping voor Christus te veroveren’, zoals het 
neocalvinisme dat kent, inclusief theoretische onder-
bouwing (Strengholt 1990, p.23). Niettemin heeft de 
kerk juist in de zeventiende eeuw grote invloed op het 
cultuurleven (zie Schenkeveld-van der Dussen 1993a).

19  Hij is scholarch vanaf de oprichting van de 
schoolraad in 1619 tot 1631, als ds. Ekelius in zijn plaats 
gekozen wordt, en vanaf voorjaar 1637 tot de escalatie 
van zijn conflicten met Cellarius en Vedelius (rond 
1638, zie hoofdstuk Vi.6). Vgl. SAB Deventer, Acta 
schoolraad, 22-6-1619, 3-3-1631, 24-3-1637.

20  Zie hoofdstuk iii.5 over het ontslag van Sylva-
nus. Over Guthberleth (1572-1635): nnBW, dl. 1, k. 1008; 
De Haan 1993, p. 39-45.

21  SAB Deventer, Acta schoolraad, 27-7-1619, 6-8-
1619, 25-8-1619.

22  Revius ed. Budé et al. 1998, p. 77-81; Van Slee 
1916, p. 14-19.

23  Revius ed. Budé et al. 1998, p. 78.
24  Revius ed. Budé et al. 1998, p. 79.
25  Slechte 2010, p. 423.
26  Zie het afgedrukte schoolreglement in Revius 

ed. Budé et al. 1998, p. 82-84, vgl. Van Slee 1916, p. 17-18.
27  Zie voor Scanderus (1601-1631) en zijn inaugu-

rele rede: De Haan 1993, p. 36-39.
28  Johann Heinrich Alsted en Georgius Cruciger 

216  Zoals Strengholt heeft aangetoond (Streng-
holt 1986, p. 23-28). Diezelfde invloed van Udemans 
wordt overigens later opnieuw zichtbaar in de kant-
tekeningen en toelichtingen bij het Hooglied in de 
Statenvertaling, waaraan Revius als revisor mee-
werkte. In de inleiding op het bijbelboek schrijven 
de vertalers: ‘Met de verclaringen die tot verlichtinge 
hier by gevoecht zijn, en worden nochtans niet 
verworpen andere schriftmatige uytleggingen, die 
daer op souden mogen gepast worden.’ Verduin 1992, 
p. 704-710 ziet opvallende overeenkomsten tussen 
Revius’ teksten en de hoofdstuksamenvattingen in 
de SV. Bij vergelijking blijkt dat echter slechts voor de 
eerste twee hoofdstukken op te gaan, verderop zijn de 
SV-samenvattingen terughoudender, er wordt minder 
allegorisch geduid. 

217  Revius ed. Strengholt, p. 49.
218  Revius ed. Strengholt, p. 81, vgl. Joh. 15:16, 

Ef. 1:4, 1 Joh. 4:10.
219  Revius ed. Strengholt, p. 43.
220  ngB, art. 27.
221  Vgl. Hooglied 6:10 (SV).
222  Zie hoofdstuk Vi.5.
223  Revius ed. Strengholt, p. 41.
224  Revius ed. Smit i , p. 104.
225  Revius ed. Smit i , p. 105.
226  Strengholt 1990c, p. 74-75.
227  Revius ed. Smit i , p. 47.
228  Strengholt 1990c, p. 75.
229  Zie ook hoofdstuk Vii.4.
230  Revius 1653b, 312, stelling 6 t/m 11.
231  Revius 1618, p. 33 (citaat uit brief van 3-3-1617).
232  Revius ed. Budé et al. 1995, p. 137, Koene 2010, 

p. 64.
233  Nalis 1997, p. 32; SAB, Acta schoolraad, 22-6-

1619; vgl. Koch 1982, p. 17, waar Revius ‘de onbetwiste 
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schat, vgl. hoofdstuk Vi.6).

234  Knetsch 1991, p. 95-96; Knetsch 1986, p. 31 (waar 
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235  Knetsch 1986, p. 18-20; Knetsch 1991, p. 95. 
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1  Smit 1928, p. 108, Stronks 1996a, p. 166-170.
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1976, p. 85-108. 

52  Posthumus Meyjes 1895, p. 141, vgl. Revius 
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mes mains, j’ay trouvé bon d’en tirer ces trois centaines 
pour les donner au public (...).’
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hij een paar maanden eerder al een bedrag van vijftig 
pond ontvangen, vanwege de opdracht van het boekje 
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ut, si forte tertio proelo subijcienda sit, quam emenda-
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apparet non esse amissos, quos talis aliquis casus ex 
oculis abripit; quinetiam Deum omnipotentem & 
posse & velle omnem istiusmodi jacturam altero tanto 
cum in hac vita tum in beato certè seculo resarcire & 
pensare. Haec T.R. melius, quam à me dici possunt, 
intelligere & meditari certò scio. Deus autem omnis 
consolationis faciat, ut in omni tempore sive jucundo 
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88, 11: Addimus, fidem quatenus est ex auditu verbi, 
& in actum procedit, adultorum tantum esse; prout 
autem pro habitus principio sumitur, aut semine 
fidei, 1 Ioh. 3.9. infantium etiam ad electionem perti-
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81  Revius ed. Smit i , p. 45.
82  Revius ed. Smit ii, p. 184-185; Revius 1624c, 

1631d, 1634, 1636b, 1636c, 1639a. 
83  Voor de briefwisseling tussen Revius en Sibe-
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84  Over Van Alckemade (ca. 1576-1639) Dalenoort 

1987, p. 9-37; Niemeijer 1994, p. 59-64.
85  Baudartius 1624, dl. 1, bk. 9, p. 27.
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Reviuscitaten noemt, te vinden in de latere drukken 
van Baudartius’ Apophthegmata Christiana (ná 1632).

87  Revius ed. Smit ii, p. 62.
88  Arens 1960b, p. 35. 
89  Zie hoofdstuk V.5.
90  Zoals blijkt uit het lofdicht op Guthberleths 

Chronologia, geschreven na diens dood (Revius 1639b): 
Quem, dum conspicimus, vix bene novimus,/ Subla-
tum ex oculis (hei mihi!) quaerimus.

91  Zie hoofdstuk iii.7 en vgl. Revius ed. Smit i , 

puisse retentir le chant des Muses, & sur tout, la voix 
celeste de l’evangile de nostre Seigneur Iesus Christ.

64  De Stentor, editie Deventer, 4-8-2011, p. 26-27.
65  Met dank aan de rondleiding door een 

werknemer van advocatenkantoor Fiévez, De Groot 
en Muller op 26-8- 2004. Diverse predikanten van 
Deventer beschikten in deze periode over studeerka-
mers met boekenkasten, dit huis had er in elk geval 
een die in 1644 groter gemaakt is (Bloemink, Nalis & 
Stades-Vischer 1996, p. 212, 269).

66  Bloemink, Nalis & Stades-Vischer 1996, p. 269. 
Revius en zijn vrouw bezaten daarnaast een huis in de 
Rijkmanstraat, mogelijk afkomstig uit een familie-
erfenis, dat ze in 1632 verkopen (SAB Deventer, RA, inv. 
722, nr. 134e, f. 197, 27-4-1632).

67  Bloemink, Nalis & Stades-Vischer 1996, p. 212, 
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68  Posthumus Meyjes 1895, p. 116 (noot 1). Op 
welke bron de zegsman (Ch.M. Dozy) van Posthumus 
Meyjes teruggaat is onduidelijk, in het archief van Re-
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boedelbeschrijving in ieder geval niet terug te vinden.

69  Hoornbeeck 1676, p. 589: Daventriae dum ha-
bitabat, factum aliquando, ut domus, quam incolebat, 
tribus contignationibus alta corrueret, ac ruinâ suâ 
Revium, conjugem, infantem involveret obtegeretque 
miserè: ibi infans oppressus tuderibus [ruderibus] 
ac suffocatus, ambo parentes lapidum tumulo quasi 
sepulti & pro interfectis aliquamdiu habiti, reperti 
tandem, saucii, semianimes, atque ita erepti & salvati 
aegre fuerunt.

70  Reneri aan De Wilhem, 10/20-12-1631 (Mort 
[Mors] inde puellulae, matri vero vulnus in capite 
ingens, ipsi vero ad opem accurrenti spina dossi [dorsi] 
pene fracta), geciteerd via Verbeek 1993, p. 125.

71  Vgl. Verbeek 1993, p. 125 (Reneri aan De Wil-
hem, 10/20-12-1631). Die datering klopt ook met de or-
dening die Pontanus in zijn gedichten aanbrengt: hij 
zet de beide verzen over het droeve feit tussen andere 
gedichten die in 1631 geschreven zijn. Merkwaardig 
blijft overigens dat nergens in de in 1631 geschreven 
brieven van Baudartius aan Revius een toespeling op 
het feit gemaakt wordt.

72  Pontanus 1634, p. 160: Grata mihi semper, nunc 
tristis epistola Revij,/ Commemorat domini non bona 
fata sui,/ Servarit quid eum, quàm tecti saeva ruina/ 
Presserit uxorem filiolamque, ferens;/ Sed mage filio-
lam, quae duris obruta saxis,/ Corpore signat humum, 
mente sed astra tenet,/ Ista refert, o amice Revi, simul 
addit & illud,/ Vxori deinceps omnia fausta precer (...).

73  Pontanus 1634, p. 161.
74  Coccejus aan Revius, 20-8-1633 (zie bijlage 3): 

Equidem cum literis tuis simul & nuncium luctu-
osum de calamitate familiae tuae accepi, qui me ita 
perculit, ut non invenirem, quibus verbis dolorem 
animi tui leniendum atque mitigandum aggrederer. 
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Jobi illius sanctissimi viri exemplum. (...) indidem 
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Revius ed. Budé et al. 1998, p. 72-73.

110  Revius ed. Budé et al. 1998, p. 73. Hij zou in 
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115  Revius ed. Smit ii, p. 143-149.
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ullam aegrimoniae nubeculam serenum animi tui 
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(...)

118  Revius ed. Smit i , p. 4-5; Revius 1651, voorwerk; 
gedicht in gravure J. Suyderhoef: Quem coeli illustrat 
sapientia, sanctaque Virtus,/ Et niveus purae simpli-
citatis amor,/ Et morum nitor, et regina Modestia 
morum,/ Cui, sibi par, genius doctaque cura dedit/ 
Nunc Graio ac Latio, nunc Belgâ ludere versu,/ Ille 
meus tali ReViVS ore fuit.

119  Revius ed. Smit i , p. 7.
120  Revius 1655b.
121  Revius 1651, voorwerk.
122  Revius 1651, voorwerk; Revius ed. Budé et al. 

1998, p. 128-132. Over Scriverius (1576-1660) Van der Aa, 
BWn, dl. 17-1, p. 583-591; over Gronovius (1611-1671) 
nnBW, dl. 1, k. 989-992; over Boxhorn (1612-1653) 
nnBW, dl. 6, k. 178-180.

123  Revius 1629c; Revius aan Pasor 7-3-1628; Coc-
cejus aan Revius 20-8-1633, Revius aan Coccejus 3 Kal. 
Jun 1638, 18-5-1643, 25-3-1644 (zie bijlage 3). Over Pasor 
(1570-1637) nnBW, dl. 10, k. 711-712; over Coccejus 
(1603-1669) Blgnp dl. 4, p. 92-98; Van Asselt 1997.

124  Zie bijlage 3 en vgl. Revius ed. Budé et al. 1998, 
p. 101-102; Revius ed. Smit ii, p. 186-187. Over Trigland 

p. 3-4; Revius 1630c (2e druk 1638), voorwerk; Posthu-
mus Meyjes 1895, p. 150.

92  Revius 1630b, vertaling bij Van Sluis 1991, p. 113.
93  Revius 1630c, voorwerk: Grande decus patriae, 

Grajae fax clara Camenae,/ Urbis honos, verbi praeco 
perite Dei./ (...)/ Immortalis eris, nullo ignoraberis 
orbe,/ Quo Graja, aut Latia, aut Belgica Musa viget.

94  Revius 1631b: (...) Quos literarum, candidaeque/ 
Nexus amicitiae ligarat.

95  Revius 1631b: Ah! mente in unâ tot bona condi-
ta!/ Ah! morte in unâ tot bona perdita!/ Ah! frater. ah! 
tecum Isalanis/ Exequias licet ire Musis.

96  Revius ed. Smit ii, p. 115; p. 153-160. Over Reneri 
(1593-1639): Verbeek 1993, De Haan 1993.

97  Van Isendoorn bleef van 1634-1649. De relatie 
met Revius blijkt uit zijn brief van 30-5-1649, waarin 
hij onder meer een presentexemplaar van zijn nieuw-
ste boek toezegt, en ondertekent met ‘de u eeuwig 
toegewijde Gisb. Isendoorn’ (Revius ed. Budé et al. 
1998, p. 104-108). Over Van Isendoorn (1601-1657): Krop 
2000, De Haan 1993.

98  Over Schoock (1614-1669): Blgnp dl. 2, p. 394-
395; Krop 2003a.

99  Revius 1633c; Pontanus 1634, p. 56-58 (brui-
loftsdicht van Revius voor Ernst Brinck) 111-112 (op 
de in het Grieks vertaalde geloofsbelijdenis), 119-120 
(op de Scaligereditie), 160-161 (2x op de instorting van 
Revius’ huis), 178 (bij de toezending van gedichten), 
290 (idem).

100  Revius 1631a; Revius ed. Smit i , p. 60-62 en ii, 
p. 73-76; Revius ed. Budé et al. 1998, p. 53.

101  Pontanus 1634, p. 160-161.
102  Over Pontanus (1571-1639): Bodel Nijenhuis 

1838.
103  Posthumus Meyjes 1895, p. 38; Revius 1623b; 

Ernst Brinck, Album amicorum, KB, signatuur 133 M 
86 (album 1), f. 211.

104  Revius 1623b.
105  SnWV Harderwijk, Oud Archief stad Harder-

wijk (1190), nr. 2013-2061: Adversaria van Ernst Brinck.
106  Jorink 2006, p. 302.
107  Jorink 2006, p. 299-304.
108  Revius, ‘In Admiranda (...) D. Ernesti Brinckij’ 

[ongedateerd]: Quid procul a patria, visurus mira, 
vagaris?/ Brinckiadae praestat consulis ire domum/ 
Hic Harderuici musaeo possidet uno/ Quod sol 
exoriens occiduusque videt. (...) Sin properas, nec nosse 
vacat tam multa, viator,/ Unum pro cunctis (non ea 
longa mora est)/ Unum Brinckiadem specta, ac audito 
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109  In Smit 1928, p. 278, worden drie bruilofts-
verzen voor Antonius Matthaeus en Anna Pontana 
toegeschreven aan Revius (Revius 1633c), maar de eerste 
daarvan is ondertekend met J.Z. en dus vermoedelijk 
van Jacobus Zevecotius; de andere twee horen bij el-
kaar en zijn van Revius. Een ander vers van Zevecotius 
(lofdicht op Brinck) is te vinden in de verzameling van 
Brinck (SnWV Harderwijk, Oud Archief stad Harder-
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155  Geluk 2003, p. 107-108.
156  Vgl. Wolf 1997, p. 13-15 over de Deventer 

situatie m.b.t. ‘paepse superstitien’, waarzeggerij en 
astrologische voorspellingen. Het gaat Revius en zijn 
collega’s overigens om reformatie van de bestaande 
cultuur, niet om een alternatieve cultuur, vgl. Schutte 
1992b, p. 35. 

157  Revius ed. Smit i , p. 42.
158  Strengholt 1976, p. 17. Revius’ connecties 

verdienen op dit punt nader onderzoek: zo komt 
zijn latere schoonzoon uit de kunstenaarsfamilie Van 
Steenwijck-Bailly en is Revius zelf (via zijn tweede 
huwelijk) verwant aan de kunstverzamelaar Justus de 
la Grange. 

159  Revius ed. Smit i , p. 201, vgl. Strengholt 1976, 
p. 17.

160  SV, kanttek. bij Deut. 4:16.
161  Zie afb. 13.
162  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 30-10 en 6-11-

1620. De naakte bellenblazende jongen is vandaag 
overigens weer in volle glorie zichtbaar aan het 
plafond van de Lebuïnuskerk. Nijlant schilderde zijn 
afbeelding naar een prent van Hendrick Goltzius 
(‘Quis evadet’, 1590, collectie Rijksprentenkabinet, 
Amsterdam, nr. Rp-P-oB-10.228, met dank aan  
dr. H. Florijn).

163  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 25-6-1621.
164  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 30-11 en 7-12-

1629.
165  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 7-6, 14-6, 

21-6-1624; 31-10-1625; 27-2, 17-4, 23-10 en 30-10-1626; 
19-3, 5-11, 19-11-1627; 12-5, 19-5, 9-6, 30-6, 4-8, 18-8-1628; 
6-7-1629 etc.

166  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 29-6-1629.
167  Revius ed. Smit ii, p. 192, waar hij drie verschil-

lende varianten geeft. Vgl. SAB Deventer, Acta kerken-
raad, 4-8 en 18-8-1628.

168  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 4, 18, 23-12-
1626; 20-10-1628

169  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 7-9-1640, vgl. 
ook 19-5-1645.

170  Van Slee 1926, p. 34; Revius ed. Smit ii, p. 40.
171  Zie hoofdstuk iii.4; SAB Deventer, Acta ker-

kenraad, 14-1-1622, 29-4-1622, 6-5-1622.
172  Over almanakken en bijgeloof in Deventer: 

Wolf 1997, p. 9-15.
173  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 3-1-1620 en 

10-1-1620.
174  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 11-6, 18-6 en 

22-6-1621, 28-6-1624, 2-7 en 16-7-1638. Ook in de jaren 
veertig, ná Revius’ tijd in Deventer, komt de oproep 
met regelmaat terug. Hollaar en Van den Elzen 1980 
schrijven over het Deventer toneelleven aan het eind 
van de zestiende eeuw (p. 423): ‘Het is vrijwel zeker dat 
er in deze periode een eind komt aan allerlei tradities 
als gevolg van de afkeer van toneelspel bij de gerefor-
meerden.’ Onderzoek van 17e-eeuwse bronnen kan 
uitwijzen of de natuur in Deventer misschien sterker 
was dan de leer.

(1583-1654) Ter Haar 1891 en Blgnp dl. 3, p. 355-358; 
over Polyander (1568-1646) dl. 2, p. 366-368, over 
Thysius (1565-1640) dl. 5, p. 505-508), over Bogerman 
(1576-1637) dl. 2, p. 73-76. 

125  Revius aan Cats, 27-1-1631 (zie bijlage 3): (...) 
Amicitiae tuae, in cuius aliquam partem admitti non 
solum optare, sed et sperare ausus sum, viam munit 
hic libellus.

126  Cats is dan curator van de universiteit en voert 
als zodanig soms overleg met Revius, zie hoofdstuk 
Vii.2. 

127  Over Van Schurman (1607-1678): Van Beek 2010; 
De Baar 1992.

128  Revius ed. Smit ii, p. 64-65; Revius ed. Smit i , 
p. 5.

129  Arens 1963g.
130  Van Schurman aan Revius, 31-3-1636 (zie bijlage 

3): Praeterea causa silentii mei non exigua fuit in ad-
versa matris charissimae valetudine quae per menses 
integros Pietatis officijs adeo affixam me tenuit, vt 
Amicitiae ad tempus defuerim. Nunc vero postquam 
aliquantisper respirare coepi, non potui committere 
quin inter primos te salutarem, simulque versus, quos 
nuper in nascentis Academiae nostrae laudem edidi, 
ad te perferendos curarem. [vertaling beschikbaar 
gesteld door dr. Pieta van Beek]

131  Van Schurman aan Revius, XiX kal. nov. [= 14 
oktober] 1640 (zie bijlage 3).

132  Stronks 1996a, p. 176-177. Strengholt 1993 ziet 
parallellen tussen Hofferus’ dichterschap en dat van 
Revius, zij het dat Revius hogere kwaliteit bereikt 
(p. 56-57).

133  Over Herckmans (ca. 1596-1644): nnBW dl. 3, 
k. 579-580.

134  Revius ed. Smit ii, p. 161-163.
135  Revius ed. Smit ii, p. 136.
136  Revius 1628a, zie afb. 11.
137  Van Sluis 1991; Revius ed. Budé et al. 1998, p. 96.
138  Thesaurus amicorum, SAB Deventer, Dv Oct 53 Kl.
139  Thesaurus amicorum, SAB Deventer, Dv Oct 53 Kl. 
140  Dubbe 1961, p. 137-138. Strengholt 1986, p. 7 

veronderstelt zelfs dat Revius’ muzikaliteit door 
Sweelinck gevormd is.

141  Revius ed. Smit ii, p. 66.
142  Revius 1998, p. 19-20.
143  Vgl. Knetsch 1991, p. 105.
144  Beijerman 1837, p. 263-264.
145  Dubbe 1961, p. 123-124.
146  Revius ed. Smit i , 191, ii, 96, ii, 165.
147  Revius ed. Smit ii, 39-40; i , 104; i , 13.
148  Revius ed. Smit i , p. 9.
149  Nalis 1997, p. 22-32.
150  Van Slee 1907, p. 155, zie ook hoofdstuk Vi.4.
151  Revius 1651, p. 485, Van Slee 1907, p. 157, vgl. 

afb. 12.
152  Van Slee 1907, p. 155-158, Nalis 1997, p. 32-24.
153  Strengholt 1990, p. 75.
154  Strengholt 1990, p. 36 (zie ook Strengholt 1990 

p. 26-27; Schutte 1992b, p. 35).
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plaar van Herckmans bewaard (zie Florijn 2009b). Over 
Gomarus: E. Dekker et al 1996, p. 40. Recent kwam 
een exemplaar met een handgeschreven opdracht 
van Revius aan Bogerman in het bezit van de Vrije 
Universiteit (vgl. Jaco van der Knijff, ‘Unieke collectie 
psalmboekjes voor VU’, in Reformatorisch Dagblad, 20 mei 
2009).

194  Heringa 1834, p. 183.
195  Stronks 1996a, p. 147. Volgens haar heeft 

Revius’ bundel zelfs bij de geletterde bovenlaag geen 
ingang gevonden. Die stelling is onder meer gebaseerd 
op onderzoek in boedelinventarissen in Rotterdam en 
een viertal plattelandsgemeenten – waarin de bundel 
van Revius niet voorkomt. Onderzoek in Leiden, 
Deventer en andere universiteitssteden zou wellicht 
aanvullende gegevens opleveren.

196  Smit 1928, p. 108-109; Buitendijk 1968, p. 11; 
Stronks 1996a, p. 180-182.

197  Zie hoofdstuk iV.9 en vgl. Revius ed. Smit ii, 
p. 165.

198  Revius ed. Smit i , p. 3-4.
199  Stronks 1996a, p. 167-168.
200  Zwaan 1939, p. 77-78.
201  Buitendijk 1968, p. 17: ‘We moeten niet 

vergeten dat deze bundel een verzameling is van vroeg-
zeventiende-eeuwse gedichten.’

202  Zwaan 1939, p. 52-53, 59-61.
203  Revius ed. Smit i , p. 104, 190.
204  Revius ed. Smit i , p. 194, 195, 215, 
205  Het duidelijkst wordt dat zichtbaar bij de 

goed dateerbare gelegenheidsgedichten, waar verzen 
uit 1617 en 1625 naast elkaar staan (Revius ed. Smit ii, 
p. 38-40), en waar zelfs binnen een thematisch cluster 
1625 soms voorafgaat aan 1624 (Revius ed. Smit ii, 
p. 27-29).

206  Wellicht naar Frans voorbeeld, zie Stronks 
1996a, p. 162-164. Smit 1928, p. 96-97 veronderstelt een 
systematischer opzet bij de dichter, vanuit het idee 
van een ‘epos der godsgeschiedenis’. 

207  Revius ed. Smit i , p. 9, vgl. Calvijn, Institutie iii, 
20, 31: (...) want zij [de tong] is in het bijzonder gescha-
pen om Gods lof te vertellen en te verkondigen.

208  Revius 1630a, titelblad.
209  Arens 1962b, p. 42-43.
210  A.T.A. Heyting, Het Boek der Sonnetten (1911), 

geciteerd via Buitendijk 1968, p. 14.
211  Al durft hij, zij het minder dan vroeger, nog 

altijd het ‘mangroot’-principe te gebruiken, zie bijv. 
Revius ed. Smit ii, p. 147-149 (‘den Arent wreet’, ‘de 
luyster schoon’, ‘een marmer wit’). 

212  Buitendijk 1968, p. 16.
213  Zie bijv. Revius ed. Smit i , p. 105, 152, 230, 236, 

249, 257. Zie ook Arens 1963f, Grijp 1987, Strengholt 
1986b.

214  Stronks 1996a, p. 179.
215  Revius ed. Smit ii, p. 82, vgl. De Niet 1987.
216  Revius ed. Smit i , p. 34, p. 153; ii, p. 38-39, 189; 

Revius 1626, vgl. Bedaux 2002.
217  Revius ed. Smit ii, p. 73-76. Een vergelijkbare 

175  SAB Deventer, Acta schoolraad, 18-5 en 8-6-1631, 
Acta kerkenraad, 23-5 en 6-6-1631.

176  Wille 1963, m.n. p. 80-91, Groenendijk 1989, 
p. 146. 

177  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 1-11-1641 
(afscheid Revius), 8/15-11-1641, 8-8-1642. Tien jaar later 
bemiddelt Henricus van Diest bij de kerkenraad voor 
de studenten i.v.m. de opvoering van een toneelstuk 
over de kindermoord te Bethlehem. Het spel gaat dan 
door (Glasius, 1851-1856, dl. 1, p. 366).

178  Op ’t Hof 1989 (p. 135-136) ontwaart op de 
frontispices van 17e-eeuwse theologische werken uit 
de kring van de nadere reformatie regelmatig ‘naakte 
engelenfiguurtjes en soms zelfs een naakte vrouwen-
gestalte, die onmiskenbaar een zinnebeeldige functie 
heeft.’ 

179  Florijn 1987, p. 175; Presser 1948, p. 108.
180  Strengholt 1986b, p. 4.
181  Wolf 1997; Classicale Acta, dl. 6, bijv. p. 20, 42, 48, 

61, vgl. Exalto 2001, p. 142.
182  Schenkeveld-van der Dussen 1993a, p. 40 wijst 

erop dat de kerk even kritisch was ten opzichte van 
elitecultuur als volkscultuur. Vgl. Graafland 1985, 
p. 124.

183  Calvijn, Institutie ii, 11, 15.
184  Revius ed. Smit ii, p. 165.
185  Revius ed. Smit i , p. 6; ii, p. 162. Dat het hier 

een bescheidenheidstopos betreft, blijkt wel uit het 
feit dat zijn drempeldicht voor Heinsius (i, p. 6) een 
getrouwe navolging is van het eerste lied van Catullus, 
zie De Niet 1999.

186  Revius ed. Smit i , p. 71.
187  Revius 1624c: Et tantum vincent vatum deliria, 

quantum/ Anseris indocti carmina vincit olor.
188  Revius ed. Smit ii, p. 165-166.
189  Heringa 1834, p. 178-179. Hetzelfde gebeurt 

later, in 1631, ook met de verzen op de ‘verloren graaf 
Iohan’ (Revius ed. Smit ii, p. 107-112) die zeer in de 
smaak blijken te vallen bij Johannes Bogerman (He-
ringa 1834, p. 185).

190  Thysius aan Revius, 11-10-1629 (zie bijlage 3): Li-
teras tuas accepi, & cum ijs ἐγκωμιαστικόν dic[a]tum 
Illustrissimo Principi, seu odam Belgicam ad modos 
Pindaricos, quae mihi perplacuit alijsque quampluri-
mis, etiam Heynsio nostro.

191  Revius ed. Smit i , p. 6-7.
192  Plancius, Sylvanus & Passius 1615, Pontanus 

1634 p. 52-54 (At vos Parnassi indigetes tripodumque 
ministri/ Diversis certate modis. tuque enthea Musis/ 
Sacra cohors, Heinsi noster nosterque Scriveri,/ Tuque 
Revi (...)); Arens 1960b; Revius 1630c, voorwerk, lofdicht 
Scanderus (Divitis ingenij thesauros promere perge,/ 
Quos Graja, & Latia & Belgica Musa parit). Ook de De-
venter dichter Jan van der Veen (van wie Revius enige 
afstand lijkt te houden) prijst zijn werk uitbundig, 
vgl. Stronks 1996a, p. 177-178.

193  Over Heinsius, Van Schurman, Cats, Huygens, 
Altius en Baudartius: Stronks 1996a, p. 172-173. In de 
universiteitsbibliotheek van Gent wordt het exem-
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et laudatissimo subcisivis horis hoc opusculum con-
cinnasse.

241  Arens 1962a, p. 71. Smit wijst in zijn aante-
keningen Ronsard als bron aan, maar nauwkeurige 
vergelijking van de drie teksten laat zien dat Revius 
meer verwantschap met Horatius vertoont dan met 
Ronsard (de ‘blixem-drager’, de ‘Vaderlijcke drift’, de 
luwe lente die de wolken verjaagt komen bij Ronsard 
niet voor, bij Horatius wel).

242  Revius ed. Smit ii, p. 1-15, r. 1-14, 47-49, 189-192, 
300-310 (zie aantekeningen Smit, zie Arens 1960d). Ove-
rigens zijn er ook verbanden zichtbaar met de middel-
eeuwse ridderepiek, bijvoorbeeld in de beschrijving 
van een ridderlijke tweekamp (r. 127-178). 

243  Zie daarover bijv. de aantekeningen van Smit 
in zijn editie van de bundel; Arens 1960a, 1960d, 
1960e, 1961a, 1961b, 1961d, 1961e, 1962a, 1962d, 1962e, 
1963e,1963f, 1966a, 1967a, 1969; Strengholt 1976, 1986, 
1990; De Niet 1987, 1999; Veenman 1992. 

244  Revius 1615 (vgl. hoofdstuk ii.5 en ii.6); 
Revius 1624c; Revius [1636a]. Andere indrukwekkende 
voorbeelden zijn Revius 1634b, Revius 1635b en Revius 
1636f. 245  Catullus, Carmina 5: (...) soles occidere 
et redire possunt:/ nobis cum semel occidit brevis 
lux,/ nox est perpetua una dormienda./ da mi basia 
mille, deinde centum,/ dein mille altera, dein secunda 
centum (...).

246  Revius [1636a]: (...) Soles occidere & redire 
cernis?/Et nobis licet accidat brevis nox,/ Lux est 
perpetua illa perfruenda,/ Durans secula mille, deinde 
centum,/ Dein mille altera, dein secunda centum (...), 
vgl. ook Bloemendal 1998.

247  Revius ed. Smit i , p. 77. Het idee ontleent de 
dichter aan Hieronymus, die weer schatplichtig is aan 
Origenes. Er is echter een verschil: Hieronymus staat 
tamelijk afwijzend tegenover de heidense letteren, 
Revius heeft er waardering voor, zie Arens 1961f, p. 148-
149.

248  Strengholt 1990a, p. 25. 
249  Hooft ed. Van Gemert & Grijp 1998, p. 34.
250  Revius ed. Smit i , p. 191.
251  Zoals ook bij zijn Latijnse bruiloftspoëzie 

sprake is van één uitzondering (Revius 1623b), zie 
hoofdstuk iii.7. Zijn keuze voor klassieke beelden en 
gedachten lijkt overigens bepaald door genre, thema 
en publiek, de taal (Latijn of Nederlands) speelt geen 
doorslaggevende rol, hoewel bijvoorbeeld Coornhert 
en Spiegel juist het gebruik van mythologie in de 
volkstaal problematiseerden (Spies 1996, p. 226-227).

252  Witstein 1969, p. 111-116, 130-131; De Bruijn 1995, 
p. 18-19.

253  De Bruijn 1995, p. 18-20.
254  Revius ed. Smit ii, p. 142. Ander voorbeeld: Wat 

baet dat trommels en trompetten/ (...)/ Den overwin-
ners hoge dragen/ Indien men corts daer aen moet 
vragen/ Of na haer naem, of na haer daet?/ Het is den 
choor van Hippocrene/ Diemen het dancken moet 
allene/ Dat deugd’ en eer te samen gaet. (ii, p. 83).

255  Revius ed. Smit ii, p. 95.

samenspraak, opnieuw tussen twee vissers en opnieuw 
aan Pontanus gericht: Revius ed. Smit i , p. 60-62.

218  Revius ed. Smit ii, p. 48-53. Nóg een samen-
spraak, deze keer vertaald uit het Duits, is die tussen 
de koning van Zweden en de Maagdenburgse steden-
maagd (Revius ed. Smit ii, p. 116-122).

219  Revius ed. Smit ii, p. 44-46.
220  Over Haman: De Bruijn 2007. Konst 2003, p. 14-

15 ziet Revius over het hoofd als hij stelt dat auteurs 
uit de ‘rechtervleugel van de calvinistische kerk’ zich 
niet met dramatische dichtkunst bezighielden. Vol-
gens Stronks 1996b, p. 207, was het voor gereformeerde 
predikanten onmogelijk zich als toneelschrijver te 
manifesteren, daarom stortten ze zich op het verwante 
genre van de samenspraak. Het standpunt van vermij-
den ‘wat naar ’t Schouwspel smaakt’ is van Voetius, zie 
Groenendijk 1989, p. 146.

221  Groenendijk 1989, p. 144-146; Duits 1996, p. 178. 
222  Zie bijlage 2.
223  Zie hoofdstuk Vi.2.
224  Smits-Veldt 1991, p. 18. Revius’ vriend Heinsius 

aarzelde niet tussen treurspel en epos, voor hem stond 
de tragedie bovenaan de ranglijst, Meter 1975, p. 144.

225  Voor een eerdere, afzonderlijke uitgave – zoals 
met Het Hoghe Liedt Salomons en vermoedelijk ook met 
de Claechlieden Ieremiae wél het geval is geweest (Stronks 
1996a, p. 158-159) – heb ik althans geen aanwijzingen 
gevonden.

226  Stronks 1996a, p. 158-159.
227  Revius ed. Smit i , p. 88 en 89. Smit tekent daar-

bij aan dat broer Henrick op 18 aug. 1606 huwde, dat 
moet 18 aug. 1616 zijn (zie SAB Deventer, trouwboek 
gereformeerde kerk Deventer, 18-8-1616). Over de 
familieconnectie tussen Armgard en Johannes thoe 
Pas: Koene 2010, p. 70.

228  Revius 1640, voorrede [*6]. 
229  Revius ed. Smit i , p. 88-89.
230  Revius ed. Smit i , p. 149-152, te zingen op de 

melodie van Psalm 118. 
231  Revius ed. Smit i , p. 93.
232  Revius ed. Smit ii, p. 74. De moeite die het kost 

om los te komen van de klassieke vormen lijkt bijv. 
ook zichtbaar bij Heinsius.

233  Revius ed. Smit ii, p. 161; ii, p. 136; ii, p. 52.
234  Revius 1640, f. 9v-10.
235  Hoewel hij een uitzondering maakt voor de 

plaatsen waar aansluiting gezocht moet worden bij de 
oudere liturgische canon, Revius 1623a, praefatio [*10]: 
Quod ad genus dictionis, sacrae scripturae idiotismis, 
ut videbis, certo consilio inhaesi, nisi quod in ordine 
ecclesiastico, vestigia veterum, Canonum graecorum, 
propter argumenti similitudinem, premere necesse 
habui.

236  Revius ed. Smit ii, p. 189. 
237  Schenkeveld-van der Dussen 1988, passim.
238  Spies 1996, p. 225-230.
239  Revius ed. Smit i , p. 184.
240  Revius 1631f: mihi satis fuit primati exercitii 

causa, ex opere omnium (inter graecos) antiquissimo 
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verbis cum Aratus scripserit de Iove; & de vero tamen 
Deo scripta esse convincat Pauli ratio: restat, verum 
Deum significari Iovis nomine ab Arato. Dat is ook de 
uitleg van Calvijn, vgl. Helm 2004, p. 216-217.

275  Revius ed. Smit i , p. 246, zie Arens 1963. Ook 
Calvijn (Institutie iii, 20, 34) haalt het gebed van ‘een 
oude dichter’ tot ‘koning Jupiter’ met instemming 
aan, met het commentaar: ‘Hij was dan wel een 
heiden, maar had het in dit opzicht bij het rechte eind 
dat hij het als gevaarlijk beoordeelt om van de Heere 
te bidden wat onze begeerte ons ingeeft (...).’ 

276  Revius ed. Smit i , p. 40, ii, p. 65, 76, 125.
277  Revius ed. Smit i , p. 87-88. Andere voorbeel-

den: Revius 1615, Revius ed. Smit ii, p. 46-48.
278  Revius ed. Smit i , p. 8, vertaling: Leerintveld 

1989, p. 136.
279  Revius ed. Smit i , p. 149.
280  Vgl. hoofdstuk iii.3.
281  Strengholt 1986a, p. 23.
282  Brienen 1989, p. 54; vgl. Westerink 2002, p. 92.
283  Revius ed. Smit i , p. 21-22.
284  Revius ed. Smit i , p. 74.
285  Smit 1928 , p. 126; Strengholt 1976, p. 85-86; 

Stronks 1996a, p. 154; Florijn 2009a; Revius ed. Goudri-
aan 2002, p. 115.

286  Merkwaardig is wel dat op de titelpagina van 
zijn psalmberijming (Revius 1640) een zonnetje met 
de letters van de Godsnaam afgebeeld is (zie afb. 16). 
Misschien dacht hij er in zijn Deventer tijd nog mak-
kelijker over, misschien ook zocht hij aansluiting bij 
de titelpagina van de Statenvertaling.

287  Revius 1653b, disp. 259; citaat uit st. 18: (...) 
1. quia etiamsi ita loquitur scriptura, tamen diserte 
prohibet ne pingatur Deus hominis figura. 2. quia 
non quicquid de Deo dicitur juxta id Deus pingendus 
est v.g. scriptura appellat Deum ignem, solem &c. 
nec tamen sub ea forma pingendus est, quod pagani 
fecerunt. quae consequentia à phrasibus scripturae 
metaphoricis ad penicillum pictorum?

288  Over de problemen van gereformeerde the-
ologen met religieuze emblematische afbeeldingen: 
Stronks 2011a. Over Revius’ argumenten tegen beelden 
in de kerk: hoofdstuk iii.2. 

289  Cave 1969, p. 26-27, 304-305. De ‘imagery’ 
waarmee een devotioneel gedicht begint kan volgens 
hem de vorm aannemen van een beschrijving van 
gebeurtenissen of heilsfeiten (de passie, de schepping), 
een beschrijving van bijbelse figuren en symbolen 
(de ark, het manna), of een meer alledaagse similitude 
die zijn uitgangspunt in de dagelijkse werkelijkheid 
neemt (een bruisende zee, verwelkende bloemen etc.).

290  Arens 1963c; Strengholt 1976, p. 67-69, p. 140-
163; Stronks 1996a, p. 160-164.

291  Cave 1969, p. 103-104, 186, 294-297, 304-305. 
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47  Vgl. over hebraïsten in de eerste helft van de 
17e eeuw: Fuks 1985; Van Rooden 1989a; Van Asselt 
1995; over oriëntalisten Juynboll 1931; Brugman 1975. 

48  Hoornbeeck 1676, p. 578.
49  Posthumus Meyjes 1895, p. 106-107. (Buxtor-

fius = Johann Buxtorf de jonge uit Bazel). Het citaat 
weerspreekt Verdegaals constatering over Revius (‘Of 
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uitgave van zijn Exercitationes, al volgt hij dat advies 
niet altijd (Van Rooden 1989a, p. 135-142).

68  Een vergelijkbaar standpunt verdedigt later 
(1662) Antonius Hulsius, in reactie op Vossius, zie 
Lebram 1975, p. 42-44.

69  Van den Belt 2008, p. 161, Fuks 1985, p. 417.
70  Schwarz 1955, p. 132-139.
71  Revius 1630c, inleiding: (...) qui, cum magnum 

Erasmum (quem idcirco eadem qua Laurentium fide-
lia dealbat Bellarminus) ut Erasmus Bezam, ad aeterna 
illa in N. Testamentu(m) opera molienda penè solus 
excitarit.

72  Revius 1630c, inleiding: Laurentius Valla, 
homo, quod neminem negaturum arbitror, acerrimi 
ingenij, judicij limatissimi, ac summae in omni 
literatum genere eruditionis; pectoris etiam apertis-
simi, ac liberrimi styli. qui, velut Hercules quidam 
ἀλεξίκακος, post debellata varia errorum monstra, 
etiam Augiae illud stabulum barbariem dico & 
falsimonias, quibus hominu(m) vitio scatebat divinae 
scripturae codex, ea dexteritate, eoq(ue) successu 
repurgare agressus est, ut post seculum & eo amplius 
illud elogium à jurato veritatis hoste Bellarmino serte 
meruerit, quod praecursor quidam Lutheranae sectae (id est, 
instaurati, divini miseratione, euangelij) fuisse videatur. 
(in kantlijn: De poenit. I.1.c.7.) 

73  Revius 1630c, p. 216-216v: (...) vix decimam 
quamque vocem graecam suo loco esse positam, sed 
plerasque omnes perturbato ordine hac illac disjectas 
legi. Tolerari id posset ubi sensus manet incorruptus, 
sed quia is & obscuratur saepe, & contra mentem 
auctoris invertitur, & ubique elumbatur, profecto 
audendum aliquid fuit, quo pleraque suis sedibus 
restituerentur. (...) sive Laurentius (...) graeca in albo 
paginarum posuerit, eaque alius deinde ὡς ἔτυχε con-
jecerit in textum, sive alia quaepiam verisimilis ratio 
excogitari possit.

74  Posthumus Meyjes 1895, p. 142.
75  De toevoegingen zijn volgens Posthumus 

Meyjes meestal grammaticaal, een enkele keer exe-
getisch. Voor een analyse zie Posthumus Meyjes 1895, 
p. 147-150.

76  Met behulp van de aristotelische categorieën 
stof en vorm maakten gereformeerde theologen 
onderscheid tussen enerzijds het tijdgebondene en 
anderzijds het duurzaam geldige in de Bijbel (De 
Jonge 1980, p. 16).

77  Bijv. Revius 1646a, 3, 13: Sacrae scripturae lectio 
non est laïcis, quos vocant, prohibenda. 

78  Revius 1646a, 3, 13: (...) quia eis à Deo mandata 
est (...) quia eam legentes laudantur (...) & beati prae-
dicantur (...) quia omnis generis hominum officia 
describit; quia ejus ignoratio est causa errorum & 
haeresium (...); quia sunt haeredes Dei, & scriptura 
testamentum ad omnes pertinens; quia in ea sola est 
verum solamen (...), colloquium Dei cum hominibus, 
animae pabulum, panoplia contra diabolum (...).

79  Revius 1646a, 3, 14: (...) perspicue & aperte tra-
dit ea quae ad veram fidem & sanctos mores faciunt, 

anders – dat is niet duidelijk zolang de voorafgaande 
brief van Schoock aan Revius niet beschikbaar is).

59  De Jonge 1980, p. 70.
60  Zie hoofdstuk iV.5.
61  Over Aristarchus sacer: Lebram 1975, p. 37, De 

Jonge 1975a, p. 89 en De Jonge 1980, p. 32-33.
62  Revius aan Heinsius, 17-4-1628 (zie bijlage 3): 

Haec ego tecum, Vir nobiliss. liberè, prout iussisti, 
neque absque hoc ausus fuissem. Ignosces, si rectè te 
novi, confidentiae meae, ac ita de me statues, me tibi 
et amicum sincerum, et attentum discipulum esse ac 
semper fore. 

63  Revius 1653b, 10, 17-18: Mirabilem igitur divi-
nae providentiae curam hic agnoscere & depraedicare 
licet, qui eloquia sua Iudaeis (ut loquitur Apostolus Rom. 
3.2.) concredita, per eorum quoque manus intemerata ad 
nos pervenire voluit. (...) Concludimus cum Guidone 
Fabricio Boderiano praefat. in N.T. Bibliorum Regio-
rum (...) Sacra Biblia tanta cum integritate ad nostra usque tem-
pora pervenisse, ut nec à Iudaeorum perversitate, nec à Graecanica 
Philosophorum levitate, nec à Veterum Romanorum superstitione, 
aut denique à barbaris ullis nationibus fuerint unquam corrupta 
aut violata.

64  Revius 1653b, 10, 16: Quod si qua varietas lectio-
nis in sacro codice (quod negari non potest) nonnun-
quam occurrit, primo patere arbitramur ex dictis, non 
Judaeorum perfidia illam inductam, sed oscitantia ex-
scriptorum, aut alia causa nobis incognita, antiquitus 
irrepsisse. (Waarop een citaat van Bellarminus volgt: 
(...) ut in iis quae ad fidem & bonos mores pertinent scripturae 
sacrae integritas desideretur).

65  Revius 1631f: Quod vero Iliadem tantum 
et Odysseam adhibui, praeteritis reliquis Homeri 
poematiis, ea causa est, quod mihi ob graves causas ea 
valde suspecta sint.

66  Muller 2003, ii, p. 399; Van den Belt 2008, p. 161 
en 176: ‘Reformed orthodox accepted the establish-
ment of the text on the basis of a comparison of 
available codices, but not the emendation of the text 
in the original language on the basis either of pure 
conjecture or of the witness of the translations; an 
emendation was only accepted if it was confirmed by 
the text in the original language.’ Vgl. De Jonge 1980, 
p. 21-23: Scaliger verklaart in besloten kring dat de 
bereikbare manuscripten van het Nieuwe Testament 
‘zeer corrupt’ zijn en dat men een oudere, betere 
tekst zou kunnen winnen uit de bijbelcitaten bij 
kerkvaders. Heinsius wil, anders dan Scaliger, alleen 
de handschriften in de grondtalen erbij betrekken.

67  De Jonge 1975a, p. 94, De Jonge 1980, p. 23. De 
Jonge 1971 identificeert Heinsius bovendien als de au-
teur van het voorwoord bij de Elzevieruitgave van het 
Griekse Nieuwe Testament uit 1633 (de textus receptus). 
Heinsius lijkt daarmee niet direct een grondlegger van 
de moderne schriftkritische benadering (zoals Lebram 
1975, p. 37 suggereert); dat hij binnen de grenzen van 
de orthodoxie wil blijven blijkt ook uit het feit dat 
hij advies vraagt aan Constantijn l’Empereur bij de 
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tura divina sonantem sequentium, qui tale judicium 
antistitum suorum, ut divinae voluntati congruum, 
sequuntur (stelling 9).

93  Revius 1653b, 16, 10: (...) qua quisque investigare 
tenetur, & è scripturis dejudicare, num quae docentur 
vera sint (...), privatim etiam proximum suum, 
maxime familiam, instituere (...) & fidei speique suae 
omnibus rationem reddere (...).

94  Vgl. Muller 2003, ii, p. 451-477.
95  Van der Meer & Oosterhoff 2008, 376, 387.
96  Revius 1653b, 14, 3: Sensus literalis (quem & 

historicum vocant) est is (...) quem Spiritus Sanctus 
(ejus auctor) proxime sive immediate intendit.

97  Revius 1653b, 14, 4 en 1646a, 3, 16: eas dico 
quibus Spiritu Sancto uti placuit, non quas humanum 
ingenium pro libitu fabricavit.

98  Revius 1653b, 14, 4: ut cum brachium Dei 
nominatur, non est literalis sensus quod in Deo sit 
membrum hujusmodi, sed id quod per ejusmodi 
membrum significatur, nempe virtus ejus operativa.

99  Revius ed. Smit i , p. 10. 
100  Vgl. het ‘stamelen’ (balbutire) uit Revius’ 

gedicht met Calvijns preek 67 in de Homiliae in Primum 
Librum Samuelis (Deus enim ita nobiscum balbutit, vel-
uti nutrix quaedam cum infantibus), vgl. ook Institutie 
i , 13, 1.

101  Snobelen 2008 beschrijft het gebruik van de 
accommodatietheologie in de geschiedenis van de bij-
belexegese; vgl. Huijgen 2011, p. 132-154 over Calvijns 
concept van accommodatie, op p. 135 ‘the locus classicus 
of divine accommodation’ over de menselijke trekken 
die God in de Bijbel krijgt toegeschreven, vgl. Calvijn, 
Institutie i , 13, 1.

102  Zie hoofdstuk Viii.4.
103  Revius 1653b, 47, 10: Sufficit tunc non fuisse 

captas, id enim solum negat scriptura: quid jam fiat 
nihil ad illum locum. Hij kan overigens niet nalaten 
om eraan toe te voegen dat de tekst helemaal niet over 
walvissen gaat, maar over het monster Leviathan. 

104  Zie bijv. Revius 1653b, 48, 4-7.
105  Zie verder hoofdstuk Viii.
106  Revius 1646a, 18, 12: falso ergo Cajetanus hoc 

negat, & metaphorice intelligendum putat, cum his-
toriam, non autem allegorias hic scribat Moses; Revius 
1646a, 17, 11: (...) quae omnia & ubique allegorica esse, 
& nusquam propriis phrasibus explicari, à scriptura 
genio alienum est; Revius 1646a, 11, 2: utcunque autem 
de eo sentiamus, pro certo habemus, non allegorice, 
sed historice, id quod Moses de sex creationis diebus 
scribit accipiendum esse.

107  Vgl. Muller 2003, ii, p. 479-480. 
108  Revius 1646a, 3, 16 en Revius 1653b, 14, 3-4.
109  Revius 1646a, 3, 17, vgl. 1 Tim. 5:18; Gal. 4:22-24.
110  Zie hoofdstuk iV.9 en vgl. Strengholt 1990, 

p. 95.
111  Revius 1653b, 14, 7: hoc est quod Rabbini 

dicunt: (...) Nulla scriptura egreditur ex sensu literali. Vgl. 
Revius 1653b, 14, 7-9, zie ook Muller 2003, ii, p. 471.

112  Revius 1653b, 14, 11-12: Unde vitium illud alle-

ita ut omnis generis hominibus, si attente, assiduo, & 
cum seria imploratione nominis divini legatur, quan-
tum ad salutem satis est percipi intelligique possit.

80  Revius 1646a, 3, 15: interpretatio S. Scripturae 
(...) est in Ecclesiae Dei necessaria. Licet enim in se sit 
clara, nobis tamen, qui hic ex parte tantum cognosci-
mus, multa sunt obscura & intellectu difficilia, quae à 
quovis sine interpretatione non possunt intelligi, aut 
si intelligantur, illico ad usum accommodari.

81  Revius 1653b, 18: firma persuasio, verum 
solidumque sensum & usum non ex proprio ingenio 
inveniri posse, sed à Deo dari.

82  Revius 1653b, 19-20: Preces ad Deum fusae, ut 
is scripturae suae sensum nobis aperire dignetur. (...). 
Conversio sincera ad Deum, pietas, timor Dei, humilitas. 
Psal. 25.14. & 111.10. Prov. 1.7. Amor & desiderium veritatis 
divinae. Psal. 119.40.47.48. Docilitas. Joh. 3.21.33. Voluntas 
faciendi cognitam voluntatem Dei. Jo. 7.17. Captivatio intel-
lectus nostri sub obedientia fidei. 2. Cor. 10.5.

83  Revius 1653b, 16, 21-22: Assidua lectio & scrutatio 
scriptarum. Prov. 2.4.5. Jo. 5.39. 1.Tim. 4.13. earundem 
repetitio ac ruminatio. Philipp. 3.1. collatio locorum 
parallellorum. Nehem. 8.9. Act.17.11. 2.Pet. 1.17.18.19.20. 
Examen interpretationis ad analogiam fidei. Rom. 12.6. 
Auditus verbi divini. Rom. 10.17. Heb. 10.25. Notitia lin-
guarum originalium, vel Communicatio cum iis qui earum 
cognitione pollent ac sensus excercitatos habent ad 
discernendum bonum & malum. Heb. 5.14. Act. 8.31. 
(...) Revocatio S. Scripturae rite intellectae ad usum & 
exercitium pietatis. Joh. 14.21. Roman.15.4. 1.Cor.9.27. 
& 10.11. 2.Cor.3.18. 1.Tim.4.7.8.

84  Vgl. Schwarz 1955, p. 204, 209.
85  Revius 1653b, 16, 1-5, 12.
86  Revius 1653b, 16, 17: quae cum ea consentit 

interpretatio vera est & ex Deo, quae dissentit, contra.
87  Van der Meer & Oosterhoff 2008, p. 374, vgl. 

Van Asselt 2009 waar uitvoerig wordt ingegaan op het 
gebruik van de logische consequenties (consequentia) in 
de gereformeerde orthodoxie.

88  Muller 2003, ii, p. 503, vgl. Revius 1653b, disp. 17 
(‘De symbolis & confessionibus’).

89  Vgl. Revius 1653b, disp. 15 (‘De traditionibus’).
90  Revius 1653b, 16, 21-22.
91  Revius 1646a, 3, 19: Domi quod ad interpreta-

tionem simul ac judicium publicum requiritur est 
donum prophetandi & docendi (...) item discretio-
nis & probationis Spirituum (...). Ad judicandum 
etiam admitti debent Ecclesiae seniores, qui & ad 
invigilandum puritati doctrinae divinitus ordinati, 
& ab Ecclesiis suis vocati, atque ad hoc negocium 
cum auctoritate missi sunt. Porro hoc judicium è sola 
S. Scriptura institui debet.

92  Revius 1653b, 16, 6-9. De termen die Revius 
gebruikt: legati Dei quibus immediate verbum Dei 
inspiratum est (stelling 7), ministri ecclesiae ordinarij; 
hi ex ipsa scriptura, & secundam eam judicant, nec 
lucem ei inferunt, sed duntaxat ostendunt (stelling 8), 
reliquus coetus vere fidelium, solum Jesum Christum pro 
capite agnoscentium, ejusque solius vocem in scrip-
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pietatem, παράκλησις oppositio boni spiritualis ad 
mitigandum dolorem ex aliqua afflictione conceptum.

126  Revius ed. Smit i , p. 36 (Loths wijf ), 84 (Ehud), 
233 (Weder-opneminge Petri), 243 (Vege-vier).

127  Revius ed. Smit i , p. 203; vgl. Matt. 15:22-28.
128  Vgl. Gen. 32:24-32 en Luc. 18:1-8.
129  Revius ed. Smit i , p. 48. Het beeld van de mod-

derige stroompjes komt bij Erasmus vandaan (vgl. Van 
Rooden 1989a, p. 55), die het overigens specifiek op 
talenkennis betrekt. 

130  Revius 1646a, 3, 12: Nulla autem, quae quidem 
post Prophetas & Apostolos humano ingenio & studio 
elaborata est, divino modo est authentica. Vgl. Revius 
1653b, 13, 9-10.

131  Van Asselt 1995, p. 316-317.
132  Revius 1646a, 3, 12.
133  Nauta 1937, p. 16.
134  Van Asselt 1995, p. 310; Van Rooden 1989a, 

p. 106; Nauta 1937, p. 16.
135  De Jonge 1975a, p. 95.
136  De Bruin & Broeyer 1993, p. 256.
137  De Bruin & Broeyer 1993, p. 242-249.
138  Baudartius aan Revius, 12/22-10-1629 (Broek 

Roelofs 1947, p. 236, vgl. bijlage 3).
139  Baudartius aan Revius, 10/20-3-1630, 1-10-1630 

en 10/20-2-1631 (Broek Roelofs 1947, p. 237-239, vgl. 
bijlage 3).

140  Baudartius aan Revius, 10/20-2-1631 en 20/30-3-
1631 (Broek Roelofs 1947, p. 238-240, vgl. bijlage 3).

141  Baudartius aan Revius, 6/16-6-1633 (Broek 
Roelofs 1947, p. 244, vgl. bijlage 3).

142  De Bruin & Broeyer 1993, p. 257.
143  Kerkenraad van Deventer aan Revius, 26-8-1633 

(Hinlopen 1777, ii, p. 42-43).
144  Te(e)ckmannus aan de kerkenraad van Deven-

ter, 13-9-1633 (Hinlopen 1777, ii, p. 44-47).
145  Hinlopen 1777, ii, p. 20-27, 35-40, 55-65; De 

Bruin & Broeyer 1993, p. 256. Fullenius moest na een 
jaar daadwerkelijk in Leeuwarden terugkomen.

146  Revius aan de magistraat van Deventer, 13-9-
1633 (Hinlopen 1777, ii, p. 48-49).

147  Idem (Hinlopen 1777, ii, p. 51).
148  Idem (Hinlopen 1777, ii, p. 51).
149  Revius aan de kerkenraad van Deventer, 13-9-

1633 (Hinlopen 1777, ii, p. 53-54).
150  Revius aan de kerkenraad van Deventer, april 

1634 (Posthumus Meyjes 1895, bijlage d, XliV).
151  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 5-5 en 22-5-

1634.
152  Aan het eind van de werkzaamheden krijgen 

Bogerman en Revius ieder 150 gulden extra, vanwege 
hun inspanningen als preses en scriba; Bogerman 
krijgt daarbovenop nog een bonus van 500 gulden (De 
Bruin & Broeyer 1993, p. 257).

153  Hinlopen 1777, ii, p. 11.
154  De Bruin en Broeyer 1993, p. 256; Nauta 1937, 

p. 36.
155  Nauta 1937, p. 37-38.
156  De Bruin & Broeyer 1993, p. 262-263.

gorizandi in Origene Origenisque similibus, QUo HiStoRiA 
deStRUitUR, merito sibi displicere profitetur Acosta 
praefat. libr. 1. de temp. noviss. & Ribera quo sup. In 
hoc genere, inquit, plurimum peccavit Origenes, homo audax & 
temerarius, adeoque suorum errorum pertinax amator, ut quicquid 
in mentem venerit aptum judicet, & quasi magnum & à Spiritu 
Sancto traditum mysterium monumentis mandet literarum. (...). 
de quibus Sixtus Senens. lib. 3. Graviter, inquit, damnandi 
sunt inepti quidam nostrorum temporum expositores, qui rejecta 
prorsus literali expositione, tanquam re levissimi momenti, & 
grammaticis potius quam theologis digna, in singulis scripturae 
locis coactas quasdam & insulsas allegorias protrahunt, vim 
inferentes divinae scripturae, ridiculas suas venditant cogitationes, 
tanquam magna & arcana ecclesiae fundamenta.

113  Revius 1653b, 14, 13: (...) ut cum Petrus baptismum 
per arcam Noah, Paulus per mare rubrum significat: & Christus 
crucem suam per serpentem.

114  Revius 1653b, 14, 13: (...) Tertia est nuda significatio 
ex proprio capite conficta (...) ut cum per Aaronem papam intel-
ligi volunt, cum tamen ne apiculus quidem scriptura papae aut 
papatus mentionem ullam faciat. Hanc rejicit [Luther], & 
nos cum ipso.

115  Revius 1653b, 14, 15: Sensus scripturae (...) con-
stans & immotus est, & impudentissime blasphemi 
sunt papistae, qui dicunt scripturam esse veluti na-
sum quendam cereum, in omnem sensum flexibilem. 
Canus loc. theol. l.3.c.2. Quae instar nasi cerei ducetur 
quo quis vult. Salmeron in Ep. Pauli in gener. disp. 8.

116  Revius 1653b, 14, 14 en 16-17, zie ook Muller 
2003, ii, p. 474.

117  De termen ‘allegoriseren’ en ‘allegorie’ zijn 
verwarrend, omdat ze in de literatuur strikt genomen 
slaan op verhalen waarin de werkelijkheid in fictieve, 
symbolische vorm wordt afgebeeld, terwijl het hier 
gaat om het omgekeerde: de werkelijkheid zelf die 
naar iets hogers verwijst. C.S. Lewis noemt dat laatste 
symbolisme of sacramentalisme, en onderscheidt het 
van allegorie (Lewis 1985, p. 45); ook de term ‘emblema-
tisch denken’ komt in letterkundige studies vaak voor. 
De theologie (en in ieder geval Revius zelf ) heeft het 
echter in dit verband over allegoriseren, vandaar dat ik 
de term handhaaf. 118  Richt. 6 en 7.

119  Revius ed. Smit i , p. 84.
120  Strengholt 1990, p. 96.
121  Revius 1653b, 14, 13 (citaat van Luther): Secunda, 

cum humanus captus figuram inducit, & per appositam simili-
tudinem aliis aliquot claris scripturae sententiis accommodat, ut 
Aug. hoc in loco per lepram haeresin exponit, quanquam ipsa scrip-
tura non dicit per lepram haeresin significari, sed alibi scriptura 
haeresis claram mentionem facit, idcirco figura ista fidem non 
cogit.

122  Revius ed. Smit i , p. 38, p. 38-40, p. 127, p. 201.
123  Revius ed. Smit i , p. 192-193, p. 37-38.
124  Muller 2003, ii, p. 474.
125  Revius 1646a, 3, 18: Usus porro S. Scripturae 

communis est quintuplex διδασκαλία collectio 
thesis affirmativae, ἔλεγχος negativae, ἐπανόρθωσις 
reprehensio peccatorum, παιδεία institutio ad veram 
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me ἀναγνώσει interpretationis Novi Testamenti et li-
brorum Apocryphorum, una cum reliquis συνεργοῖς 
vacare, calamitatissima et capitales ibi pestis grassata 
fuit, sed Deus mihi et Revisoribus, omnibus ac singu-
lis, nostrisque familiis et domesticis gratiose pepercit, 
ut ne unus quidem peste correptus illigatusque 
nedum interemptus fuerit. Eâ ipsâ quâ Lugduno 
Batavorum discessi hebdomade octo, inquam, illorum 
dierum spatio, humo mandati fuerint mille quingenti 
urbis plus minusve incolae. Verè ut Davidi secernere 
Revisores potuerint: Confidens in latebris Excelsi, in 
umbra Omnipotentis indesinenter pernoctans (...) 
Nam angelis suis praecipiet de te, ut custodiant te in 
omnibus viis tuis (...), Psal. 91:1-12.’ Vgl. p. 166: Gravis-
simâ illâ et morbissimâ peste Lugduni Batavorum 
grassante, et in tot mille hominum vitam invadente, 
ego precum prophylactice usu, quotidie cum familia 
et domesticis Deo, contra adversaria, valetudines, 
vitaeque ac mortis Domino supplicavi [volgt de tekst 
van het gebed].

176  Heringa 1834, p. 164: Et certe mirabilis est 
Dominus in suis viis; in diuturno illo contagio Ill. 
Ord. Gener. non judicabant consultum, ut discedere-
mus, aut alibi vel ad tempus, liberiore aut saniore aëre 
frueremur: inter mortis mille et mille imagines, et ru-
mores, sani omnes prope κοιμητήριν (ubi saepe uno 
die centum vidimus tumulari funera) convenientes in 
sancta animorum εὐθυμία exegimus monumentum. 
Het citaat is van Renesse, vgl. Horatius, Oden iii, 30: 
Exegi monumentum. 

177  Exalto 2009 stelt dat de duiding van het 
over leven van de Statenvertalers tijdens de pest als bij-
zondere voorzienigheid van God pas door 19e-eeuwse 
predikanten uitgevonden is. Citaten als die van Sibe-
lius en Renesse bewijzen echter dat de wortels ervan 
wel degelijk in de 17e eeuw liggen – niet in de officiële 
notulen en documenten, wel in brieven en dagboeken. 
Het gebruikmaken van de pestgeschiedenis als bewijs 
van goddelijke goedkeuring over de Statenvertaling is 
waarschijnlijk wél 19e-eeuws.

178  Revius aan Sibelius, 17/27-11-1634 en 27-2-1635 
(Sibelius, Curriculum ii, p. 147-148 en 156-157, vgl. 
Posthumus Meyjes 1895, bijlage d, p. XlVi-XlViii, zie 
ook bijlage 3). Citaat uit laatstgenoemde brief: quod ni 
fiat (...) insigniter nos ac ecclesias omnes iniuria affici 
plane praedico.

179  De Bruin & Broeyer 1993, p. 289-292.
180  De Bruin & Broeyer 1993, p. 293.
181  Revius aan Sibelius, 3-1-1635 (Sibelius, Cur-

riculum ii, p. 151-153, vgl. Posthumus Meyjes 1895, 
p. 295-296, zie ook bijlage 3): Vehementer exoptarem 
ut de corrigendis nostris Psalmis rhythmicis etiam 
cogitaretur. Nam profecto tam accurato operi tam 
neglecta lacuna dehonestamentum erit. Et jam una 
fidelia omnes isti parietes possent dealbari, cum 
minima inquam offensione ac eadem opera id jam 
posset fieri, quod postmodum non uni maxima cum 
difficultate tentaretur. Fateor me quoque semper ma-

157  Verdegaal 1998, p. 102-188 voor een uitvoerig 
overzicht van alle geraadpleegde literatuur; De Bruin 
& Broeyer 1993, p. 263-264 voor een beknopter over-
zicht.

158  Zwaan 1939, p. 52.
159  De Bruin & Broeyer 1993, p. 263, 265-266.
160  SV, kanttek. bij Spr. 1:19, vgl. Hab. 2:9.
161  De Bruin & Broeyer 1993, p. 279-280.
162  De Bruin & Broeyer 1993, p. 282.
163  Van der Sijs & Willemyns 2009, p. 235-237.
164  De Bruin & Broeyer 1993, p. 284; Posthumus 

Meyjes 1895, p. 64-65.
165  Posthumus Meyjes 1895, p. 69-73.
166  Revius ed. Smit i , p. 128.
167  Strengholt 1986a, p. 25.
168  Klaagl. 1:1: Hoe leyt de stadt so woest (Deux-

Aes), Hoe sitt die stadt [soo] eensaem (SV), Hoe sit 
de stat (...) gants eensaem (Revius ed. Smit i , p. 128); 
Klaagl. 5:17: Daeromme is oock onse herte bedroeft 
(Deux-Aes), Daerom is ons herte mat (SV), Daerom is 
ons het herte mat (Revius ed. Smit i , p. 148).

169  Klaagl. 1:22, vgl. ook SV: ‘Laet al haer quaet voor 
u aengesichte comen, ende doet hen gelijck als ghy my 
gedaen hebt van wegen alle mijne overtredingen.’

170  Revius ed. Smit i , p. 132.
171  Revius ed. Smit i , p. 149.
172  De remonstrantse predikant Hendrick Da-

nielsz Slatius, die in 1623 werd terechtgesteld vanwege 
medeplichtigheid aan de aanslag op prins Maurits.

173  Brieven van Revius aan Sibelius, dec 1633-febr. 
1634, samengevat door Sibelius (Sibelius, Curriculum, ii, 
p. 124-126), p. 124-125: Hodie mihi significatur, civem 
quendam qui Arminiano obloquebatur, ab eo cultro 
confixum esse. Quid multis? Diabolum patrem suum, 
qui mendax et homicida est, et Slatium Patriarcham 
suum strenuè imitantur . Sed exitus eorum factorum 
dignius non tardat. (...) nisi sen[atus] obviam inirit 
nihil aliud quam publicam lanienam hic expectare 
est. nam audacia et insolentia horum hominum ad 
summum pervenit. (...) Consules Leyndenses quatuor 
è pervicacossimis urbe eiecerunt. (...) Malo edocti, 
cessant à tumultibus publicis et Hagae Comitis literis 
supplicibus suffarcinati ambulant. Vertaling uit Post-
humus Meyjes 1895, p. 66. 

174  Revius aan Sibelius 17/27-11-1634 (Sibelius, 
Curriculum ii, p. 147-148, vgl. Posthumus Meyjes 1895, 
bijlage d): Hic non plane ab ea immunes sumus, sed 
ne tantopere ferret Deo est gratia, in cuius manu 
sumus sive vivamus sive moriamur. Ook in zijn brief 
van 3-1-1635 bidt Revius voor Sibelius’ gezondheid. 
Zoals Sibelius het samenvat: Anno 1635 tertio die 
Januarii Jac. Rev. collega meus reverendus diuturnam 
divinae benedictionis continuationem mihi precatus 
praesertim ut a contagione quod hactenus clementer 
Dominus fecerat, me deinceps quoque praeservet (...). 
(Sibelius, Curriculum ii, p. 151, vgl. Posthumus Meyjes 
1895, p. 295-296, zie ook bijlage 3).

175  Sibelius, Curriculum ii, p. 165-166: Totis illis un-
decim mensibus, quibus Lugduni Batavorum substiti, 
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202  Van Rooden 1989a, p. 233 zegt hetzelfde over 
Constantijn l’Empereur.

203  Revius 1640, Psalm 119:25.
204  Van den Belt 2008, p. 177: ‘(...) the impression 

arises that the interpretation of the autopistia as an ob-
jective characteristic of Scripture and of the testimonium 
as a subjective reality in the individual is influenced 
by the early modern emphasis on the individual 
human subject.’

HoofdStUK Vi
1  Revius 1651. In 1650 schrijft Revius dat hij 

‘reeds vele jaren geleden’ aan deze geschiedschrijving 
begonnen is, Revius ed. Budé et al. 1998, p. 155, vandaar 
dat Daventria illustrata hier in de Deventer context 
behandeld wordt.

2  Revius ed. Budé et al. 1995, p. 54-55, vgl. afb. 17.
3  Revius ed. Smit ii, p. 12. 
4  Revius ed. Smit ii, p. 55.
5  Vergilius, Aeneis iX, 806-818, zie Arens 1960b, 

p. 165.
6  Vgl. Van Es 1948, p. 201-202. 
7  Zie over deze verbanden Dunkelgrün 2009, 

p. 214-220 (die op p. 218 de beoefening van het 
Hebreeuws zelfs ‘an ideological cornerstone of Dutch 
Protestant national consciousness’ noemt).

8  Posthumus Meyjes 1895, p. 116; vgl. Revius 1651, 
p. 18-19, 490, 528.

9  Over de taak van de antiquaar binnen de 
humanistische geschiedschrijving: Langereis 2001, 
p. 25-26. 

10  Revius 1651, p. 528, vgl. Revius ed. Budé et al. 
1995, p. X; Nalis 1997, p. 31-32, en de verzameling in Bn 
Parijs signatuur ReS M YC 929 (zie onder).

11  SAB Deventer, signatuur 101 d 20 Kl, zie pagina 
voor in het manuscript, waarin de diverse eigenaren 
staan aangetekend. Revius citeert het ook in zijn 
Daventria illustrata, zie bijv. Revius 1651, p. 246, 250.

12  Revius 1651, p. 345: Hoc anno gymnasio 
Daventriensi praeerat Gerardus Rovenius. dictavit is 
discipulis suis Praecipua totius Dialecticae doctrinae praecepta 
(...) quorum exemplar MS. penes me est.

13  Zie bijlage 2.
14  De bewuste instantie zou de Athenaeumbibli-

otheek kunnen zijn, omdat er sprake is van Deventer 
(‘het Raadhuis uwer stad’) en van ‘een plaatsje in uw 
aanzienelijke boekverzameling’ (Brief van J. Hoogvliet, 
mei 1792, ingeplakt in Revius’ exemplaar van de 
Over-ysselsche sangen en dichten, SAB Deventer, 101 H 1 kl). 
Raadselachtig blijft dan wel dat het boek in mei 1851 
geveild werd bij Fr. Muller in Amsterdam, maar zich 
in 1895 weer in de Athenaeumbibliotheek bevond 
(Posthumus Meyjes 1895, p. 259). Vgl. voor Revius’ 
handschrift in zijn eigen bundel afb. 24.

15  Brief van J. Hoogvliet (mei 1792), ingeplakt in 
Revius’ exemplaar van de Over-ysselsche sangen en dichten 
(SAB Deventer, 101 H 1 kl). De stukken van de Staten-
vertalers die hij noemt zijn dezelfde als die nu in het 

jorem accurationem atque concinnitatem in rhythmis 
psalmicis desiderasse. 

182  Ros 2010, p. 80-89.
183  Ros 2010, p. 83.
184  Ros 2010, p. 88-89.
185  Revius aan Sibelius, 3-1-1635 (vgl. Posthumus 

Meyjes 1895, p. 295-296, zie ook bijlage 3): Verissime 
Hieronymus in Evangelia praeloquens: quis enim, 
inquit, doctus pariter vel indoctus cum in manus volumen as-
sumpserit et a saliva quam semel inbibit viderit discrepare quod 
lectitat non statim erumpat in vocem. Eleganter profecto 
proverbialique figura dixit: et a saliva quam semel imbibit, 
id est ab illo gustu quo puer imbutus est. (...) Idem 
solet accidere plerisque nostrum ut quicquid dissidiat 
ab iis quae primis illis annis imbibimus protinus 
displicent.

186  Vgl. Pettegree 2005, p. 63.
187  Revius 1640, p. 1-8. 
188  De Gier 1978, p. 110.
189  De Gier 1979, p. 400.
190  Dit zijn overigens constructies, net als de 

mangroot-constructies, waar Revius geen principieel 
bezwaar tegen lijkt te hebben (en waar hij mogelijk 
door zijn klassieke vorming zelfs een zwak voor heeft), 
maar in zijn ‘vrije’ poëzie komen ze in de loop van 
de tijd steeds minder voor. Vgl. voor oude en nieuwe 
taalvormen in de 17e eeuw: Van der Sijs & Willemyns 
2009, p. 235-237.

191  Ook de spelling doet soms wat merkwaardig 
en variabel aan, maar het lijkt erop dat dat komt 
door ingrijpen van de drukker, die kennelijk zo veel 
mogelijk tekst op één regel kwijt wil. Dat leidt bijv. tot 
‘ic’ in plaats van het consequent door Revius gebruikte 
‘ick’.

192  Revius 1640, voorrede.
193  Revius 1640, p. 65, vgl. psalm 20 SV (ô Heere, 

behoudt: die Coninck verhoore ons ten dage onses 
roepens) en bij Datheen (Wilt doch beschermen Heer 
van nu voort,/ Den Koningh, end bystaen,/ Laett doch 
ons ghebedt wesen verhoort./ Als wy v roepen aen).

194  Over de retorica van het movere: Konst 1990.
195  Vgl. Schenkeveld-van der Dussen 2004 over 

deze functie van de psalmen voor bijv. Vondel en Six 
van Chandelier.

196  Ros 2010, p. 148.
197  Ros 2010, p. 147, die stelt dat besluitvorming 

wel degelijk mogelijk geweest was via goedkeuring 
door alle provinciale synodes. 

198  De Jonge 1980, p. 16 laat zien dat de gerefor-
meerde orthodoxie hier met behulp van de aristote-
lische categorieën ‘stof ’ en ‘vorm’ onderscheid maakt 
tussen het tijdgebondene en het eeuwige in de Bijbel.

199  Van den Belt 2008, p. 176 stelt dat daarmee ‘an 
inherent tension in Reformed orthodoxy’ aan het licht 
komt.

200  Muller 2003, ii, p. 131.
201  Dat is dan ook het punt waarop de gerefor-

meerde bijbelexegese door tegenstanders aangevallen 
wordt, vgl. Van Asselt 2009, p. 284.
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p. 56-59. Vgl. ook hoofdstuk iV.8 en afb. 14 over de 
Italiaanse poëzie.

25  Vgl. afb. 14. De beschrijving van de Codices 
Perizoniani (Leiden 1946, p. 56-59) gaat uit van verschil-
lende handschriften in deze brievencodex. In elk geval 
is de midden in de bundel gebonden tekst Chronicon 
Propheticum (f. 48-68) door een andere hand dan die van 
Revius geschreven. Het eerste gedeelte van de bundel 
met afschriften van brieven van Calvijn en zijn kring 
(f. 1-38) lijkt op Revius’ vroege handschrift, zoals dat 
ook in de stukken van de Germaanse Natie in Orléans 
voorkomt (zie hoofdstuk ii). Dat verschilt iets van zijn 
latere handschrift, zoals dat verderop in deze bundel 
(f. 39-44v en 81-223v) en in de talrijke brieven en stuk-
ken uit zijn Deventer periode voorkomt.

26  Revius ed. Budé et al. 1998, p. 55, vgl. Revius 
1642b, Epistola dedicatoria. Zijlstra 1983, p. 167 stelt 
dat Revius het jorisme beschouwde als een ‘dode 
stroming, die nog slechts nut had om de mensen te 
waarschuwen voor identieke bewegingen.’

27  Over Van Blesdijk (ca. 1520-1584): Zijlstra 1983; 
Blgnp dl. 2, p. 68-70.

28  Revius 1642b, Epistola dedicatoria: Sed Deus 
pereuntem miseratus, ipsum à tetro errore ad veram 
salutis viam revocavit, ejusque operâ, qui ante in 
infidelitate & ignorantiâ ecclesiam vastaverat, ad eam 
erigendam clementer usus est.

29  Revius 1642b, Epistola dedicatoria: reverentiâ, 
ut opinor, soceri (cujus tamen deliria detestabatur) 
praepeditus.

30  Revius 1642b, Epistola dedicatoria: quod 
sequutus sum, fuit insignis cujusdam, ecclesiae, 
primum in Palatinu, deinde Belgio pastoris, qui & ipse 
pridem ad meliorem vitam migravit.

31  Revius 1651, p. 565: (...) de Henrico Bokelmanno 
(...) viro optimo, & Latine, Graece, Hebraice, Syriace 
doctissimo, librorum in illo genere rariorum avidis-
simo helluone.

32  Revius 1651, p. 566: Sunt & penes me ejus 
Poëmata quaedam MSS. Een gedrukt exemplaar van 
een ander vers van Patroclus Bokelman bevindt zich in 
Revius’ pamflettenverzameling (Bn Parijs, signatuur 
ReS M YC 929).

33  Revius 1642b, titelpagina. De term Musaeum 
duidt de studeerkamer annex bibliotheek aan, de aan 
de Muzen gewijde plek in het huis (Langereis 2001, 
p. 123).

34  Revius 1642b, Epistola dedicatoria: (...) ut 
manu id meâ descripseram, postquam annos non 
paucos inter schedas meas neglectum jacuerat (...). 

35  Over Gnapheus (1493-1568) en zijn relatie met 
Jan de Bakker (1499-1525): Roodhuyzen 1858, Spruyt 
1996. Over de publicatie en doorwerking van de 
tekst: Posthumus Meyjes 1895, p. 221-222 en bijlage A; 
Demoed 2011, p. 81-84.

36  Roodhuyzen 1858, p. 22. De dialoog verscheen 
aanvankelijk als Troost ende spiegel der siecken (1531), later 
uitvoeriger als Tobias ende Lazarus (...) (1547), zie Rood-
huyzen 1858, p. 7; Demoed 2011, p. 80-81.

Utrechts archief berusten (zie volgende alinea), van de 
‘vriendenrol’ ontbreekt tot nu toe ieder spoor.

16  Hinlopen 1777, dl. ii, p. [2], vgl. dl. i, p. 10 waar 
vermeld wordt dat Hinlopen de stukken van Nicolaas 
Hoogvliet ter inzage gekregen heeft.

17  UA, Utrecht, Oud Synodaal Archief van de Ne-
derlandse Hervormde Kerk 1566-1816 (toegang 1401), 
nr. 191-207. De band met stukken van Revius werd in 
1822 door J.C. baron Du Tour aan de synode geschon-
ken (vgl. A. Fris, Inventaris van de archieven behorend tot het 
Oud Synodaal Archief van de Nederlandse hervormde kerk 1566-
1816 (Hilversum 1991), p. xvi). Edities van de diverse 
stukken in Hinlopen 1777, dl. ii, p. 3-116, Heringa 1834, 
p. 177-202 en Posthumus Meyjes 1895, bijlage D.

18  Revius, Adversaria 1624-’41, SAB Deventer, signa-
tuur 100 A 16 Kl. Een overzicht van de stukken geeft 
Posthumus Meyjes 1895, bijlage B.

19  Bn Parijs, signatuur ReS M YC 929, vgl. Arens 
1961c.

20  Arens 1961c, p. 128.
21  De verzameling bevat gelegenheidsgedichten 

van de Deventer schoolrector Gualtherus Sylvanus 
(9, 12, 33), van Revius’ collega Winandus Alstorphius 
(11), van zijn dichtersvrienden Adrianus Hofferus (22) 
en Johannes Isacius Pontanus (29), een Hebreeuws 
lijkdicht van zijn leermeester Drusius jr. op de dood 
van Scaliger (4), een vers van Patroclus Bokelman, over 
wie Revius in zijn geschiedenis van Deventer noteert 
dat hij stukken van hem in zijn bezit heeft (5, vgl. 
Revius ed. Budé et al. 1995, p. 100), een exemplaar van 
zijn eigen Anagrammatopaegnion op Deventer (26) en 
twee exemplaren van de gelegenheidsgedichten op 
zijn eigen bruiloft (9, 33). Diverse gelegenheidsgedich-
ten zijn afkomstig uit het bezit van zijn schoonvader 
Coenraad Augustinus (2, 7, 23), een andere serie lijkt 
uit Zutphen te stammen, waar hij als predikant begon 
en waar ook zijn oom Bernard Stedemeijer predikant 
was (10, 14, 16, 17, 25, 27, 28 – het laatste nummer, 
Lacrymae Ecclesiae Reip. et Scholae Zutphaniensis van Petrus 
Gakelius (Zutphen 1626), bevat o.m. twee gedicht-
jes op de dood van Revius’ tante Sophia Heynck en 
zijn neef Gerhardus Stedemeijer). Bovendien zijn er 
gedichten ter gelegenheid van de bruiloft van diverse 
predikanten: Nicolaas de la Plancque (13), Abraham 
Ramaker (14) en Hugo Gallus (11). Voor de bruiloft van 
laatstgenoemde, in 1619, dichtte Revius zelf ‘Lof eener 
deuchtsamer vrouwe’ (Revius ed. Smit i, 93-96) dat 
overigens niet in deze collectie is terechtgekomen.

22  UB Leiden, signatuur peR Q 5.
23  Hs. peR Q 5, eerste blad: Sequentes clarorum 

virorum epistolas ἐκ τών αὐτογράφων descripsi 
omnes, excepta ea quae est Paraei ad Sibrandum. auto-
grapha autem ipsa, Geneva et aliunde secum attulerat 
Ieremias Plancius, quae Petro Plancio fratri eius, ipso 
defuncto, tradidi.

24  Een volledig overzicht van de opgenomen 
stukken biedt Bibliotheca Universitatis Leidensis, 
Codices Manuscripti I V: Codices Perizoniani, Leiden 1946, 
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50  Revius gaat in 1650 expliciet in debat met Gro-
tius’ argumenten (Revius 1653b, disp. 161-165); uit de 
inhoud van het betoog blijkt dat hij Grotius bedoelt 
als hij aan het begin schrijft (disp. 161, stelling 1): Nunc 
novum ingruit certamen adversus semi-papistam 
quendam, qui ad praecipua scripturae loca quae de 
hoc argumento agunt, ea commentus est glossemata, 
quae nemini unquam vel veteri vel recentiori in 
mentem venerunt. Over Grotius’ aanval ‘at the heart 
of the Protestant apocalyptic tradition’ met zijn Com-
mentatio (...) de Antichristo (1640), later opgenomen in zijn 
Annotationes: Van den Berg 1999, p. 106-107; Nellen 2007, 
p. 491-498; Broeyer 1999, p. 230-234.

51  Revius 1632a, voorrede: Inter maxima hujus 
seculi mala, Lector, esse reor eorum hominum 
studium, qui pacis ac tranquillitatis vel obtentu, vel 
desiderio, in ecclesia Dei de Antichristo illo magno 
altum optant esse silentium, atque adeo nescio quam 
συγκατάβασις cum eo somniant, (...) caput hoc doc-
trinae vel non usquequaque certum, vel ad animarum 
salutem minime necessarium mussitant. 

52  Al vanaf het begin van de 17e eeuw blijkt bij-
voorbeeld in Engeland sprake te zijn van mondelinge 
discussies over het onderwerp, en al in 1624 verdedigt 
Richard Montagu in geschrifte (A new gagg for an old 
goose) de stelling dat de paus weliswaar een van de vele 
kleinere ‘antichristen’ kan zijn, maar dat de ‘Turk’ eer-
der in aanmerking komt als dé Antichrist (vgl. Milton 
2002, p. 110-117; Benedict 2002, p. 315). Het is dus niet 
verwonderlijk dat het onderwerp ook in de Republiek 
rond 1630 op de agenda staat. Over de reacties op 
Grotius in de Republiek: Broeyer 1999, p. 226-227.

53  Coccejus aan Revius, 20-8-1633 (zie bijlage 3): 
Libellum de historia Paparum valde cupidè perlegi, 
cum animum nonnihil remitterem: & percepi ex 
ejus lectione magnam & voluptatem & fructum. Meo 
judicio, utilissimum est, istiusmodi historiarum & 
temporum synopses studiosis veritatis & antiquita-
tis, & curiosis operum Dei hominibus dari. Et quid 
huic tempori potest fieri aptius, quam Papam nobis 
suis coloribus depingi? Certè, nisi me fallit animus, 
sacra vaticinia nobis demonstrant, in eo nos tempore 
versari, ubi plurimum intersit scire Papam esse Anti-
Christum. Vidimus superioribus temporibus, proh 
dolor! bene multos qui secuti victorias bestiae, Christi 
nomen abnegarunt; nomen viventium h.e. Euange-
licorum & Reformatorum (nec mirum; nomen enim 
tantam habebant) exuerunt, notam autem bestiae & 
frontibus & dextris acceperunt. Tales ut & omnes qui 
dormiunt in peccatis suis expergefieri necesse est: si 
forte Deus illis aperiat cor ad resipiscentiam, ut horam 
visitationis suae cognoscant. Vgl. 1 Petr. 2:12, 2 Tim. 
2:25.

54  Revius 1632a, voorrede: quoque id fiat com-
modius, ejus acta, dum ille spirat, dum ecclesiae 
funestum bellum infert, continuatis literarum monu-
mentis consignari.

55  Revius 1632a, voorrede: siquid videbitur deesse 
(...) Platinae, Volaterrani, Plessaei (qui ad quampluri-

37  Spruyt 1996, p. 85-87, vgl. Revius 1649b, voor-
rede. 

38  Spruyt 1996, p. 84.
39  Bloemendal 2003, p. 49.
40  Revius 1649b, voorrede, p. [*2]v-[*6]v.
41  Revius 1649b, voorrede, p. [*2]-[*2]v: (...) quod 

non Martyrum modo, sed & divinae veritatis Confes-
sorum (qualis Gnaphaeus fuit) memoria in benedicti-
one esse debet.

42  Posthumus Meyjes 1895, p. 221-222. De hier 
geciteerde Chr. Sepp doet het voorkomen alsof dit 
een ontdekking van de vertaler (mr. Jacob Verwey) 
was, waarbij Revius van geluk mocht spreken dat hij 
hem geen verdere verwijten maakte. Het lijkt echter 
logischer dat Revius zelf door Scriverius op zijn fout 
gewezen is en dat hij daarover met de vertaler overlegd 
heeft alvorens diens werk onder de titel De eerste Hol-
landsche martelaer (1652) verscheen.

43  Het boekje verschijnt weliswaar in 1642, als 
Revius net naar Leiden verhuisd is, maar wordt nog 
in Deventer gedrukt, het is opgedragen aan mr. Jan 
van Wevelinckhoven die juist als het ter perse is naar 
Deventer komt om te onderhandelen over Revius’ 
benoeming in Leiden, zie Revius 1642b, voorrede: (...) 
quod eodem tempore, quo Daventriae sub praelo erat, 
Ampl. Tua à Praepotentibus Hollandia & Westfrisiae 
Ordinibus, ad ecclesiam & Magistratum illius urbis 
ablegari contigit, ut de vocatione mei ad regimen col-
legii Theologici Leydensis ageret.

44  Revius 1642b, Epistola dedicatoria: Proinde 
communis mortalitatis memor, ne tam insigne monu-
mentum meâ tandem culpâ prorsus intercideret (...), 
historiae ac veritatis amatoribus communicandum 
decrevi. 

45  Revius 1649b, voorrede: Opusculum porro 
quod jam damus, ab auctore editum non fuit, sed toto 
seculo cum tineis & blattis luctatum est. 

46  Revius 1632a, p. 77: Moguntina puella (...) 
Athenas profecta cum amatore viro docto, magnum 
profectum in sacris literis facit, cumque Romam se 
contulisset, ibidem disputando docte & acute, tantum 
benevolentiae & auctoritatis sibi comparavit, ut 
mortuo Leone pontifex crearetur, cum sexum verilem 
[virilem] veste mentiretur.

47  Vgl. John Bale, Acta Romanorum Pontificum usque ad 
tempora Pauli I V, Bazel, 1538; Philippe Duplessis-Mornay, 
Le mystère d’iniquité, c’est à dire, l’histoire de la papauté (...), 
Genève, 1611. 

48  Revius 1653b, 152-165 (‘De Antichristo’). Saillant 
detail: het feit dat de paus de gregoriaanse kalender 
invoerde, ziet Revius als een van de vele bewijzen voor 
zijn stelling: ook de Antichrist wil volgens Dan. 7:25 
‘de tijden veranderen’ (Revius 1653b, 156, 14).

49  Over de protestantse consensus m.b.t. 
Antichristvisie in 16e en begin 17e eeuw (een visie die 
overigens ook al in de middeleeuwen voorkwam): 
Van den Berg 1999, p. 103-108; Broeyer 1999; vgl. ook de 
uitvoerige kanttekeningen in de SV bij 2 Thess. 2:3 en 
Openb. 17. 
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pausengeschiedenis, waaraan hij kort voor zijn dood 
werkt. 

69  Welke Brabantse kroniek hij bedoelt is 
onduidelijk, misschien de Spiegel historiael van Jacob 
van Maerlant (waarin de pausin een plaats heeft, vgl. 
Boureau 1988, p. 130), misschien een van de latere 
kronieken. De andere bronnen waarnaar hij verwijst 
zijn Petrarca, Chronica delle vite de pontifici et imperatori 
romani (ca. 1370) en Boccaccio, De mulieribus claris (1374), 
vgl. Boureau 1988, p. 226-236 en 371.

70  Revius aan Egbert Grim, 12/24[sic]-3-1636 (zie 
bijlage 3), passim.

71  Revius aan Egbert Grim, 12/24[sic]-3-1636 (zie 
bijlage 3): Unum est quod me vehementer sollicitum 
habet, et in quo abs te λευκότερον edoceri desidero. 
Probas papissam fuisse, ex eo, quod in Jure Canonico 
legatur Joannis 8. ad Ludoicum regem epistola. Sed, 
quum Joannes 8 ille qui mas fuit et ipse sub Ludoico 
eodem vixerit, imo et sub sequuto Ludoico Balbo, 
facile respondebunt adversarij hanc epistolam esse 
posterioris huius Joannis 8. quid eis ad hanc exceptio-
nem solidi reponi possit ex te scire aveo.

72  David Blondel, Familier éclaircissement de la ques-
tion, si une femme a esté assise au siege papal de Rome entre Leon 
i v  & Benoist i i i  (1647), vgl. Boureau 1988, p. 273-276.

73  Boureau 1988, p. 276, vgl. lemma ‘Popess Joan’ 
in de Catholic Encyclopedia (New York, 1907-1914): ‘Even 
in the nineteenth century when the untenableness 
of the legend was recognized by all serious historians 
a few Protestants (e.g. Kist, 1843; Suden, 1831; and 
Andrea, 1866) attempted, in an anti-Roman spirit, to 
prove the historical existence of the popess. Even Hase 
(Kirchengesch., ii, 2nd ed., Leipzig, 1895, 81) could not 
refrain from a spiteful and absolutely unhistorical 
note on this subject.’ Vgl. voor de latere doorwerking 
in literatuur en kunst de bestsellers van Emmanuel 
Rhoidis (Papissa Joanna, 1866) en Donna Woolfolk Cross 
(Pope Joan, 1996) en de films Pope Joan (1972) en Die Päpstin 
(2009).

74  Platina 1600 [oorspr. 1479], p. 181: Ubi (...) sanctè 
& piè moritur. Vir certè Deo gratus prudens, iustus, 
clemens, pauperum, pupillorum, viduarum patronus, 
atque unicus ecclesiae Romanae fortissimus, & acer-
rimus defensor contra haereticorum improbitatem, & 
malorum principum potentiam, res ecclesiasticas per 
vim occupare conantium.

75  Revius 1632a, p. 121-126, citaat op p. 126: Grego-
rius nihil a ferocia remittens, in morbum incidit, ac 
diabolicam vitam cum morte commutavit.

76  Kanttekening bij Openb. 20:3 (SV).
77  Revius 1651, p. 131.
78  Revius 1632a, p. 266: Licet autem tam largiter 

hic Adrianus fuisset polliticus, tamen & ipse veritatem 
in Luthero, Oecolampadio, &c. infectatus est. Decessit 
suspecta morte pont. sui anno 2.

79  Bijv. Revius 1632a, p. 150-151 (Waldus), 195 
(waldenzen), 206 (Bradwardine), 208 (Wycliffe), 215-216 
(geleerden uit Parijs en Oxford, waldenzen, lollarden), 

mos auctores manuducit) aliorumque lucubrationes 
id abunde supplebunt. Verwijzing naar Bartolomeo 
Platina, Historia de vitis pontificum romanorum (1479); Rap-
hael Volaterranus of Raffaello Maffei, Commentariorum 
urbanorum libri x x x v i i i  (1506), een encyclopedie waarvan 
boek 22 de geschiedenis van de pausen behelst; Phi-
lippe Duplessis-Mornay, Le mystère d’iniquité, c’est à dire, 
l’histoire de la papauté (1611).

56  Revius 1632a, voorrede: sed hoc onere vel in 
aliud tempus vel in alios humeros rejecto.

57  Posthumus Meyjes 1895, p. 236-238, vgl. Revius 
1632a, p. 59 (Bonifatius), p. 265-266 (Adrianus Vi), p. 
275 (Tapper), p. 288 (gregoriaanse kalender), p. 311-322 
(Urbanus Viii).

58  Poton 2006, p. 222-223.
59  Zie ook Revius ed. Budé et al. 1998, p. 131-132 

waar hij vol bewondering vertelt over de bouwmeester 
Simon Porta, die eigenlijk Catharina Porta heette.

60  Voor een overzicht van de discussie in de 16e en 
17e eeuw: Boureau 1988, p. 252-276 en 323-334 (zie ook 
p. 272-273 over de belangstelling voor pausin Johanna: 
in de periode 1548-1700 verschijnen niet minder dan 
32 protestantse publicaties (tegenover 8 katholieke) 
over haar). 

61  Revius 1632a, p. 77, vgl. Platina 1600 [oorspr. 
1479], p. 133.

62  Revius 1632a, p. 77: hinc eo loco usque ad tem-
pora nostra fuit ejus statua cum puero. & viam hanc 
ad eam basilicam tendentes consultò declinant papae, 
licet ea & brevior, nec minus commoda sit quam aliae.

63  Revius 1632a, p. 77: vitandi erroris causa, dum 
primum in sede Petri collocatur pontifex, ad eam rem 
perforata, ejus genitalia ab ultimo diacono solebant 
attrectari. 

64  Boureau 1988 beschouwt alle genoemde 
argumenten als fictief (zie p. 15-51 over de legende van 
het ‘stoelexamen’; p. 136-155 over de historisering van 
Johanna; p. 154 over het standbeeld).

65  Boureau 1988, p. 129 over Marianus Scotus; de 
eerste schriftelijke vermeldingen van de pausin date-
ren pas vanaf ongeveer 1250 (Boureau 1988, p. 119-130).

66  Revius 1632a, p. 78: primus hujus rei meminit 
Marianus Scotus qui vixit circa a. 1000. mortuus enim 
est an. 1080. Senis & alibi ejus feminae inter pontifices 
imagines extitere. sed memoria ejus à Romanis 
damnata est, ideo inter pontifices non comparet apud 
vetustiores, & anni ejus vel praecedenti vel sequenti 
pontifici agglutinantur. 

67  Egbert Grim, Pauselicke heiligheit, dat is, Catholyck 
ende authentyck vertoogh, dat Johannes, gemeenlick Paus Jutte 
genoemt, een vrouwe geweest is (...), Wezel, 1635. Grim was 
predikant in Wezel.

68  Revius aan Egbert Grim, 12/24[sic]-3-1636 (zie 
bijlage 3): Quum librum tuum vir clariss. de papa 
femina, quod ad studia quaedam mea perquam vide-
retur necessarius, a capite ad calcem pervolutassem, 
ac mirificum inde fructum percepissem (...). Mogelijk 
denkt Revius hier al aan de herziene druk van zijn 
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Canticum Solomonis sua, id est, veteri nostratium 
lingua doctissimam paraphrasim scripsit, ubicunque 
dicitur amicus meus, vertisse mine wine. hac ergo obser-
vatione didici, ea Germanorum nomina in quibus 
vox wine comprehenditur, non a Vino, quod hactenus 
creditum fuit, sed ab amicitia derivari, quorum non 
minus magnus est numerus quam eorum quae apud 
Graecos φίλον praeferunt.

96  Revius 1651, p. 10-11: Ego unum idemque 
nomen esse non dubito, sed postremum juxta Ger-
manicae Linguae genium scriptum Lieb-wijn. (hoc 
autem est Lebuinus) reliqua duo secundum Belgarum 
consuetudinem Lief-wijn. (quod est Livinus). 

97  Revius 1651, p. 11: manuscripta quadam 
legenda quae est in bibliotheca Daventriensi.

98  SAB, Deventer, hs 101 f 9 Kl, f. 241r-244r (door 
Revius gebruikt). De andere tekst heeft signatuur SAB, 
hs 101 f 13 Kl, f. 180r-181v. Over de door Revius gebruik-
te codex (stammend uit de kring van de moderne 
devotie): Alberts 1961, p. 17-19; Otten 2010, p. 33-37.

99  Vgl. SAB, Deventer, hs 101 f 9 Kl, f. 241r-244r. 
Revius laat overigens de invoeging (duidelijk zicht-
baar aangegeven in het handschrift) over Lebuïnus’ 
bezoek aan zijn vriend Volbert achterwege.

100  Revius 1651, p. 11: haec ex manuscripta quadam 
legenda quae est in bibliotheca Daventriensi excerpsi, 
ubi & dicitur Lebuinus habitasse in platea vulgo dicta 
de Assen-strate. cumque aegrotaret accessisse eum urbis 
scabinos, petiisseque ut precibus suis aliqua a Deo sibi 
obtineret, & quaedam impetrasse, sed in uno, quod 
valde desiderabant, ab ancilla, quae, dum colloqueba-
tur cum Angelo, cubiculum intrabat, interturbatum 
fuisse, Angelo discedente, ac mox obiisse, ita ut super 
hoc responsum non acceperint, quapropter valde 
doluisse, &c. fides sit penes auctorem. Vgl. Seneca, 
Quaest. Nat. iv. 3, i: quod historici faciunt et ipse fa-
ciam: illi cum multa mentiti sunt ad arbitrium suum, 
unam aliquam rem nolunt spondere, sed adiciunt, 
‘penes auctores fides erit’.

101  SAB, hs 101 f 9 Kl, f. 241-244.
102  Over iemand als Bonifatius oordeelt hij zelfs 

heel scherp: Bonifatius ging niet naar Duitsland om 
het geloof te planten (want zover waren ze daar al), 
maar om ‘paapse bijgelovigheden’ in te voeren, zie 
Revius 1632a, p. 59: non ad fidem (quae ibi jam vigebat) 
plantandam, sed ad papales superstitiones introdu-
cendas.

103  Revius 1651, Epistola dedicatoria, over 
Lebuïnus: qui cultum Christi in vestro solo plantasse 
creditur.

104  Otten 2010, p. 80-81.
105  Revius 1651, p. 10-14. Revius gaat er overigens 

van uit dat de Vita Suitberti werkelijk door Marcellinus 
geschreven is.

106  Niet alleen is het verhaal van Lebuïnus vooral 
op grond van een bron uit de Athenaeumbibliotheek 
samengesteld (dus vermoedelijk al in Deventer ge-
schreven), het lijkt ook afgerond te zijn met Lebuïnus’ 
begrafenis en de feestdag die aan hem gewijd is, als er 

226-227 (Hus), 236 (Valla), 255 (Savonarola), 264 
(Luther). Zie ook Posthumus Meyjes 1895, p. 235-236.

80  Revius 1632a, p. 1-3, vgl. Calvijn, Institutie iV, 6.
81  Bijv. Revius 1632a, p. 46-47 (pauselijk gezag), 

48 (relikwieën), 58 (heiligenverering en beeldenstrijd), 
160-161 (transsubstantiatie), 215 (pauselijk gezag), 
249 (Mariaverering en onbevlekte ontvangenis), vgl. 
Posthumus Meyjes 1895, p. 233-235 en zie ook de index 
van onderwerpen in Revius 1632a (ongepagineerd).

82  Revius 1632a, p. 251: mores turpissimi, avaritia 
insatiabilis, ambitio sine modo, plusquam ferina 
crudelitas.

83  Revius ed. Smit i, p. 253, zie Arens 1965b, 
p. 166-167 over de Franse voorbeelden die Revius hier 
navolgt.

84  Over de relatie tussen Dertigjarige Oorlog en 
religie bijv. Revius ed. Smit ii, p. 61 en p. 106, citaat uit 
Revius ed. Smit ii, p. 80.

85  Revius ed. Smit ii, p. 101-102.
86  In 1650 schrijft Revius dat hij ‘reeds vele jaren 

geleden’ aan deze geschiedschrijving begonnen is, 
Revius ed. Budé et al. 1998, p. 155.

87  Revius 1651, p. 4: Sed neque de nomine & ortu 
urbis Daventriensis, de qua conjecturas Hadr. Iunij 
audivimus, idem auctores sentiunt (...) en p. 5: haec 
colligere est ex rhytmica quadam compositione, ante 
seculum (...). quam in hisce nostris conservari ab 
interitu non ingratum, ut opinor, erit.

88  Revius ed. Smit ii, p. 3, vgl. Revius 1651, p. 4-5.
89  Van dat laatste is bij Revius in ieder geval 

geen sprake: geleerden als Dousa en Scriverius (wat 
hem betreft voorbeeldig) hebben alle verzinsels rond 
mythische helden als Baeto en Brabo naar het rijk der 
fabelen verwezen (vgl. Schöffer 1981, p. 97). Vandaar 
ook dat hij afstand neemt van Davo als de plaatselijke 
held. 

90  Haitsma Mulier 1996, p. 353; Schöffer 1981, 
p. 89-90.

91  Revius 1651, p. 1-2, vgl. Hadrianus Junius, 
Batavia (1588), p. 97-98, geciteerd via Junius ed. De Glas 
2011, p. 162.

92  Revius ed. Budé et al. 1998, p. 155-157.
93  Revius ed. Budé et al. 1998, p. 157. Revius staat 

met die opvatting niet alleen: ook gereformeerde 
theologen als Gisbertus Voetius, Guiljelmus Saldenus, 
Simon Oomius en Willem Sluiter zijn kritische lief-
hebbers van de moderne devotie, zie Graafland 1988 en 
Op ’t Hof 1991.

94  Tijdgenoten als Verelius en Junius komen 
in boeken die net iets later verschijnen tot dezelfde 
interpretatie (zie Johann Schilter, Thesaurus Antiquitatum 
teutonicarum, ecclesiasticarum, civilium (...) dl. 3 (1728), p. 871, 
lemma ‘Wino, wine’. 

95  Revius 1651, p. 10: Lebuini nomen Passionale 
Coloniense dicit, significare carum amicum, quod cum 
primum legerem susque deque habebam, prout multa 
in obscuris illis auctoribus inepta reperiuntur, sed 
mox id verissimum esse mihi citra omne dubium 
persuasi, dum recordor Willeramum illum, qui in 
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versatum me esse, nec omnino indiligenter id pertrac-
tasse sint fassuri. 

121  Citaat uit Revius 1642b, Epistola dedicatoria. 
Zie Haitsma Mulier 1985b, p. 56-57 over de traditio-
neel-humanistische en antiquarische benadering.

122  Zie bijv. Revius 1651, p. 34, 36, 62.
123  Bijvoorbeeld bij de tekst die hij ten onrechte 

aan Gerard Zerbolt toeschrijft (Revius 1651, p. 41-60), 
zie Posthumus Meyjes 1895, p. 245.

124  Revius 1651, p. 265 en 441 (Martyrol. Anabapt.); 
p. 267: Haec autem Collegi è duobus Blesdiickii libel-
lis, uno Belgico (...), altero Latino (...) quique a nobis 
editus est Anno [1642]. 

125  Revius 1651, p. 128-129 (over Koenraad van Riet-
berg, bisschop van Osnabrück): Rever. in Christo Pa-
ter; p. 163 en 207 (over Andreas de Venrade, proost van 
Oldenzaal): Rever. Pater Dominus & Magr. Andreas de 
Venrade, S. sedis Apostolicae, dum viveret, Protonota-
rius, ac Ecclesiae S. Lebuini Daventr. Praepositus.

126  Revius 1651, p. 257: Ut superstitiones hujus 
temporis lectori patent, transferam in Latinum sermo-
nem literas Daventriae hoc anno exaratus (...).

127  Revius 1651, p. 202 (libellus superstitiosus); p. 
228: in quo quicquid unquam stultum & ridiculum 
super eo argumento ab otiosis Monachis excogitatum 
fuit coacervatur; p. 231: Haec pauca ex auctore illo, 
quem scio in paucorum manibus esse, excerpenda 
duxi, è quibus de toto opere judicium fieri potest. 
Editio Belgica non minus insanis latratibus referta est.

128  Revius 1651, p. 250 (boekencensuur en boekver-
branding), 252-253 (wederdopers naar de Agnieten-
berg), 254 (twee terechtstellingen in 1535), 264-265 
(brandstapel van Maria van Beckum en Ursula von 
Werdum in 1544), 265-267 (terechtstelling Joris Ketel 
in 1544), 273 (dreigende inquisitie in 1550), 349-350 
(verbod op hagenpreken in 1566), 441 (doopsgezinde 
martelaren in 1571).

129  Revius 1651, p. 350, 367, 369 (over protestantse 
eredienst); p. 404-409 (over dagingen wegens ketterij 
in 1569), vgl. p. 437-449 (over het jaar 1571).

130  Revius 1651, p. 715-725, vgl. Revius ed. Budé et 
al. 1998, p. 136-148 en inleiding Xi-Xii.

131  Revius ed. Smit ii, p. 60-63 en 186-187.
132  Van de Velde 1707, p. 139.
133  Bijv. Bor, Van Meteren, Van Reyd, Hooft, zie 

Van Deursen 1989, p. 27-28. 
134  Revius ed. Smit ii, p. 92.
135  Kuiper 1991, p. 16, 18.
136  Revius staat ook als theoloog in het algemeen 

zeer terughoudend en kritisch ten opzichte van eigen-
tijdse wonderen, zie hoofdstuk Viii.5.

137  Breen 1979, p. 47. Iemand die qua aanpak 
enigszins vergelijkbaar is met Revius is de predikant 
Jacobus van Oudenhoven (overl. 1690), geschied-
schrijver van onder meer Den Bosch, Zaltbommel en 
Dordrecht (over hem: nnBW dl. 2, 1042-1046). Zijn 
boeken zijn evenwel in het Nederlands en hebben ook 
meer het karakter van een echte stadsgeschiedenis.

138  Revius ed. Smit ii, p. 62.

ineens nog een lange alinea volgt over dit ‘handschrift 
[uit het bezit] van de vermaarde Boxhorn’, Revius 1651, 
p. 12.

107  Revius 1651, p. 12: videt hic lector duos 
Lebuinos, unum qui cum Marcellino ac reliquis fidei 
doctrinam primitus post adeptum pontificatum 
(1. Episcopatum) in his oris seminavit, ac martyrio 
coronatus fuit, alterum qui postea eodem appulit, & 
fidem, quam dudum à Marcellino barbari acceperant, 
corroberavit, & nec ad pontificatum, nec ad martyrium 
pervenit. et huic non illi attribui ea quae Lebuino 
Wilibrordi socio reliqui asscribunt. qua de re eruditus 
lector judicet.

108  Otten 2010, p. 66 stelt dus onterecht dat de 
auteur en vertaler van de Batavia Sacra (1715) ‘als eersten 
kritisch gebruik[maakten] van de bronnen’ over Lebu-
inus en als eersten ‘twee misvattingen’ rechtzetten 
m.b.t. het idee van Lebuïnus als gezel van Willibrord 
en de identificatie van Lebuïnus met Livinus. Dat is 
precies wat Revius meer dan een halve eeuw eerder 
al deed. Het klopt evenmin dat het ‘vertekende’ 
en ‘ongeloofwaardige’ beeld dat de gereformeerde 
predikant Willem Nagge in 1678 van Lebuïnus schetst 
(Otten 2010, p. 46 en 65), te maken heeft met het feit 
dat de kennis over Lebuïnus dankzij de reformatie 
verdwenen was. 

109  Haitsma Mulier 1985b, p. 56-57 over de tradi-
tioneel-humanistische en antiquarische benadering, 
vgl. Langereis 2001, p. 25-26.

110  Posthumus Meyjes 1895, p. 244-248.
111  Bijv. Revius 1651 p. 18-19, 190, 490, 528. De reden 

van het ontbreken van andere afbeeldingen is niet 
helemaal duidelijk, Revius verwijst wél naar bronnen 
met beeldmateriaal (bijv. de stedenatlas van Braun en 
Hogenberg, Revius 1651, p. 4, of de landkaart van IJssel 
en omgeving, p. 322). 

112  Van ’t Hoff 1937, p. 38 geeft een overzicht van 
geografische passages bij Revius. Over geografische 
beschrijvingen in stadsgeschiedenissen: Langereis 
2001, p. 175, Haitsma Mulier 1993, p. 104-105.

113  Revius 1651, p. 41-60 (waar de bewuste tekst 
ten onrechte aan Zerbolt wordt toegeschreven, zie 
Posthumus Meyjes 1895, p. 245) en 546-558. 

114  Revius 1651, p. 480.
115  Heesakkers 2000, p. 7.
116  Revius ed. Budé et al. 1998, p. 84.
117  Waterbolk 1979, p. 11-13.
118  Volgens Verbaan 2011, p. 20 schreef Revius een 

kroniek, geen stadsbeschrijving of -geschiedenis. 
Toch voldoet Daventria illustrata wél aan vier van de vijf 
kenmerken die (p. 15-18) worden opgesomd, het enige 
verschil is dat Revius zijn boek niet thematisch, maar 
chronologisch heeft gestructureerd. 

119  Kampinga 1980, p. 24. 
120  Revius ed. Budé et al. 1998, p. 155, vgl. Revius 

1651, Epistola dedicatoria: In qua [historia], si dicendi 
florem, aliaque quae ad tantum conatum requireban-
tur, multi, nec immerito, desideraturi sunt, hoc unum 
me assequutum spero, ut nec in nihili argumento 
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167  Revius ed. Smit ii, p. 143-149.
168  Revius ed. Smit i, p. 193.
169  Revius ed. Smit i, p. 76.
170  Strengholt 1990, p. 97.
171  Het tweede Israël-idee betekent dus geen 

identificatie van Nederland met Israël, maar slechts 
een vergelijking, Bisschop 1993, p. 51; Strengholt 1990, 
p. 95; vgl. Dunkelgrün 2009, p. 219, 235. 

172  Revius ed. Smit ii, p. 145-148.
173  Revius ed. Smit ii, p. 12, vgl. Arens 1960b, p. 165.
174  Revius ed. Smit i, p. 97.
175  Vgl. voor deze interpretatie Strengholt 1990, 

p. 98-99. 
176  Revius ed. Smit ii, p. 92.
177  Revius ed. Smit ii, p. 182, vgl. p. 102: Geluckich, 

o ghy Nederlanden,/ Die niet en steunt op vleysch en 
bloet etc.

178  Revius ed. Smit ii, p. 81.
179  Revius ed. Smit ii, p. 19: O Nederlant, t’en 

is den rechten vry-dom niet/ Dat ghy ontlastet zijt 
vant Castellaens gebiet/ En ondertusschen draecht 
het sware jock der sonden:/ Dient God, so sydy vry, al 
waerdy oock gebonden.

180  Zie hoofdstuk Vii.4 en vgl. Nelson 2010, pas-
sim.

181  Revius ed. Smit ii, p. 78-80.
182  Onnekink 1999, p. 18-19.
183  Revius ed. Budé et al. 1998, p. 157-158 (eerste zin 

in de vertaling iets aangepast, vgl. Revius 1651, Epistola 
dedicatoria: (...) hoc voluimus, hunc fulminis ictum 
peccata nostra indulgentissimo Patri extorserunt).

184  Zie hoofdstuk iii.5.
185  Koch 1982, p. 15, 18.
186  Kooi 2000, p. 198-204.
187  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 14-11, 23-11, 24-

11, 25-11, 28-11-1625; 5-12, 12-12, 14-12, 19-12, 23-12-1625; 
30-1, 13-2, 15-3, 8-5, 5-6 en 12-6-1626.

188  Van Deursen 2004b, p. 149-150.
189  Kooi 2000, p. 203.
190  Onnekink 1999, p. 18.
191  Van Deursen 1998, p. 298.
192  Revius ed. Smit i, p. 46.
193  Revius ed. Smit i, p. 50, vgl. ook p. 47 ‘Leeraers’.
194  Revius is scholarch vanaf de oprichting van 

de schoolraad in 1619 tot 1631, als ds. Ekelius in zijn 
plaats gekozen wordt, en vanaf 1637 tot (vermoedelijk) 
de genoemde conflicten met Cellarius en Vedelius in 
1638 (SAB Deventer, Acta schoolraad, 22-6-1619, 3-3-1631, 
24-3-1637; vgl. Acta kerkenraad, 29-11-1638, waar de 
kerkenraad verzoekt om opnieuw een predikant in de 
schoolraad).

195  Cellarius was vanaf 1635 rector in Deventer (vgl. 
Revius 1651, p. 699). Over Vedelius (1596-1642): Blgnp, 
dl. 1, p. 390-391.

196  Hij wordt ingeschreven in het Album studiosorum 
op 22-10-1636 (Van Slee 1916, p. 202).

197  ‘Request van den rector Johannes Quirinus 
Cellarius (...) om hem in bescherming te nemen tegen 
ds. Revius en zijne aanhangers in den kerkeraad (...)’, 

139  Posthumus Meyjes 1895, p. 243, vgl. Verbaan 
2011, p. 30: nog in 1659 en 1660 worden nieuwe magi-
straatsleden erop gewezen dat zij een exemplaar bij de 
thesaurier kunnen afhalen. 

140  Van Deursen 1989, p. 26.
141  Posthumus Meyjes 1895, p. 240.
142  Revius ed. Smit ii, p. 81-95. Van het Triumph-liedt 

verscheen een afzonderlijke uitgave (Revius 1629b), 
terwijl de tekst ook werd opgenomen in de verzame-
ling Lof-dichten ter eeren den doorluchtighsten vorst Frederic 
Henric (...) over de twee voortreffelijcke victoryen der stercke steden 
Wesel, ende het onwin-baer geachte ’s-Hertogen-bosch (Amster-
dam 1629).

143  Revius ed. Smit ii, p. 15.
144  Zie bijv. Revius ed. Budé et al. 1995, p. 153 en 

Revius ed. Budé et al. 1998, p. 61, 91-93.
145  Revius ed. Smit ii, p. 95.
146  Ps. 118:23, zie Revius 1629b.
147  Revius aan Sibelius, dec. 1633 of jan. 1634, sa-

mengevat door Sibelius (Sibelius, Curriculum ii, 120-121, 
zie ook bijlage 3), p. 121: Sed exitus eorum factorum 
dignus non tardat. Vertaling geciteerd uit Posthumus 
Meyjes 1895, p. 66. 

148  Vondel, Werken iii, p. 400.
149  Katchen 1984, p. 128-144, vgl. Rademaker 1999, 

p. 235.
150  Revius aan Sibelius, 18/28-11-1633 (Sibelius, Cur-

riculum, ii, 116-117, zie ook bijlage 3), p. 116: Doctissimus 
Amesius diem suum obiit ex catharre suffocente, 
Roterodami. Obiit et Amsterodami Gerardi Vossii 
filius Dionysius, postquam in Latinum vertisset et 
publicasset librum Hispanicum à Judaeo quodam 
scriptum ad labefactandam Christianam religionem. 
Hic non obscurè apparet manus Dei gloriam suam 
vindicantis. Vgl. Posthumus Meyjes 1895, p. 65-66, die 
de laatste zin van het citaat betrekt op wat volgt over 
arminiaanse relschoppers, maar m.i. past hij beter bij 
het voorafgaande, terwijl het woordje ‘hic’ dan ook op 
een logischer plaats in de zin staat.

151  Zie hoofdstuk V.
152  Revius ed. Smit ii, p. 124: ‘Ah Heere, die ons 

straft en troostet met u hant.’ 
153  Revius ed. Smit ii, p. 60-61.
154  Revius ed. Smit ii, p. 111-112.
155  Revius ed. Smit ii, p. 154.
156  Revius ed. Smit ii, p. 26-27.
157  Revius ed. Smit ii, p. 95.
158  Revius ed. Smit ii, p. 15, 68.
159  Revius ed. Smit ii, p. 85.
160  Revius ed. Smit ii, p. 66.
161  Revius ed. Smit ii, p. 67, zie ook p. 33-34.
162  Zie de serie gedichten over het Twaalfjarig 

Bestand, Revius ed. Smit ii, p. 19-21.
163  Revius ed. Smit ii, p. 22.
164  Revius ed. Budé et al. 1998, p. 155, vgl. Erasmus, 

Adagia, 1193 (met dank aan dr. Henk Nellen).
165  Deventer: Revius ed. Smit ii, p. 14 en Veluwe: 

Revius ed. Smit ii, p. 96.
166  Van Eijnatten 1993, p. 459-460.
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deest cura Magistratus circa veram religionem. Sed 
observet Vedel. hunc noxium effectum tunc maxime 
sequi, quum Magistratus non sequitur praescriptum 
fidelium ministrorum Ecclesiae ex verbo Dei. Vgl. 
Posthumus Meyjes 1895, p. 155.

220  Blgnp, dl. 1, p. 390-391.
221  Revius 1642c, p. 27: defensor Ecclesiae et execu-

tor sententiae illius.
222  Revius 1642c, p. 75-76: Ut paucis ad haec res-

pondeamus, concedimus vocationem pastorum perti-
nere ad potestatem Magistratus objective. Negamus ad 
eam pertinere formaliter.

223  Revius 1642c, p. 104-155, vgl. Posthumus Mey-
jes 1895, p. 156-157.

224  Revius 1642c, p. 228, vgl. Posthumus Meyjes 
1895, p. 158, 159.

225  Revius 1642c, p. 177: Vides mentem Vedelii 
velut in speculo: leges quae ecclesiasticos spectant 
Professor condet, Magistratus sanciet, eae ad libidi-
nem Professoris Ecclesiae obtrudentur, invitis etiam 
Pastoribus; p. 238: At nos eam veterem & orthodoxam 
esse, è Vedelii vero doctrina pontificatum, id est po-
testatem utriusque gladii sequi, ac praeter politicum, 
etiam novi generis academicum Antichristum per eam 
constitui, demonstravimus.

226  Koch 1982, p. 18 en 23 veronderstelt dat de 
macht van de kerkenraad rond 1640 afneemt door 
het vertrek van Revius naar Leiden en het aantreden 
van de gematigde hoogleraar Henricus van Diest 
in Deventer. Het keerpunt lijkt echter al eerder te 
liggen, rond de conflicten van Revius met Cellarius 
en Vedelius in de jaren 1637-1639. Het verschijnsel is 
bovendien onderdeel van een veel grotere, nationale 
trend.

227  Vossius aan Grotius, 24-10-1642 (Grotius, Brief-
wisseling dl. 13, p. 492 (5934)): Moribundum cruciabat 
quod terris eriperetur, priusquam potuisset Revio et 
Triglandio respondere. Horum uterque acerbe satis 
scripsit adversus scriptum eius de Constantini episco-
patu, quo magistratus iura circa res ecclesiae defendit. 
Collegae defuncti mihi Franekerae aiebant fortasse 
responsum sic etiam edendum, sed deletis quae ut par 
pari redderet hostimentum virulentis chartis illevisset 
adversus Revium.

228  Vossius aan Grotius, 24-10-1642 (Grotius, 
Briefwisseling dl. 13, p. 492 (5934)): Vedelii mors collegae 
Barlaeo flebilis non erit. A nemine enim horribilius 
fuit tractatus quam isto (Vedelius schreef in 1636 en 
1637 twee felle aanvallen tegen Barlaeus’ Epigramma).

229  Crocius aan Coccejus, 20-8-1642 (Coccejus 
1706, p. 650): Jacobum Revium Regentem Collegii 
Lugdunensis in Cl. Vedelium strinxisse calamum, quis 
probet? Sic lis ex lite feritur. cui quum modum facere 
nequimus, ingemiscendum.

230  Posthumus Meyjes 1895, p. 165.
231  Nobbs 1938, p. 271-272 meldt dat Robert Baillie 

(1602-1662, hoogleraar theologie in Glasgow) zijn 
best doet om een exemplaar van Revius’ geschrift te 
bemachtigen, terwijl ook de Schotse theoloog George 

SAB Deventer, Schepenen en Raad van de stad Deven-
ter (691), nr. 365 (doos 292).

198  Waarschijnlijk tijdens Revius’ werkzaamheden 
aan de Statenvertaling in 1633-1634, hij verbleef toen 
veertien maanden in Leiden. In dat geval zou Richard 
zestien jaar geweest zijn bij terugkeer in Deventer.

199  Cellarius, Request, f. 1.
200  In het bezwaarschrift van Cellarius wordt 

Bernardus Wijngaerden slechts als ‘ds. W.’ opgevoerd, 
maar hij is de enige die in Deventer qua leeftijd, 
achternaam en ongehuwde staat in aanmerking komt. 
Bovendien is hij goed bevriend met Revius, getuige 
zijn lofdicht op de tweede druk van Revius’ Valla-
editie, zie Posthumus Meyjes 1895, p. 150. 

201  Cellarius, Request; vgl. Posthumus Meyjes 1895, 
p. 75-77. 

202  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 31-7/7-8-1637, 
25-9-1637, 24/30-9-1641.

203  Revius ed. Smit i, p. 45.
204  Zie bijlage 2.
205  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 9-10, 16-10, 23-

10 en 30-10-1637, 8-1, 23-3 en 11-6-1638, 8-4 en 12-4-1639 
(citaat van 12-4-1639). 

206  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 29-11-1638.
207  Revius aan Trigland, 21-9-1638 (zie bijlage 3), 

geciteerd via Posthumus Meyjes 1895, p. 81.
208  Vedelius aan Trigland, 6-4-1638, geciteerd via 

Posthumus Meyjes 1895, p. 78 (plane publicam litem 
hanc facere conantur, cum magno scandalo ecclesiae).

209  Vedelius aan Trigland, 6-4-1638, geciteerd via 
Posthumus Meyjes 1895, p. 78-79.

210  Vedelius aan Trigland, 2/12-10-1638, geciteerd 
via Posthumus Meyjes 1895, p. 82. De uitspraken 
werden gedaan in resp. de Bergkerk, de Lebuïnuskerk 
en de Broederenkerk.

211  Zie voor een overzicht van de inhoud: Post-
humus Meyjes 1895, p. 151-160, en vgl. ook Revius’ 
disputaties ‘De Magistratu’ (Revius 1653b, 282-293).

212  Wtenbogaert 1647, p. 279-280.
213  Revius 1642c, dedicatio: doctrinae quae tam 

crudeliter flagellatur certam ac divinam veritatem (...).
214  Het is een variant op het oude debat over 

de verhoudingen tussen het ‘ius in sacris’ (m.b.t. 
geloofszaken) en het ‘ius circa sacra’ (m.b.t. publieke 
kerkzaken), al gaat Vedelius minder ver dan de remon-
stranten in het algemeen – volgens Posthumus Meyjes 
1895, p. 153 valt zijn standpunt eerder als luthers dan 
als remonstrants te typeren.

215  Wtenbogaert 1647, p. 279.
216  Posthumus Meyjes 1895, p. 154, 157, 158.
217  Revius 1642c, p. 228: Quae ex reliquis doctori-

bus citat facile omnia admittimus, modo inter civiles 
& ecclesiasticos honores maneat discrimen. 

218  Revius 1642c, p. 209: neque enim nos potes-
tatem politicam potestati ecclesiasticae, sed personas 
politicas ecclesiae subjicimus, non qua politicae, sed 
qua fideles; vgl. Posthumus Meyjes 1895, p. 158.

219  Revius 1642c, p. 33: Simile est argumentum 
Vedelii ductum à noxio effectu contrarii, quando 
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gen en het idee van de Nederlanders als uitverkoren 
volk dan wel het idee dat de staat (en niet de kerk) het 
Neerlands Israël zou moeten vormen (zoals bij Groen-
huis 1981, p. 124-125, vgl. Dunkelgrün 2009, p.  211) is 
dus in Revius’ geval niet terecht.

HoofdStUK Vii
1  Revius aan Huygens, 20-1-1645 (zie bijlage 3): 

Ad momentum autem sensi mihi desuetas musas in 
pectus revocari. Huygens’ poëzie weet de veronacht-
zaamde muzen dus voor een moment te wekken, 
wat leidt tot de productie van een drieregelig Latijns 
versje in dezelfde brief: ‘Morio prudentem simulavit 
spargere sulco/ semina. quaerenti cur non sereret 
fatuorum?/ Illorum est haec omnis, ait, plenissima 
tellus.’ Dat is een variant op een vers van Huygens zelf, 
zie Huygens, Gedichten, iii, p. 24 (‘Apophthegma morio-
nis’).

2  Revius ed. Smit ii, p. 189. Over Cornelis 
Pietersz. Biens, gereformeerd dichter te Enkhuizen in 
de eerste helft van de 17e eeuw: Van der Aa, BWn, dl. 2, 
p. 527-528.

3  Hij publiceert weliswaar zijn grote geschied-
werk Daventria illustrata pas als hij al negen jaar in 
Leiden woont, maar eigenlijk blijft dat toch een 
erfenis uit zijn Deventer periode. Verder schrijft hij 
af en toe nog een gelegenheidsgedicht in het Latijn 
(Revius 1646b, 1648c, 1649a, 1654a, 1655b). De weinige 
Nederlandse gedichten uit deze periode zijn verloren 
gegaan: zo stuurt hij een onbekend gedicht op de 
prins aan Huygens (brief van 30-5-1647, vgl. Smit 1928, 
p. 103-104) en schrijft hij aan Heyblocq dat hij een vers 
dat hij had willen toesturen niet meer kan vinden tus-
sen zijn papieren (brief van 8-7-1655, vgl. Arens 1960c).

4  Revius 1643, praefatio, p. 6: (...) ut mihi non 
potuerim non persuadere, esse quiddam in eo negocio 
quod alio quam humano consilio regeretur.

5  Revius 1653b, 139, 17: Hinc dicuntur ministri 
Christi 1 Cor. 4.1. qui legatione funguntur nomine 
Christi 2 Cor. 5.20. qui vigilant pro animabus, ut qui 
rationem Domino sunt reddituri. Heb. 13.17. à Spiritu 
Sancto constituti episcopi, ad pascendam ecclesiam 
Dei, quam acquisivit suo sanguine. Act. 20.28. (...); vgl. 
hoofdstuk i.5.

6  Synopsis purioris theologiae p. 569-570 (disp. 42, 
stelling 27): Doctores erant Prophetarum novi Testa-
menti imitatores, qui diversarum linguarum, scien-
tiarum atque historiarum cognitione instructi, sacras 
Scripturas juxta fidei analogiam interpretabantur, 
easque apta methodo aliis proponentes, ab haeretico-
rum corruptelis et infidelium calumniis vindicabant.

7  Synopsis purioris theologiae p. 567 (disp. 42, stel-
ling 18): quae ad Ecclesiae Christianae à temporibus 
Apostolorum per totum orbem terrarum dispersae, 
aedificationem quibuslibet in locis promovendam, 
usque ad finem mundi locum habebit, juxta Christ 
promissionem Mat. 28.20. Ite & docete omnes gentes (...) Et 
ego vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem 
seculi.

Gillespie (1613-1648, lid van de Westminster Assembly) 
bekend blijkt met Revius’ werk tegen Vedelius.

232  Revius aan Heinsius, 23-11-1639 (zie bijlage 3): 
licet varijs et taediosis laboribus me ipsum damnavim, 
adeo quidem ut de receptu cogitarem nisi in eis plus 
nimio provectus essem, tamen ipsa lassitudo me mo-
net quotidie ad tuas illas amoenitates interiungere.

233  Revius ed. Smit ii, p. 165.
234  SAB Deventer, Revius, Adversaria, nr. 27-31, 43-55. 

Het manuscript Defensio ecclesiarum Hollandiae et Transisa-
lae provinciarum (...) is te vinden onder nr. 53.

235  Posthumus Meyjes 1895, p. 166-168.
236  Revius 1651, p. 728. Het boekje zou uit 1650 

dateren; het reageert vermoedelijk op Officium magi-
stratus christiani circa sacrum ministerium (1648), waarin de 
visie van Vedelius ondersteund wordt met citaten van 
protestantse godgeleerden uit diverse landen. Charles 
Everwijn is de auteur die schuilgaat achter de letters 
A.C.E.M.G. op het titelblad, zie Van Dam 2001, p. 92-93.

237  Revius 1651, p. 626, 629, 691.
238  Vgl. de eisen voor de regent in de Ordonnantie 

van het Statencollege: ‘ervaren soo in de Latijnsche, 
Griecxsche ende Hebreeuwsche spraecken, als oock 
in de Philosophie ende Theologie, (...) staende in 
 eenicheyt in de leere met de Gereformeerde Kercken 
hier te Lande’ (geciteerd via Posthumus Meyjes 1895, 
p 96).

239  Revius aan Trigland, 27-8/6-9-1641 (zie bijlage 
3): nam certa mihi et fixa sententia est, vocationem 
illam in nomine Domini amplecti, ad quam rite 
obeundam mihi vires et benedictionem suam non 
negabit is qui me ad eam vocavit.

240  Revius aan de curatoren van de Leidse univer-
siteit, 23-8/2-9-1641 (zie bijlage 3).

241  Revius aan de curatoren van de Leidse 
universiteit, 23-8/2-9-1641 (zie bijlage 3): indien uEd. 
A.A. mochte goetvinden eenige uyt haren midden te 
committeren, soude de gantsche sake, na mijn gering 
oordeel, te aengenamer maken, ende het ogemerck 
van u welEd. A.A. merckelyck faciliteren.

242  Revius draagt zijn Historia Davidis Georgii van-
wege diens wijs beleid op aan deze raadpensionaris, 
mr. Jan van Wevelinckhoven (zie de opdracht in Revius 
1642b). 

243  Dat blijkt ook bij eerdere beroepen, zie Post-
humus Meyjes 1895, p. 35-36.

244  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 13-9, 17-9, 18-9, 
20-9 en 21-9-1641, vgl. ook SAB Deventer, Schepenen en 
Raad van de stad Deventer (691), nr. 4-13 (Raadsresolu-
tiën), 17-9 en 21-9-1641.

245  Revius ed. Budé et al. 1998, p. 149.
246  SAB Deventer, Schepenen en Raad van de stad 

Deventer (691), nr. 4-13 (Raadsresolutiën), 10-11-1641.
247  Posthumus Meyjes 1895, p. 85-86.
248  Revius ed. Budé et al. 1998, p. 149; vgl. SAB De-

venter, Schepenen en Raad van de stad Deventer (691), 
nr. 4-13 (Raadsresolutiën), 19-10-1641.

249  SAB Deventer, Acta kerkenraad, 1-11-1641.
250  Een directe link tussen calvinistische opvattin-
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cus van Diest (1595-1673): Blgnp, dl. 2, p. 163-164; over 
Jacobus Heyblocq (1623-1690): nnBW, dl. 9, k. 351-352.

25  De gravure is in elk geval vóór 20-2-1647 
vervaardigd, dan schenkt Henrick Reefs namelijk een 
paar exemplaren van zijn broers portret aan de magi -
straat van Deventer, vgl. Houck 1898, p. 2: Ordonnantie 
gepasseert (...) om an den Lieutenant Henrick Reeffs 
uijt tho kieren vijftigh goltguldens, voor d’oblatie 
eeniger prenten van d’effigie sijnes broiders D. Jacobi 
Revij S. S. Theol. Doctoris et Coll. Theol. Illustr. Ord. 
Holland. et West-Fris. Praesid. (...). Dat het portret al 
eerder, in 1642, gemaakt is, suggereert de formulering 
van Adriaan Pars (Pars 1701, p. 389-390), die de inau-
gurele oratie beschrijft, er een fragment uit citeert, de 
lofdichten van de beide Heinsii en Van Diest vermeldt 
en dan laat volgen ‘Sub effigie legitur hoc epigramma’, 
waarop dan het bekende versje van Daniel Heinsius 
uit de gravure volgt. Het gedicht van Nicolaas Hein-
sius is afgedrukt in Van Harderwijk 1854, p. 100-101, 
dat van Heyblocq in Heyblocq 1662, p. 194.

26  Molhuysen, Bronnen ii, p. 261.
27  Molhuysen, Bronnen ii, p. 259 (Lambertus Bar-

laeus, hoogleraar Grieks, 700 + 200 gulden), iii, p. 40 
(Johannes Coccejus, hoogleraar theologie, 1200 + 200 
gulden + huishuur). 

28  Otterspeer 2000, p. 156, Molhuysen, Bronnen ii, 
p. 269.

29  Molhuysen, Bronnen ii, p. 267-270.
30  Over Heereboord (1613-1661): Van der Vlist 2003, 

Otterspeer 2000, p. 373-380.
31  Molhuysen, Bronnen ii, p. 267.
32  Otterspeer 2000, p. 157.
33  Archief universiteit Leiden, AC 1, inv.nr. 134 

bevat een gedrukte standaardversie.
34  Otterspeer 2000, p. 154-157, Rademaker 1999, 

p. 96-97.
35  Molhuysen, Bronnen iii, p. 52.
36  Revius 1646a (113 disputaties), Revius 1653b 

(331 disputaties), Revius 1657 (160 disputaties) en de 
verzameling uit 1657/1658 in Oxford (85 disputaties). 
Zie voor een overzicht van de laatste drie series Post-
humus Meyjes 1895, bijlage A, p. X-XXVii.

37  Disputationes pro gradu zijn voorbehouden aan de 
theologische faculteit en de hoogleraren, zie Goudri-
aan 1999, p. 13; Ahsmann 2000, p. 192-193; Van Miert 
2003, p. 77.

38  Molhuysen, Bronnen ii, p. 296, vgl. Ahsmann 
2000, p. 188-189.

39  Van Miert 2003, p. 78.
40  Molhuysen, Bronnen ii, p. 296-297 (2-2-1645). Na 

veel onrust over dit besluit onder de studenten beslui-
ten de curatoren een halfjaar later dat de theologiestu-
denten ook hun ‘gewone’ disputaties (niet binnen het 
Statencollege, maar voor colleges van een hoogleraar 
aan de universiteit) gratis mogen laten drukken, in 
een oplage van maximaal 200 exemplaren, zie p. 298-
299.

41  Ahsmann 2000, p. 180-181.
42  Voor een overzicht van de problemen rond het 

8  Vgl. het gedicht ‘Predicant’ (Revius ed. Smit 
i , p. 243-244): ‘Vanden wollef aengerant/ Toont hem 
dapper uwen tant.’

9  J.J. Orlers, Beschryving der stad Leyden [1641], geci-
teerd via Otterspeer 2000, p. 153.

10  Otterspeer 2000, p. 153.
11  Sluijter 2004, p. 100.
12  J.J. Orlers, Beschryving der stad Leyden [1641], 

geciteerd via Otterspeer 2000, p. 153, vgl. Sluijter 2004, 
p. 107-108 en vgl. afb. 19.

13  Op grond van de rekeningen komt R. Sluijter 
(Sluijter 2004, p. 102-104) op 30 à 35 ‘ordinaris bursalen’ 
tijdens de periode-Revius, hij telt dus de ‘extraordina-
ris bursalen’ niet mee. De stadsbeschrijver J.J. Orlers 
noteert in 1641 dat er ‘omtrent veertich’ van de 50 
kamers van het Statencollege bewoond zijn (Otter-
speer 2000, p. 153). Het overzicht dat de disputatie van 
Cornelius Canterus in 1653 geeft, telt 25 ouderejaars 
theologie en 27 jongerejaars filosofie, samen 52 man 
(Revius 1653b, disp. 331). Zoeteman-van Pelt 2011 
(p. 169-171) geeft voor de periode 1645-1654 een aantal 
van 81 bursalen, bijna het dubbele van het decen-
nium ervoor en erna. Voor de periode vanaf 1662 is een 
afname verklaarbaar vanwege halvering van het aantal 
beurzen, voor de periode voorafgaand aan Revius’ 
regentschap zijn geen duidelijke externe oorzaken 
aanwijsbaar.

14  Bijvoorbeeld Isaac Hertogius, Michael Nica-
sius, Paulus Leupenius, David Timmerman (Archief 
universiteit Leiden, AC 1, inv.nr. 688), Regnerus de 
Vries, Guilielmus Alutarius, Franciscus Winterus, 
Jacobus Peudevin (Revius 1653b, disp. 9, 45, 141, 290, 
317), Henricus Voltelen, Samuel Staphorstius (Revius 
1657, disp. 19, 28). 

15  Sluijter 2004, p. 96-98.
16  Posthumus Meyjes 1895, p. 96; vgl. afb. 25.
17  Archief universiteit Leiden, AC 1, inv.nr. 689, 

brief van Amsterdamse magistraat aan Revius t.b.v. de 
student Paulus Leupenius, 2-5-1653. Voor zijn eigen 
neef Lubbert Revius, die rechten studeert, probeert 
Revius iets vergelijkbaars voor elkaar te krijgen, maar 
dat mag niet van de curatoren (zie Posthumus Meyjes 
1896, p. 95). Zijn andere neef, Richard Revius, komt als 
theoloog wél onder de vleugels van zijn oom terecht.

18  Sluijter 2004, p. 112-113: pas vanaf 1686 wordt 
uitdrukkelijk bepaald dat de portier of zijn vrouw de 
bedden moeten opmaken.

19  Sluijter 2004, p. 113-116.
20  Archief universiteit Leiden, AC 1, m.n. inv.nr. 

134, 142, 688, 689, 694. 
21  Molhuysen, Bronnen ii, p. 261.
22  Oratio inauguralis de origine & usu gymnasiorum, ac 

nominatim Collegii Theologici Lugdunensis apud Batavos, Lugd. 
Bat. apud Franciscum Hegerum anno [1642] (genoemd 
Revius 1651, p. 727). 

23  Pars 1701, p. 383 en 389-390.
24  Over Nicolaas Heinsius (1620-1681), zoon van 

Daniel Heinsius: nnBW, dl. 2, k. 557-560; over Henri-
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60  Huygens aan Revius, 13. kal. Mart. 1642 [= 
17-2-1642 (zie bijlage 3): Triplici me nomine devinxisti, 
vir Amplissime, quod ignotum ultrò et immeritum 
compellasti, quod mellite carmine, quod pio. Poteram 
vel solâ allocutione vel carmine, vel pietate vinciri, et 
vinci. Itaque non me victum modò et vinctum fateor, 
sed et prostratum. 

61  Huygens aan Vorstius, KB, Den Haag, signa-
tuur KA 44, nr. 322, kopie KA 45 f. 113v: multosque mihi 
Revios conciliare perge et me amare. 

62  Ook Christiaan Huygens, de zoon van Con-
stantijn, blijkt een bekende van Revius, vgl. Chr. Huy-
gens, Oeuvres complètes, i , p. 215 (brief van Chr. Huygens 
aan Daniel de Vogelaer, 1-1-1653): (...) versoeck alleen 
mijne ootmoedighe gebiedenisse te willen doen aen 
alle de vrienden die ick voor haer beleeft onthael naest 
Ve ten hooghsten geobligeert ben; sonder te vergeten 
de Heer Revius.

63  Revius aan Huygens, 30-5-1647 (zie bijlage 3): 
Verum pietas in patriae parentem, et alacritas ad cul-
tum solis illius tam splendidi exorientis etiam humi 
repentia ingenia ad aliquid audendum excitare potest. 

64  Over Michael Baldaeus, zie hoofdstuk ii.3. 
Over Philippus Baldaeus (1632-na 1671): Veth 1867.

65  Revius 1657, acrostichon op Revius’ naam, 
toegevoegd aan disp. 1: Iamne Senex Veneranda novos 
procudere foetus/ Aggrederis: mentemque rapit pre-
ciosa supellex/ Coelesti demissa jugo nutrita fluentis/ 
Occultis patefacta casis (...).

66  Zie het in Heyblocq 1662 opgenomen dicht-
werk ‘Martelkroon voor de vermoorde en verstrooide 
Vaudoizen’ (1655), p. 2: Summo theologo & philosopho 
Jacobo Revio (...); vgl. Heyblocq 1662, p. 10, 194. Over 
Heyblocq (1623-1690): Heyblocq ed. Thomassen & 
Gruys 1998. Overigens is een van de inscripties in deze 
editie van zijn album amicorum van Revius’ hand, vgl. 
afb. 21.

67  Ab Elten 1659; Hooghcamer 1655.
68  Sluijter 2004, p. 99, 104.
69  In Leiden begon de speciale opleiding voor 

zendingspredikanten in 1622 met het Seminarium 
Indicum onder leiding van Antonius Walaeus, dat ech-
ter in 1633 opgeheven werd. Vanaf 1645 tot zijn dood 
in 1655 gaf Robert Junius op eigen initiatief bijlessen 
t.b.v. het zendingswerk aan theologiestudenten, zie 
Van Lieburg 2002, p. 79-80.

70  Troostenburg de Bruijn 1893, p. 11 (Ampzing), 
103 (Corf ), 313 (Mus), 456-457 (Vinderus); vgl. nnBW 
dl. 1, 1027 lemma Petrus Hardenberg (Hartenbergius) 
en dl. 6, 38 (Ampzing). Uitvoeriger over Petrus Mus 
en andere vermoorde Nederlanders: Florijn 2011; vgl. 
Schouten 1775, dl. 1, p. 163-164.

71  Over Baldaeus: Veth 1867.
72  Joosse 2008, p. 111, 115 (Verruhert, De Lannoy); 

nnBW dl. 7, 575, lemma Michael den Hertoghe 
(Hooghcamer); Margriet de Roever, ‘De Petruskerk 
te Sloterdijk’, www.dodenakkers.nl (Sloot); Wagenaar 
1765, dl. 2, p. 595 (Woodward).

73  Van Rooden 1995, p. 16-17; Van Rooden 1996b, 

auteurschap van theologische disputaties: Stanglin 
2007, p. 47-58, vgl. Ahsmann 2000, p. 222-238 (over 
ju ridische disputaties) en Stanglin 2010, p. 43-100 (over 
het auteurschap van de disputaties van Arminius).

43  Revius 1646a, Revius 1653b, Revius 1657 en Re-
vius 1657/58. Dat hij zelf de teksten schrijft, blijkt bijv. 
ook uit het lofdicht van Philippus Baldaeus op een van 
zijn disputatiebundels (Revius 1657, disp. 1): Iamne 
Senex Veneranda novos procudere foetus/ Aggrederis 
(...).

44  Molhuysen, Bronnen iii, bijlagen, p. 3, toont dat 
theologieprofessoren de corollaria soms aan studenten 
overlieten, dat kan uiteraard ook bij Revius soms ge-
beurd zijn, maar aangezien al zijn ‘stokpaardjes’ in de 
corollaria opnieuw langskomen, ligt het voor de hand 
dat hij ze vaak zelf toegevoegd heeft.

45  Revius 1657/1658, 18, nr. 5 (Providentia Dei 
se extendit ad omnia quae ab ipso condita, etiam 
minutissima); 21, nr. 3 (Electio non sit ex fide praevisa); 
26, nr. 5 (Christus est verus Deus); 27, nr. 2 (Canon 
S. Scripturae integer ad nos pervenit, neque ullus liber 
ex eo periit).

46  Goudriaan 1999, p. 21-22.
47  Lydius, Sloot, Rosa & Sem 1657.
48  Ahsmann 2000, p. 189-190.
49  Otterspeer 2000, p. 158-160, 214-217.
50  Molhuysen, Bronnen ii, p. 257, 258.
51  Revius ed. Smit ii, p. 190-191.
52  Archief universiteit Leiden, AC 1, inv.nr. 680, 

f. 488, 29-5-1643.
53  Revius aan magistraat van Rotterdam, 30-9-

1643 (zie bijlage 3).
54  Archief universiteit Leiden, AC 1, inv.nr. 694, 

30-1-1645. Outhuysius is inmiddels ook verwikkeld 
in een kwestie met de Leidse kerkenraad over zijn 
examen voor de classis, hij wordt zelfs onder censuur 
gezet, wat hem niet verhindert om overal uit preken 
te gaan om de kost te verdienen. In april 1645 doet hij 
schuldbelijdenis en wordt de censuur weer opgehe-
ven. (RA Leiden, Acta kerkenraad (511B), inv.nr. 4, 9-9 en 
16-9-1644, en 10-3 en 14-4-1645). Een poging van beide 
studenten om weer in het Statencollege te worden 
opgenomen, mislukt (Molhuysen, Bronnen ii, p. 296, 
noot).

55  Het provinciale bestuur besliste bijvoorbeeld 
over toelating van studenten in het Statencollege, 
maar het universiteitsbestuur – vier Leidse burge-
meesters en drie door de Staten benoemde curatoren – 
oefende het toezicht uit (Sluijter 2004, p. 25-28, 96-97).

56  Molhuysen, Bronnen ii, p. 296.
57  Knuttel, Acta, dl. 5, p. 5-6, 62, 90-92, 132-138.
58  J. Messu, Lijk-digt opgeofferd de zalige gedagtenis 

van den vroomen wijsen godzaligen jongman D. Franciscus van 
Schoten, student in de H. theologie : God-zaliglijk in den Heere 
ontslapen tot Haarlem den 10en Julij anno 1645, nHA Haar-
lem, Jansstraat, Depot 43-004859 M. Zie voor Henricus 
Tegularius: Depot 43-004976 G.

59  Revius aan Huygens, 7. Eid. febr. 1642 [= 7-2-
1642 (zie bijlage 3).
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84  Vgl. bijv. het basisboek voor gereformeerde 
theologie, de Synopsis purioris theologiae (1625).

85  Revius 1646a, inhoudsopgave.
86  Dat is ook de opdracht van de regent, vgl. de 

Ordonnantie van het Statencollege, i , art. 4 (geciteerd 
via Posthumus Meyjes 1895, p. 93): (...) dat sy alsdan 
voor ’t eerste in Locis communibus sullen worden 
geexerceert, daer naer in Lectione, Auditione, ende 
Meditatione Veteris et Novi Testamenti, mitsgaders in 
’t disputeren ende proponeren.

87  Revius 1653b, disp. 331, epilogus: Quod in 
distributione quinque panum evenit, ut benedicente 
Christo plures fragmentorum cophini tollerentur, 
quam panes fuerunt appositi, idem quodammodo no-
bis obtigit in hisce nostris exercitiis. Proposueramus 
Analecta quaedam, sive reliquationes superioribus 
Disputationibus adjicere, ecce autem, fecit discendi ac 
docendi studium, Domino opitulante, ut numerosio-
res multo, quam illae fuerant, sub manu nascerentur.

88  Revius 1653b en Revius 1657, inhoudsopgave in 
Posthumus Meyjes 1895, p. X-XXiV.

89  Revius 1657-58. De exegetische methode kan 
overigens ook te maken hebben met het karakter 
van de geschriften waartegen hij zich verzet: juist de 
socinianen stonden bekend om hun schriftmatige 
aanpak, vgl. Urban 2000, p. 602 (met dank aan dr. Aza 
Goudriaan).

90  De gereformeerde scholastiek is in latere eeu-
wen soms nogal negatief bekeken – in schril contrast 
met de frisse boodschap van de zestiende-eeuwse 
reformatoren. Dat laatste is evenwel ten onrechte, zo 
is de laatste tientallen jaren veelvuldig uit onderzoek 
gebleken: in feite is er de eeuwen door, ondanks 
accentverschillen, sprake geweest van continuïteit, 
zie bijv. Van Asselt, Pleizier et al. 1998, p. 18-30; Muller 
1999; vgl. Veltkamp 2011, p. 18-21; Van Asselt & Dekker 
2001, p. 1-5.

91  Zijn gebruik van de scholastieke methode 
maakt overigens een weinig systematische, eerder een 
eclectische indruk, wat past bij de algemeen gangbare 
praktijk van gereformeerde scholastici, zie Van Asselt, 
Pleizier et al. 1998, p. 87-88.

92  Vgl. Muller 1999, p. 11.
93  Vgl. Goudriaan & De Niet 2003, p. 29. Over de 

eclectische benadering van de filosofie binnen de gere-
formeerde orthodoxie: Muller 2003, i , p. 376-382.

94  Revius 1643, praefatio, p. 2: (...) Donec incre-
dibili Dei beneficio, una cum humaniori literatura 
exorto Euangelii jubare, tota pellucere coepit, & in 
ea quid puri, quid subaerati esset deprehendi; vgl. 
Posthumus Meyjes 1895, p. 174.

95  Vgl. Van Ruler 1999a, p. 128.
96  Over de toenemende focus op godservaring als 

reactie op het opkomende cartesianisme: Kuiper 1991, 
p. 16, 18. Vgl. over de populariteit van het vroomheids-
streven bijv. Van Lieburg 2011b, p. 160; Benedict 2002, 
p. 317-321; Van Eijnatten & Van Lieburg 2006, p. 219-
220. 

97  Engelse puriteinse geschriften hebben 

p. 365-366; Van Rooden 2002, p. 132; vgl. Prak 2002, 
p. 171 die economische redenen geeft voor een strenger 
beleid t.o.v andersdenkenden in de oostelijke helft 
van de Republiek.

74  Zie hoofdstuk ii.2 en vgl. Goudriaan 1999, 
Dibon 1954 en Robbers 1956.

75  Over het jaartal van verschijnen bestaat enige 
onzekerheid, sommige exemplaren hebben op de 
titelpagina 1643, andere 1644. Over Suarez repurgatus: 
Goudriaan 1999, passim, en Goudriaan 2012, p. 185-189.

76  Revius 1643, praefatio, p. 3 (over Suárez): (...) 
Theologus, commentariis in Thomam, et Theologicis 
opusculis, maxime autem Metaphysicorum tomis 
evulgatis celebre nomen adeptus: adeo quidem, ut 
propterea quae in iis subtiliter et ingeniose disputan-
tur, non suos tantum, sed & è nostris haud paucos, 
maxime eos qui philosophicis exercitiis se ad theolo-
giam parant, ad sua velut castra pertraxerit (...).

77  Revius 1643, praefatio, p. 3: (...) idque tantâ 
securitate, ut (quod festive in alia re dicebat Caesar 
Scaliger) congerant in horrea sua simul cum frugibus 
etiam scarabaeos cum suis tabernaculis, dum omnia 
converrunt sine vanno aut cribro.

78  Revius 1643, praefatio, p. 3: Senserunt id 
magno suo malo ecclesiae nostrates, in controversiis 
de Dei praescientia, decretis, concursu, libero hominis 
arbitrio, ac similibus, in quibus hic noster à scripturae, 
Patrum, et sanioribus scholae placitis ita diversus abit, 
acsi Pelagianismo palam sacramentum dixisset.

79  Goudriaan 2012, passim. 
80  Revius 1643, p. 1125-1126: imperitia, contra-

dictiones et alogia, praevaricationes, mendacia, falsae 
citationes, impia curiositas, idolatria & ad eam ducen-
tia, paganismus, pelagianismus, blasphema & heretica 
opiniones; Revius 1643, praefatio, p. 3-4: (...) ut lectores 
videant, eum non Pelagianismo duntaxat infectum, 
ut qui maxime, sed & gravissimis erroribus, de quibus 
hactenus ne in suspicionem quidem venit, circa doc-
trinam de Trinitate, Incarnatione Christi, accidentibus 
divini ordinis, visione beatifica, perfecta angelorum 
cum Deo similitudine, ac aliis ejusdem commatis (...). 
Vgl. Revius 1650a, p. 261 (wanneer hij ervan beschul-
digd wordt slechts de drukfouten in Suárez verbeterd 
te hebben): Respondeo: In opere quod arrodis passim 
notavi Suarezii imperitiam, praesertim in S. literis, Contra-
dictiones ejus & ἀλογίας, praevaricationes, mendacia & no-
minatim falsas citationes non aliorum modo auctorum 
verum etiam S. Scripturae, adhaec Idololatriam & ad eam 
ducentia, Pagani misium [Paganismum], Pelagianismum, 
Blasphema & haeretica dogmata quamplurima. Zie ook Post-
humus Meyjes 1895, p. 175; Goudriaan 2012, p. 185. 

81  Revius 1643, praefatio, p. 5: (...) cujus & laudavi 
plurima, & expolivi, & à censuris aliorum, etiam ex 
nostris, vindicavi: quae vero secus habere animadverti, 
ea κατ’ αἶσαν, οὐδ’ ὑπὲρ αἶσαν, merito, inquam, nec 
ultra meritum castigavi. 

82  Revius 1643, praefatio, p. 4-5, vgl. Posthumus 
Meyjes 1895, p. 176.

83  Vgl. Verbeek 1995, p. 31.
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ficationem, non ad destructionem, sunt gestus, qualis 
est genuflexio, statio, sessio, manuum expansio vel 
elevatio, oculorum in coelum sublatio, vel in terram 
dimissio, apertio capitis respectu viri, tectio respectu 
mulieris. 

106  Revius 1657, 81, 6: At prudentiae Christianae 
in utraque occasione specimen dedit idem Paulus, 
cum Timotheum circumcidit, infirmitatis Judaeorum 
rationem habens. Titum noluit circumcidere, dum 
adversus obstinatos & insidiatores vidit libertatem 
Christianam esse defendendam.

107  Revius 1657, 80, 7: Describimus eam [= libertas 
Christiana], conditionem hominum quos gratia Chris-
ti liberavit, qua conscientiae eorum à servitute peccati, 
tyrannide diaboli, legis moralis rigida exactione & 
maledictione, & ceremonialis observatione, exemtae; 
excusso traditionum humanarum jugo, rebus mediis, 
adhibita fidei cognitione, & charitatis prudentia, extra 
scandalum indiscriminatim utuntur.

108  Revius 1646a, disp. 105-110, Revius 1647a en 
Revius 1647b.

109  Over Frederik Spanheim sr. (1600-1649): 
nnBW, dl. 10, 953-955; over Carolus de Maets (1597-
1651): Blgnp, dl. 2, p. 314-315. 

110  Revius 1647a, opdracht aan Salomon à 
Schoonhoven (A3-A3v): de kwestie is ‘de jure divino 
et humano, naturali, gentium, de necessariis et indif-
ferentibus, praeceptis et consiliis....’, en ‘nec modus 
nec finis erit scrupulorum’ als daarvoor de verkeerde 
grondslagen gelegd worden.

111  Revius 1647a, p. 221: Quae sunt legis naturae, 
ea ab Adamo servata sunt in statu integritatis. At 
Adamum tum comam attondisse, nulla probabilitate 
nititur, cum nec ferramenta adhuc reperta essent, 
sed multo post. v. Gen. 4.22. itaque non est hoc legis 
naturae.

112  Revius 1647a, p. 248: Aliud est virum digni-
tatem quam prae muliere habet abjicere, quod inju-
rium esset in legem divinam, aliud symbolum aliquod 
ejus negligere, quod sine peccato fieri potest. 

113  Revius 1647a, p. 249: Maxime hoc observan-
dum, ubi symbolum aliquod in usu non est, atque 
adeo symbolum esse desiit. v.g. dicit Borstius. tegmen 
capitis esse signum subjectionis. si hoc perpetuum & uni-
versale est, sequitur viro nunquam tecto capite coram 
uxore esse licere, ne videatur ei subjectus. at nunc 
symbolum hoc prorsus in contrarium mutavit, ut vere 
ἀτιμία futura sit viro, si capite detecto coram uxore se 
sistat. id enim hodie servorum est, non dominorum.

114  Revius 1647a, p. 134: Liberum porro esse in 
orando aut prophetando etiam caput tegere, ubi de-
corum permittit, docet praxis ecclesiarum reformata-
rum, quarum pastores Belgae plerique caput calota (ut 
vocant) etiam dum preces publice & omnium nomine 
habent, tectum servant, Gallici autem ministri dum 
concionantur pileum quoque superimponunt. 
Saillant detail: In 1634 wordt op speciaal verzoek van 
Revius in de Deventer Bergkerk een knop bevestigd 
aan de pijler achter de preekstoel, zodat hij zijn hoed 

aantoonbaar grote invloed op piëtistisch ingestelde 
Nederlandse theologen gehad, zie bijv. Op ’t Hof 1987. 
Bij Revius worden puriteinse geschriften slechts zel-
den genoemd, en soms ook kritisch beschouwd, zoals 
in zijn disputaties over de sabbat (Revius 1646a, 94-99).

98  Hij wijdt er in ieder geval geen afzonderlijke 
disputaties aan, zoals Voetius, die overigens aandacht 
voor de ‘praktijk der godzaligheid’ combineert met 
wetenschappelijke discussies op dezelfde fronten als 
Revius, vgl. het disputatie-overzicht in Van Asselt & 
Dekker 1995, p. 167-193.

99  Revius 1646a, 92, 22: Unde etiam idem jeju-
nandi modus ac tempus non est omnibus & singulis 
aequaliter utile aut necessarium.

100  Dat Revius de opvattingen die hij in 1646 
huldigt, tot het eind van zijn leven aanhangt, blijkt 
uit een van de corollaria in Revius 1657/1658, nr. 7: Prae-
ceptum quartum de observando Sabbatho non totum 
est morale.

101  Revius 1646a, 94-99. Hij noemt de naam van 
Lewis Bayly, auteur van het populaire The practice of pietie 
(ca. 1610, in het Nederlands De practycke, ofte oeffeninge 
der godtsaligheydt) overigens niet, maar omschrijft hem 
als ‘de auteur van Praxis Pietatis’. Over de sabbatstrijd: 
Visser 1939 (voor Revius’ omgeving m.n. p. 102-138), 
Van Asselt 1997, p. 52-57, Duker 1989, dl. ii, p. 207-221. 
Dat Revius de opvattingen die hij in 1646 huldigt, tot 
het eind van zijn leven aanhangt, blijkt uit Revius 
1653b, 118, 8-9 (An qui solvit sabbatum, quod Christus 
fecit, non solvat legem, quod à se removet Christus (...) 
Resp. neg. nam (...) Sabbatum Iudaïcum ad ceremonias 
pertinebat, non ad legem moralem, de qua Christus 
agebat) en een van de corollaria in Revius 1657/1658, nr. 
7 (Praeceptum quartum de observando Sabbatho non 
totum est morale).

102  Revius 1646a, 94-99, zie met name de 
samenvattende opmerkingen in 97, 16: Statuimus 
ergo, praeceptum sabbati esse partim morale, partim 
caeremoniale, partim mistum. Morale, in quantum 
exigit, ut Deus externis, & ab ipso praeceptis ritibus 
certo convenienti ac sufficienti tempore colatur. & hoc 
respectu in decalogo locum obtinere. Caeremoniale, 
inquantum in eo determinatur speciale tempus, in 
signum quietis Dei post creationem mundi. Mistum, 
i. [id est] partim morale, partim caeremoniale, ratione 
cessationis ab operibus, vel consideratae sub communi 
ejus fine, vel sub peculiari modo rigoris illius qui 
Veteri populo fuit proprius. 

103  Revius ed. Smit ii, p. 190.
104  Revius ed. Smit ii, p. 190.
105  Revius 1653b, 15, 15-17: (...) loco & tempori 

accomodatos, & eadem qua statuti sunt auctoritate 
mutabiles (...) Apostoli enim v.g. eadem auctoritate 
dogmata fidei & morum ore tradiderunt, & scriptis 
consignarunt, quaedam etiam ordinis causa nonnun-
quam sanciverunt, quae non sunt omnium temporum 
aut locorum. v. 1. Cor. 11.2 & seqq. Vgl. Revius 1646a, 
92, 18: Adjuncta in libertate Christianorum posita, sed 
quorum tamen pro re nata ratio haberi debet ad aedi-
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quin volente Deo ita hominem afficiat ut delectet, ita 
delectet ut in amorem veritatis ac pietatis rapiat.

130  Revius 1657, 79, 8-9: Quaeris typum verbi Dei 
fructificantis? Terrae dispares partes vide, in quas 
ejusdem generis semen spargitur diverso eventu. (...) 
Vis ecclesiae militantis? naviculam Petri intuere, aut 
rete piscatorum, aut magnam aliquam domum, in qua 
vasa sunt non tantum honoris, verum etiam ignomi-
niae.

131  Revius ed. Smit i , p. 230-231.
132  Revius 1646a, 87, 19: [Religio] est spontanea, 

unde non debet cogi, sed suaderi. (1) Quia nec ipsa 
potest coactione ingenerari. (2) nec actus ejus ex vi 
aut metu, sed ex libera voluntate semper provenit. (3) 
quia professio externa sine interna fide est hypocrisis. 
(4) quia ecclesia hac ratione corrumpitur, cum obtru-
duntur ipsi pro membris, qui corde ab ea alieni sunt.

133  Bijv. Frijhoff 2002b, p. 28, 30, 37; Pollmann 2000, 
p. 101-102. 

134  Over persoonlijke keuzes en visies: Pollmann 
2000, p. 228-231, over religieuze politiek: Spaans 2002, 
p. 86.

135  Over omgangsoecumene in de Republiek bijv. 
Frijhoff 2002a, p. 39-65, Kooi 2004, p. 165-176, Stronks 
2011, p. 13.

136  Zie hoofdstuk Viii.
137  Vgl. Thijssen-Schoute 1989, p. 460.
138  Pollmann 2000, p. 102, Frijhoff 2002b, p. 30-31, 

Kaplan 2007, p. 262-263.
139  Nelson 2010, p. 97-111. Over de ontwikkeling 

van het begrip theocratie: Lang 1987.
140  Vgl. Nelson 2010, p. 138-139, die stelt dat de 

oorsprong van de westerse idealen over toleran-
tie zodoende gezocht moet worden in religieuze 
gehoorzaamheid aan de goddelijke wil (zoals die 
volgens christelijke geleerden zichtbaar werd in de 
Hebreeuwse republiek).

141  Zie hoofdstuk Vi.5-Vi.7.
142  Revius 1646a, 101, 14: Earum [= partes officii 

magistratus] prima est, ut cultum Dei ad normam 
legis ipsius per ministerium ecclesiasticum rite consti-
tui, constitutum per judicia ecclesiastica conservari, 
corruptum reformari curet, omnibusque ejus progres-
sum impedientibus obicem ponat.

143  Vgl. Revius 1646a, 101, 3-4, zie ook Van Rooden 
2002, p. 145.

144  ngB, art. 36.
145  Revius 1646a, 100, 16: Modus charitatis erga 

alium est, ut eum diligamus sicut nos ipsos. (...) quae 
in tribus potissimum consistit. 1. ut nihil ei mali 
velimus vel optemus, magis quam nobis ipsis. 2. ut 
omnia vera bona ei velimus, & quantum in nobis est 
procuremus. 3. Ut haec velimus affectu sincero, & 
ipsius, non nostrum commodum spectantes.

146  Revius 1646a, 100, 8: Charitas erga quosvis, est 
qua diligimus absque discrimine tam alienos quam 
propinquos; tam exteros, quam domesticos; tam 
ignotos, quam notos; tam inimicos, quam amicos.

147  Revius 1646a, 100, 17-18: Quoad bonum ipsum 

kan ophangen alvorens de kansel te bestijgen (Koch 
1988, p. 80-81).

115  Zie voor gedetailleerder overzicht van het 
betoog: Posthumus Meyjes 1895, p. 185-196.

116  Revius 1647a, p. 141: (...) sententiam meam, qua 
Paulinum locum de integumento capitis, non legem 
universalem, sed ritum illi tempori, loco, ac genti 
accommodatum esse disserebam, vir doctus aliquoties 
commentum meum vocat, meque ad id persuadendum 
emphases ait fingere. quod ne cui scrupulum moveat, 
advocabo ad hanc causam praestantes aliquot ecclesiae 
reformatae theologos, qui idem mecum sentiunt.

117  Revius 1647a, p. 254: Concludimus: ut vestium 
nulla certa forma Christianis praescripta est, ita nec 
capillorum, v. Polyand. p. 48. in utrisque tamen lex 
humilitatis, modestiae, prudentiae spiritualis, & 
aedificationis proximi observanda est, quam qui 
transgreditur, non leviter Deo displicere, conscien-
tiam laedere, fratrem infirmum, pro quo Christus est 
mortuus offendere est judicandus.

118  Borstius 1696, voorwerk, p. D.
119  RA Leiden, Acta kerkenraad (511B), inv.nr. 

4, 31-5-1647. Revius is op dat moment nog geen 
kerkenraadslid, hij wordt voor het eerst gekozen op 
26-12-1648.

120  Het gaat om de anonieme biograaf van Jacobus 
Borstius, de predikant die de discussie over de haar-
dracht op de agenda zette (Borstius 1696, voorwerk, 
p. D). 

121  Jongeneel 1989, p. 134.
122  Voor een overzicht van de zendingstheologie 

bij Voetius: Jongeneel 1989; bij Hoornbeeck: Oosterom 
1970, vgl. Boone 1993.

123  Veth 1867, p. 205.
124  Overigens ontleenden ook Voetius en Hoorn-

beeck inspiratie aan de rooms-katholieke missie, vgl. 
Oosterom 1970, p. 90-92, 96-97.

125  Revius ed. Smit ii, p. 31-32.
126  Zie bijv. Revius 1646a, 65 (‘De vocatione ho-

minum ad salutem’), 86 (‘De bonis operibus’), 88 (‘De 
fide salvifica’); Revius 1657, 66-79 (‘De fructu mortis 
Christi’).

127  Revius 1646a, 65, 14: Divinae literae (...) aperte 
dicunt, fidem esse donum Dei. Charitatem esse opus 
ipsius. Timorem Dei ab ipso Deo cordibus nostris 
indi. A Domino esse, corda nostra aperiente, quod at-
tendamus verbo ejus. Filios Dei ad omne bonum opus 
agi à Spiritu Sancto. Deum esse qui operatur in nobis 
& velle & perficere quod bonum est.

128  Revius 1646a, 65, 17: (...) ac si quis diceret, 
coecum commoda adhortatione adduci posse ut 
videat, surdum ut auscultet, claudum ut ambulet, imo 
mortuum ut reviviscat. quae non externa suasione, sed 
interna curatione fieri debere, quilibet agnoscit. Atqui 
homo non renatus ad vocem Dei surdus est, ad lumen 
Dei coecus, ad incedendum in viis Domini claudus. 
imo ad omnia bona opera mortuus.

129  Revius 1646a, 65, 18: Ex adverso, nulla suasio 
evangelica tam est dispositioni humanae incongrua, 
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dicaris vivere, sed mortuus sis. denique in speciem 
bene vivere, & Christum odisse ac blasphemare, non 
est Deo, sed diabolo vivere.

161  Revius aan Sibelius, 18/28-11-1633 (Sibelius, 
Curriculum, ii, 116-117), p. 116: Obiit et Amsterodami 
Gerardi Vossii filius Dionysius, postquam in Latinum 
vertisset et publicasset librum Hispanicum à Judaeo 
quodam scriptum ad labefactandam Christianam 
religionem, vgl. Katchen 1984, p. 128-144.

162  Revius 1657, 18, 11: (...) ut sensus sit, tandem 
Iudaeos, quibus hucusque πώρωσις obtigerat, cater-
vatim accessuros ad Christi fidem, & cum gentibus 
salvandos esse. Het gaat overigens over een meerder-
heid van het joodse volk, niet over het totaal, vgl. 
Revius 1657, 13, 14: ita tamen ut gentiles jam conversi 
sunt, nempe ut & aliqui infideles inter eos ideo neces-
sario non excludantur. 

163  Revius 1657, 19, 1: Conversionem Iudaeorum 
spiritualem fore è superioribus facile est colligere, sed 
an etiam restituendi sint in patriam suam, atque ibi 
regnum eorum temporale sit erigendum, controverti-
tur. Sunt inter Christianos (nam ipsorum Iudaeorum 
ea de re fabulas omittimus) qui affirment, inter quos 
Alstedius; nos negamus; hisce freti scripturae testimo-
niis. (Alstedius = Johann Heinrich Alsted (1588-1638), 
zie over hem O. Weber, ‘Alsted, Johann Heinrich’, in: 
Neue Deutsche Biographie, dl. 1 (1953), p. 206).

164  Revius 1657, 19, passim. Hij noemt onder meer 
Gen. 49:10, Dan. 9:26, Jes. 24:19-20, Matt. 23:37-39, Jes. 
49, 60, 61 en 65, Jer. 30-34, Ez. 34 en 36. Over de figurae, 
zie stelling 10: Quia per adventum Christi sublatae 
sunt figurae. At possessio terrae Canaan & regnum 
in ea Iudaeis erat ex parte typicum. Unde non debet 
restitui sub ulla alia specie: quemadmodum nec festa, 
nec sacrificia, nec circumcisio sub ullo alio praetextu 
debent instaurari.

165  Hij zit op de lijn van Voetius en Hoornbeeck, 
terwijl bijv. Essenius en Coccejus wél de terugkeer van 
het joodse volk naar het land Kanaän verwachten, zie 
Van Campen 2007, p. 267, 567.

166  D.w.z. een afwijzing van het prechiliasme. 
Overigens neemt Revius (zie onder) ook afstand van 
het postchiliasme (dat slechts uitgaat van een weder-
komst na afloop van het duizendjarige vrederijk), dat 
onder gereformeerde theologen wél voorkwam (vgl. 
Van Campen 2007, p. 268-269). 

167  Revius 1657, 15, 2-3: Quia Scriptura nobis talem 
ecclesiae in terris statum perpetuum describit, in 
quo pii cum impiis, hypocritae cum verè fidelibus 
miste erunt. patet ex parabola zizaniorum (...). Item ex 
parabola qua Christus comparat ecclesiam reti in quo 
boni & mali pisces capiuntur, mali ejiciuntur, boni in 
vasis servantur. ita, inquit Christus, erit in fine seculi, 
venient angeli & secernent malos ex medio justorum 
(...). 

168  Niet voor niets komen zijn drie disputa-
ties over de bekering van de joden meteen ná de 
zes disputaties over het chiliasme, zie Revius 1657, 

quod optandum est proximo, nullum esse locum 
imparitati in re ipsa (...), quoad affectum vero, & actus 
ex eo promanantes, dantur hujus dilectionis gradus.

148  Revius 1646a, 100, 17: Summum enim bonum 
cuique proximo debemus velle, sicut nobis ipsis. 
sed piis immediate, impiis autem mediante fide & 
resipiscentia, felicitatem illam velle debemus.

149  Revius 1646a, 100, 11: cum quis est perditus ali-
orum corruptor, vel ecclesiae persecutor, licet optare 
ut talis è medio tollatur, quo nocendi finem faciat.

150  Revius 1653b, disp. 111-117 (‘De sectis Iudae-
orum’) en 238 (‘De Judaeis hodiernis’), Revius 1657, 
disp. 18-20 (‘De conversione Iudaeorum’) en 66-79 (‘De 
fructu mortis Christi’).

151  Presser 1948, p. 310: ‘Het gereformeerde Neder-
land kan geen schoner gedicht aanwijzen, geen waarin 
de strijd der vaderen nobeler rechtvaardiging vindt 
dan het onvergankelijke ‘Hy droegh onse smerten’ 
[volgt de tekst van het hele gedicht]. Dit is wel heel 
iets anders dan de femelende rijmelaar Cats (...).’

152  Zie bijv. Van de Beek 2002, p. 83; Engelfriet 
2006, passim; Dienstboek, een proeve (Zoetermeer 1998); 
Uytenbogaardt et al. 1999; overigens werd in 2000 
besloten de tekst van het ‘Beklag Gods’ aan te passen, 
vgl. ‘Anti-Joodse tekst in SoW-handboek deels vervan-
gen’, in: Reformatorisch Dagblad, 20-10-2000, p. 2; Enny de 
Bruijn, ‘Revius tegen het Hongaarse antisemitisme’, 
in: Reformatorisch Dagblad, 6-4-2007, p. 1.

153  Zie hoofdstuk iV.8.
154  Revius ed. Smit i , p. 239. Het gedicht verwijst 

naar het feit dat de joden (na de mislukking van 
hun laatste opstand in de tweede eeuw) gedwongen 
werden hun land te verlaten en slechts op de dag van 
Jeruzalems val (29 augustus) tegen betaling op de 
ruïnes van de heilige stad hun verlies mochten komen 
bewenen.

155  Revius ed. Smit i , p. 77. De eerste regel verwijst 
naar het traditionele beeld van Christus als bruide-
gom en de kerk als bruid, de strekking is dus: toen het 
evangelie voor het eerst naar de heidenen ging.

156  Revius ed. Smit i , p. 75, vgl. Van de Beek 2002, 
p. 83, Engelfriet 2006, p. 64, 69-75. Zie ook de versregel 
waarin Revius het water waarmee een jood gedoopt 
wordt, als verspild water beschrijft – hij zal daar echter 
de gedwongen bekeringen bedoelen.

157  Vgl. Van Asselt 1995b, p. 320-321, Van Campen 
2007, p. 575-579; Op ’t Hof 1984, p. 95-101.

158  Revius 1653b, 238, 15-18: omnes Iudaei extra 
Christum, seu antequam credunt in eum, sunt impii 
(...), blasphemi (...), Antichristi (...), anathema.

159  Revius 1653b, 238, 15: v. Rom. 2-3 (....), ubi 
ostendit, Iudaeos, antequam in Christum credant, non 
praecellere gentibus incredulis, sed aeque impios esse 
atque illae sunt.

160  Revius 1653b, 238, 25 en 35: (...) vivere Deo non 
est vita animalis, nec civilis, sed spiritualis, adeoque 
non extrinseca tantum, sed praecipue intrinseca. (...) 
Qui externe tantum legem observant, non internè, de 
iis dici potest ex Apoc. 3.1. Novi opera tua, nempe quod 
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incusandi sunt Arabes, non tam quod falsa numina, 
quam quod falsò verum colant.

186  Gereformeerde theologen huldigden hierover 
verschillende opvattingen. Coccejus zag de islam bij-
voorbeeld als een soort ketterij, Voetius als een vorm 
van atheïsme en epicurisme (Van Asselt 1995a, p. 234, 
244).

187  Revius 1653b, 238, 1: Quaeritur, An hodierni 
Iudaei verum Deum colant? Affirmant Remonstrantes 
(...), nos negamus; vgl. 238, 15-18: omnes Iudaei extra 
Christum, seu antequam credunt in eum, sunt impii 
(...), blasphemi (...), Antichristi (...), anathema.

188  Van Amersfoort & Van Asselt 1997, p. 40, 76, 
Hoornbeeck 1658, p. 71 (execrandus impostor).

189  Maurus 1654-1656 disp. 1, 3; disp. 2, 17; disp. 3, 
2; disp. 4, 8; disp. 5, 9-10. Vgl. voor uitvoeriger beschou-
wing en citaten: De Bruijn 2010, p. 142-143.

190  Matham ed. Heller 1866, passim. Voor een uit-
voeriger overzicht van het leven van Johannes Maurus, 
zijn mogelijke herkomst en zijn disputaties onder 
Revius: De Bruijn 2010.

191  Matham ed. Heller 1866, p. 76.
192  Voor bewijsvoering m.b.t. de relaties tussen 

Golius, Mohammed ibn-Ali ibn-Belqâsim en Johannes 
Maurus: De Bruijn 2010, p. 140-142. Over Golius (1596-
1667): Houtsma 1887; Juynboll 1931; vgl. Molhuysen, 
Bronnen ii, p. 274, iii, p. 92, 129.

193  Houtsma 1887, p. 35-36.
194  Houtsma 1887, p. 38, 41: hij is bijvoorbeeld 

betrokken bij de politieke missie van Liedekerke in 
1640, maar probeert onderweg ook antwoorden te 
vinden op Golius’ wetenschappelijke vragen. Iets over 
de familiestatus blijkt impliciet uit het lofdicht van 
Baldaeus op Maurus (Revius 1653b, disp. 235): Quid 
patres patrumque patres? Quid stemmata jactem?/ Si 
caream Veri Religione Dei.

195  Houtsma 1887, p. 41-42.
196  Archief Delft, Acta kerkenraad, inv.nr. 5, f. 239v, 

27-6-1644.
197  Van Amersfoort & Van Asselt 1997, p. 22.
198  Revius 1653b, disp. 235 en 271, Archief universi-

teit Leiden AC 1, inv.nr. 688-4, 12-2-1650; inv.nr. 689-2, 
28-2-1653.

199  Bijv. aan allerlei burgemeesters en andere 
machthebbers in Leiden en Haarlem, diverse kerke-
lijke synoden, classes en predikanten, de hoogleraren 
Alexander Morus en Jacobus Golius, Huygens’ zwager 
en collega David de Wilhem, regent Revius en subre-
gent Ubbenius, vgl. Revius 1653b, disp. 235, 271, 309, 
316, 329, Revius 1657 disp. 16, 131, Maurus 1654-1656, 
disp. 1-5.

200  Knuttel, Acta, dl. 3, p. 52, 97-98, 157-158, 219, 272, 
323, 370; ARA Den Haag, Archief classis Leiden, inv.nr. 
5, 11 mei 1648; nHA Haarlem, Archief classis Haarlem, 
inv.nr. 5, 21-4-1648, 13-4-1649, 3-8-1649, 27-9-1650 en 
inv.nr. 6, 30-9/1-10-1653; RA Leiden, Acta kerkenraad 
(511B), inv.nr. 5, 15-5-1648.

201  ARA Den Haag, Archief classis Leiden, inv.nr. 5, 
11-5-1648.

disp. 12-17 (‘De Millenariis’) en 18-20 (‘De conversione 
Iudaeorum’).

169  Revius 1657, 13, 14: Iudaeos agnoscimus 
aliquando ad Christum esse convertendos, ex. Rom 
11.25 (...). Sed quomodo id fiet, in scriptura revelatum 
non est, nempe an per aliquam extraordinariam mis-
sionum Pastorum, an vero per ordinariam Pastorum 
praedicationem.

170  Revius 1657, disp. 20. Hij noemt de naam La 
Peyrère niet, maar heeft het over de ‘opinio Galli cujus-
dam anonymi’ (stelling 1). Dat het gaat om diens Du 
Rappel des Juifs (1643) blijkt evenwel uit de inhoud die 
Revius weergeeft en de genoemde titel De revocatione 
Iudaeorum. Zie over La Peyrère (1596-1676): Van Asselt 
2005, Jorink 2008.

171  Van Campen 2007, p. 579, Op ’t Hof 1984, p. 101.
172  Revius 1653b, 10, 14: Non scio ullam nationem, 

quae plus curae & attentionis habet sacram scriptu-
ram pure & vere conservandi quam Iudaeos.

173  Revius 1657/1658, 6.
174  Constantijn l’Empereur en Johannes Coccejus 

krijgen bijvoorbeeld een extra toelage om ‘tegens de 
Joden te schrijven’, vgl. Molhuysen, Bronnen ii, p. 307 en 
iii, p. 54, vgl. Van Asselt 1995b, p. 321.

175  Revius 1629c, vertaling dr. C.A. de Niet.
176  Van Campen 2007, p. 581: In joodse kring was 

men in de regel nauwelijks geïnteresseerd in christe-
lijke toenaderingspogingen of bekeringsdrang.

177  Engelfriet 2006, p. 78 (waar Revius als aanhan-
ger van de vervangingstheologie wordt neergezet).

178  Zie hoofdstuk iV.9 en V.4.
179  Revius ed. Smit i , p. 235.
180  Op ’t Hof 1984, p. 101-105 legt een al te recht-

streeks verband tussen nadere reformatie, Israëlver-
wachting en positieve houding t.o.v. eigentijdse joden 
(tegenover ‘gewone’ gereformeerden, ontbreken van 
Israëlverwachting en negatieve bejegening van eigen-
tijdse joden). Revius bewijst dat de tegenstellingen 
minder scherp liggen.

181  Revius 1657/1658, 76, 14: Docet enim agi de 
conversione Iudaeorum ad Christum aspiciendum & 
agnoscendum, qui quo dignior videbitur, eo crucifixio 
& transfixio ejus gravius & atrocius peccatum fuisse 
cognoscetur.

182  Bijv. ‘het Maraens gespuys’, ‘Dit saet van Moren 
en van Joden, dit Catalonische gespuys’, ‘dees cancker 
vant gemeene best’ (Revius ed. Smit ii, p. 135, 151-152). 
Of: ‘Der Spanjaerts trou en woort loopt haestelijck ten 
eynde’ (Revius ed. Smit ii, p. 70).

183  Revius 1657, 79, 8: [Quaeris typum] hypocri-
tae, vide sepulchrum dealbatum, vgl. Revius 1657, 
15, 2: Scriptura nobis talem ecclesiae in terris statum 
perpetuum describit, in quo (...) hypocritae cum verè 
fidelibus miste erunt.

184  Revius ed. Smit i , p. 222.
185  Maurus 1654-1656, disp. 5, 12: Post introductam 

igitur à Mohammede islamismum, ritibus licet ido-
latricis retentis, superstitionis potius quam idolatriae 
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217  Maurus 1654-1656, disp. 1, 3. 
218  Maurus 1654-1656, disp. 5, 12.
219  Maurus 1654-1656, disp. 2, 15: (...) cum Chris-

tum verbum Dei vocant non personam in Deitate.
220  Maurus 1654-1656, disp. 5, corollaria 5. Christus 

secundum utramquae naturam est Mediator. 8. 
Satisfactio Christi pro peccatis nostris necessaria fuit. 
10. Doctrina de satisfactione Christi uberrimam ma-
teriam laudandae majestatis & benignitatis divinae, 
facileque pietatis studium praebet.

221  Klein 2005, p. 158-159.
222  Rozemond 1966, p. 26-32. Een van de twee 

brengt Revius’ Griekse geloofsbelijdenis later in een 
Nieuwgriekse versie op de markt.

223  Zie hoofdstuk iV.3.
224  Revius 1657, 66, 1-2 en 68, 6. Het lijkt erop dat 

hij een eigen indeling hanteert (Revius 1657, 68, 6: Ad 
tempora quod attinet, nos, omissis aliis distinctio-
nibus, praecipua Dei opera intuentes, creationem 
dico, diluvium, legis promulgationem, exhibitionem 
Christi, & finalem cunctorum restaurationem, in qua-
tuor aetates universum mundi tempus distribuimus). 
Daarin wijkt hij af van de vele mogelijke indelingen 
in vier, vijf, zes, zeven of nog meer tijdperken, die 
sinds de tijd van de kerkvaders in omloop waren (vgl. 
Archambault 1966), terwijl hij evenmin aansluit bij de 
periodenleer die zijn Leidse collega Coccejus bezig is 
te ontwikkelen (vgl. Van Asselt 2008, p. 74-77).

225  Revius 1657, 66, 3: Quibus mors Christi est 
fructuosa, iisdem est revelata; 66, 4-15 (bijbelse bewijs-
plaatsen), vgl. ook disp. 67-69.

226  Revius 1657, 79, 10: Videmus igitur cujus-
cunque regionis, status, sexus homines in Christi 
consortium vocari & admitti, sed non nisi mundi 
aetate demum quarta & ultima. In hac tribus aetatibus 
clausa, tandem aperta porta est, per quam in regnum 
Christi catervatim irruunt.

227  Revius 1657, 79, 11-13: Neque enim Deus sibi in 
ea libertatem ademit eam quibusdam regionibus, vel 
non concedendi, vel differendi (...). Nec in omnibus 
ad quos pertigit fuit efficax, sed tantum in electis. (...) 
ideoque non externa tantum, sed & interna vocatione 
dignatur.

228  Hoornbeeck 1676, p. 586: Quo tempore Noster 
regundo Sapientiae Hollandicae Collegio Theologico 
praefuit, se à Deo potissimum regi sensit, & prout has 
vices habet conditio mortalium, jam prospera tum 
adversa & nubiliosa expertus fuit.

229  Suarez repurgatus verschijnt waarschijnlijk eind 
1643, gezien het feit dat sommige exemplaren het 
jaartal 1643, andere het jaartal 1644 op de titelpagina 
hebben. Daarna schrijft Revius een tijdlang alleen 
maar de verplichte disputaties, waarvan in 1646 een 
bundeling verschijnt. Met andere publicaties, los van 
de leerstof voor studenten, begint hij pas weer in 1647.

230  Hoornbeeck 1676, p. 587: Postremo quasi 
calamitas calamitatem, ut fluctus fluctum, truderet, 
non nisi tribus post conjunctissimae uxoris obitum 
diebus, egregiae indolis ac formae filia Cornelia fatis 

202  Archief universiteit Leiden, AC 1, inv.nr. 689-
ii-1, brief magistraat Haarlem aan Revius, 21-9-1656. 
Bij zijn doop in 1643 zou Maurus 19 (volgens het 
doopboek) of 23 jaar (volgens de kerkenraadsacta) zijn, 
in 1648, bij zijn eerste inschrijving in Leiden, noemt 
hij zich 24 jaar, in 1652 26 jaar en in 1656 29 jaar (Album 
studiosorum Lugd. Bat. 1875, kol. 388, 424, 447).

203  RA Leiden, Acta kerkenraad (511B), inv. nr. 5, 
10-11-1656, 17-11-1656.

204  RA Leiden, Acta kerkenraad (511B), inv. nr. 5, 
18-5-1657 (Revius is op 26-12-1656 weer tot ouderling 
gekozen, na twee jaar afwezigheid uit de kerkenraad).

205  Revius 1657, disp. 131: Iacobo Revio, S.S. Theol. 
Doctori, & Collegii Theologici Per-Illustr. D.D. Or-
dinum Hollandiae & West-Frisiae Regenti vigilantis-
simo, de me studiisque meis optimè merito.

206  Archief universiteit Leiden, AC 1, inv.nr. 688-4, 
12-2-1650.

207  Archief universiteit Leiden, AC 1, inv.nr. 689-2, 
28-2-1653, brief van magistraat Haarlem aan Revius: 
Alsoo Johannes Maurus Arabier, opde goede getuijge-
nisse van U Eerw. als Regens ende vanden subregens 
(...) bij ons is aengenomen tot mede alumnum extraor-
dinaris deser Stadt (...).

208  Revius 1653b, disp. 235, 271, 309, 316, 329, Revius 
1657, disp. 16, 131. 

209  Maurus 1654-1656 (de disputaties dateren van 
febr. 1654, juni 1654, nov. 1654, juli 1655, jan. 1656, de 
exacte dag van de maand is steeds oningevuld).

210  Zie bijv. de opzet van Hoornbeeck (Hoorn-
beeck 1658, p. 70-71), Coccejus en Voetius (Van Amers-
foort & Van Asselt 1997, p. 17, 20-21, 40, 59). Relandus 
lijkt objectiever (Van Amersfoort & Van Asselt 1997, 
p. 25), maar dan is de grens van de 18e eeuw al gepas-
seerd.

211  Maurus 1654-1656, disp. 1, 1: Nec me latet 
(inquit magnus ille orthodoxiae restauratur [sic] i. 
Calvinus, lib. 1, c. 8, S.2) ut Satan in multis est Dei 
aemulus quo se fallaci similitudine melius insinuet in 
animos simplicium, ita impios errores, quibus miseros 
homines fallebat, astutè sparsisse inculto sermone & 
ferè barbaro, & saepe obsoletis loquendi formis usum 
esse, ut sub hac larva tegeret suas imposturas. (Vgl. 
Calvijn, Institutie i , 8, 2).

212  Maurus 1654-1656, disp. 1, 1. 
213  Maurus 1654-1656, disp. 1, 4: (...) qui Pseudo-

propheta cum miseros homines astutè fefellerit; hinc 
est quod Pseudislamismum vocamus.

214  Klein 2005, p. 156.
215  Maurus 1654-1656, disp. 4, 8: Incredibile enim 

est, quam altum sonum iubilumque aedere mulieres 
norint. linguam enim celerrimè motando, ore semia-
perto, contractoque ceu cygni drensare solent. quod 
imitari viri nequeunt. extinctis istis ignibus, variis 
ludis se recreant: & comoediis (quas optimè fabulas 
vocant) ex antiquis historiis petitis noctem fere totam 
insumunt. (...) hoc itaque festo per triduum durant 
hilaria.

216  Maurus 1654-1656, disp. 1, 3; disp. 5, 9-10.
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Veltkamp 2011, p. 93-94, die afrekent met ‘deze stereo-
tiepe omschrijvingen’ en stelt dat de wereld van de 
theologen tijdens de tweede helft van de 17e eeuw niet 
zo overzichtelijk was als wel wordt beweerd).

241  In 1629 schrijft hij een lofdicht op Coccejus, 
in 1642 correspondeert hij met Voetius, tussen 1633 en 
1644 wisselt hij brieven en boekjes met Coccejus, in 
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66  Revius 1646a, 26, 6: Conformitas hominis cum 
Deo quoad totam personam, continet ejus tum im-
mortalitatem, tum in inferiores creaturas dominium 
(verder uitgewerkt in de rest van de disputatie).

67  Zijn echtgenote Christina Augustinus overleed 
23-11, zijn dochter Cornelia 26-11-1643 (zie hoofdstuk 
Vii.7); de disputatie over Gods beeld in het lichaam en 
in de samenvoeging van ziel en lichaam (Revius 1646a, 
26) is gehouden op 12-12-1643. 

68  Revius 1646a, 33, 4: (...) ex inscripta omnium 
cordibus lege, & conscientia.

69  Revius 1646a, 33, 6-7, waar de auteur o.m. naar 
Psalm 8 en Psalm 19 verwijst en een lang citaat van 
Socinus aanhaalt, dat volgens hem diens eigen ketterse 
theologie onderuithaalt: Habemus luculentam & 
disertam adversarij confessionem, qua haeresi suae, 
quoad eam partem de qua hic agimus, ipse jugulum 
amputat.

70  Revius 1646a, 33, 9.
71  Revius 1646a, 33, 16: Porro si ad corpus oculos 

deflectamus, videbimus hominem nudum, non 
nuditate innocentiae, sed ignominiae, eamque ut 
tegat multis satagere. animadvertemus formam ejus 
levi momento corrumpi, robur debilitari. Nec mirum, 
utpote cujus membra sunt serva injustitiae. Rom.6.13. 
Reliqua tamen est in humano corpore insignis 
συμμετρία, atque alia non pauca quae eum de priore 
felicitate admonere possunt.

72  Revius ed. Smit i , p. 20.
73  Revius 1646a, 33, 9-15.
74  Revius ed. Smit i , p. 19, 20.
75  Bijv. Verbeek 1992, Verbeek 1996, Otterspeer 

2000, Goudriaan 2002 (en de daar genoemde litera-
tuur).

76  Vermij 2002, p. 166.
77  Heereboords inaugurele rede, vgl. Verbeek 

1992, p. 37. 
78  Molhuysen, Bronnen ii, p. 276, 296, 302.
79  Verbeek 1992, p. 39, Verbeek 1996, p. 87, vgl. 

Molhuysen, Bronnen ii, p. 302.
80  Revius 1646a, 4, 3: Esse Deum, tum natura per 

insitam, tum ratio per acquisitam notitiam omnes 
homines docet sufficienter ad hoc ut sint inexcusabi-
les (...). Scriptura vero, & esse eum, & quicquid de eo 
fide tenendum est, docet sufficienter ad salutem.

81  Revius 1653b, 21, 1-2: Circa cognitionem Dei 
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dus est, 2. Cor. 10:5; Revius ed. Goudriaan 2002, p. 125: 
Ut illae veritates salutariter a nobis cognoscantur, 
auxilium Spiritus Sancti requiri (...). Licet Theologia, 
ut in s. scriptura reperitur, pie credenda, non curiose 
examinanda est, tamen prout ea traditur ab homini-
bus errandi periculo obnoxiis (quales haud dubie sunt 
Iesuitae et Sorbonistae) omnino examini subjicienda 
est, nisi sponte errare velimus (...). De traditionele 
waarschuwing tegen ‘curieuselijk onderzoeken’ (ngB, 
art. 13) in de zin van nutteloze speculatie die de gren-
zen van de schriftuurlijke openbaring overschrijdt, 
komt bij kerkvaders, middeleeuwse theologen en ook 
bij Calvijn voor, zie Meijering 1980, p. 16 (met dank aan 
dr. Aza Goudriaan).

106  Revius ed. Goudriaan 2002, p. 134: Inquiritur 
in haec, et studiosam juventutem per ea a studiis ad 
militiam ac vagationes abduci, contemtum bonorum 
auctorum, atque adeo s. scripturae invehi, et enthusi-
asmo, barbariei ac inscitiae viam muniri ostenditur.

107  Revius ed. Goudriaan 2002, p. 136: Qui ergo 
hanc methodum sectaturus est (...) nec solum a patria, 
sed et a libris suis recedat. Et consequenter etiam sacrum 
codicem flocci faciat; eo enim suffarcinatum incessisse 
Cartesium, quum reliquis libris longum vale diceret, 
mihi persuadere non possum. Nec ipse eum [codicem] 
a libris quos reliquit, excipit. Cujus tamen lectioni 
non immorari modo sed et immori jubemur, Psal. 1:2 
et 19:11, et 119 per totum, Ioh. 5:39, etc.

108  Revius ed. Goudriaan 2002, p. 143: Unde mira 
methodi facies sese oculis nostris exhibet, ut videlicet 
convellatur atheismus, atheismum (saltem tempora-
rium) introducere (...).

109  Revius ed. Goudriaan 2002, p. 143-144, 147-149.
110  Revius ed. Goudriaan 2002, p. 149-153; vgl. 

Revius 1650a, p. 48; Maan 2009, p. 217-218. 
111  Goudriaan 2002, p. 42.
112  Voor de gebeurtenissen rond Stuart, De Raey 

en Heereboord: Verbeek 1992, p. 48-49; Frijhoff & Spies 
1999, p. 305-306.

113  Heereboord 1648a, vgl. Wansink 1981, p. 21-26.
114  Van Ruler 1999a, p. 122, 128. Verschil blijft dat 

Heereboord wél van disputeren houdt, terwijl Des-
cartes het hele genre van de disputatie verfoeit.

115  Verbeek 1992, p. 63, Goudriaan 2002, p. 42-43.
116  Philalethus Eleutherius Atheniensis, Specimen 

tum inscitiae tum malitiae detectae in calumniis et mendaciis 
partim Stevartii (...) partim Revii, Dicaeopolis, 1648 (zie 
Verbeek 1992, p. 64).

117  Molhuysen, Bronnen iii, p. 14-16, vgl. Verbeek 
1992, p. 51.

118  Molhuysen, Bronnen iii, p. 17-18.
119  Molhuysen, Bronnen iii, bijlagen, p. 14.
120  Molhuysen, Bronnen iii, bijlagen, p. 15.
121  Molhuysen, Bronnen iii, p. 20-21. Overigens 

heeft de senaat inmiddels De Raey al tot de orde 
geroepen (p. 11).

122  Responsiones Renati Des Cartes ad quasdam difficultates 
ex meditationibus (UB Göttingen), uitgegeven in diverse 
20e-eeuwse vertalingen (Entretien avec Burman (1937, 

qui lib. de Deo p. 143 quatern. S. agens de hac omnium 
rerum productione per solam materiam, Non satis, in-
quit, est, materiam adesse, nisi & efficiens adsit. Haec autem Deus 
est. Quod si dixerint illi, efficientem hanc esse ipsam materiam, 
sive internam materiae vim & naturam: jam & praeceptis omnium 
Philosophorum, & rationi naturali contradicent. Nam & fatentur 
omnes, & quotidiana experientia docet, materiam per se non esse 
praeditam ulla virtute activa: sed tantum ex se ipsa idoneam esse 
ad recipiendam agentis virtutem, qua subigatur, praeparetur & 
tandem informetur. Itaque distinctum esse oportet principium 
agens à patiente.

98  Revius 1653b, 32, 13: (...) quae non tantum 
valent contra atheos, qui hic nullum concursum Dei 
agnoscunt, imo ex hoc commento colligunt, in ipsa 
rerum natura nullum pro existentia Dei indicium vel argumentum 
inesse, sed & adversus hunc dogmatisten, qui omnes 
materiales creaturas, citra creationis (ut loquitur) mira-
culum naturaliter vi solius materiae produci posse autu-
mat, communi tantum Dei concursu (qualem adhibet 
cum stamus, sedemus, ambulamus) accedente.

99  Revius 1653b, 32, 13: quomodo enim prima 
causa concurret cum secunda, si secunda otiosa est? 
& quomodo secunda aliquid producet, si nullam 
vim producendi habeat? quomodo denique materia, 
res inertissima, eos effectus producet, è quorum sola 
inspectione auctor eorum Deus cognoscitur? teste 
Apostolo. Rom. 1.20.

100  De discussie gaat immers niet over de onder-
houding van de wereld, maar over de samenwerking 
tussen eerste en tweede oorzaken, zie Revius 1653b, 
32, 14: Quod affert probationis vice de identitate 
conservationis cum creatione, plusquam puerile est, 
cum non agatur de conservatione, sed de concursu, qui est 
coëfficientia primae causae cum secunda. Vgl. Descartes 
ed. Van Ruler 1999, p. 160.

101  Revius 1653b, 32, 11-12: Materiam è qua res 
crearentur Deo coaetaneam fuisse, Aristotelis lib. 1. 
Phys. c. 4. t. 33. & multorum haereticorum sententia 
fuit, quam ex orco nostro tempore excitavit Conr. Vor-
stius, & totius Christianismi consensui non obscure 
praetulit (...) Nos hanc opinionem Christianorum 
hominum auribus indignam judicamus. nihil enim 
sempiternum praeterquam solus Deus. Epiph. haeres. 
66. Ut & illam quam nuper commentus est auctor 
novae methodi (...).

102  Verbeek 1992, p. 64, Vermij 2002, p. 168.
103  Revius 1648a. De titelpagina vermeldt het 

jaartal 1648, maar Verbeek 1992, p. 120 (noot 120) maakt 
aannemelijk dat het boek in november of december 
1647 verscheen.

104  Daarmee verwerpt hij de rooms-katholieke 
gedachte van fides implicita, zie Goudriaan 2002, p. 33. 

105  Revius ed. Goudriaan 2002, p. 124: Licet veri-
tates ad coelum ducentes supra captum nostrum sint, 
nec ratiocinationibus nostris subjiciendae, tamen 
τò ‘ότι saltem earum cognoscendum est, alioqui 
neminem ad salutem adducent, cum verum dicat 
habitudinem ad intellectum, ut notum est; qui tamen 
intellectus sub obsequio earum veritatum captivan-
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vol ende droncken langs de straten loopt, tot groote 
ergernisse van andere, sal van den predicant ende ou-
derlingen van dat quartier over dese sijne droncken-
schap uut naem van dese vergaderinge bestraft ende 
hem het gebruyck des Avontmaels ontseyt worden tot 
nader ordre van dese vergaderinge’ (RA Leiden, Acta 
kerkenraad (511B), inv.nr. 5, 12-9-1659). Ook de reactie 
van Heereboord zelf blijft de jaren door dezelfde: hij 
toont zich ‘seer beswaert in sijn gemoet over sijne ver-
grijpinge’, hij belooft beterschap, en hij vindt dat de 
dingen erger gemaakt worden dan ze zijn (RA Leiden, 
Acta kerkenraad (511B), inv.nr. 5, 16-9-1659).

133  Molhuysen, Bronnen iii, p. 44-45.
134  Molhuysen, Bronnen iii, p. 45, 52.
135  Molhuysen, Bronnen iii, p. 52.
136  Molhuysen, Bronnen iii, p. 56-58.
137  Molhuysen, Bronnen iii, p. 67-68.
138  Otterspeer 2000, p. 377-379, vgl. Molhuysen, 

Bronnen iii, p. 78, 89, 93. Over Ubbenius (1604-1661): Van 
der Aa, BWn, dl. 18, p. 1.

139  Molhuysen, Bronnen iii, p. 109, 138.
140  Molhuysen, Bronnen iii, p. 110, vgl. p. 111-112, 

116-118.
141  Revius 1653a, voorrede ‘lectori veritatis amanti’, 

p. 2: Huic detegendae operam antehac sumsi, nec 
poenitendam omnino, ut arbitror, nec tamen eo cum 
fructu quem speraveram.

142  Verbeek 1992, p. 87; Goudriaan 2002, p. 45. Het 
gaat om Revius 1653a, 1654b, 1654c, 1655a, 1655c.

143  Over Clauberg (1622-1665): Verbeek 1999; over 
Andreae (1604-1676): nnBW, dl. 1, k. 132-133; over Wit-
tichius (1625-1687): Blgnp, dl. 2, p. 461-463, vgl. Dibon 
1990, p. 700-711.

144  Revius 1650a, p. 19-20, 33-35, 48 (bijv. p. 48: Nos 
quod attinet, licet absolutam Dei potentiam, quod 
Cartesius facit, in arctum cogendam esse non pute-
mus; novimus tamen eum per meram clementiam, 
sensus nobis reliquisse integros, ac praeterea judicium 
mentis, per quae admirabiles ejus creaturas possemus 
cognoscere, & ex illorum cognitione ad notitiam sui 
tanquam omnipotentis earum conditaris ascendere).

145  Revius 1648b, p. 45-46: nimirum haec [= 
cognitionis Principia] tria sunt: sensus, Ratio, S.S. [= 
Sacrosancta] Scriptura. Sensus menti objecta renunciat 
per spiritus nervis traductos. Mens arcem in cerebro 
tenens renunciata excipit, deliberat, judicat. Cum vero 
multa sint tum sensui tum rationi abstrusa, Divinae 
debemus gratiae, quod ea nobis revelarit, quae scire 
nostra interfuit. Dicamus ergo: illud omne verum 
est, 1. Quod à sensibus distinctè percipitur, quodque 
manifestissima experientia semper & ubique docet. 
2. Quae lumine naturae distinctè percipiuntur (...) 3. 
Quod à Deo nobis in verbo suo revelatur. Si contingat 
sensum cum ratione, aut rationem cum expresso Dei 
verbo pugnare, signum est, non esse distinctam aut 
esse falsam in sensibus aut ratione perceptionem.

146  Dat hier overigens evengoed sprake is van een 
dilemma bij de cartesianen, blijkt bijv. uit vergelijking 
van Descartes’ ideeën over de betrouwbaarheid van de 

1975), Conversation with Burman (1976), Gespräch mit Burman 
(1982)).

123  Molhuysen, Bronnen iii, p. 7-8 (27 aug. 1647). 
Over Warner (1619-1665): nnBW, dl. 10, k. 1153-1154.

124  Revius 1653b, disp. 54-56 (gehouden tussen 
30-11 en 18-12-1647).

125  Op 3-12-1647 leveren Golius en Spanheim hun 
lijstje bij de curatoren in (Molhuysen, Bronnen iii, p. 9), 
terwijl het waarschijnlijk is dat Revius zijn teksten 
schrijft een paar weken vóór de publieke verdediging 
ervan, vandaar dat zijn disputatie van 18-12-1647 nog 
wél verwijzingen naar joodse bronnen bevat, en die 
van 24-12-1647 niet meer.

126  Zoals blijkt uit de lofdichten van de genoemde 
geleerden in Revius’ Daventria illustrata. Over Barlaeus 
(1592-1655): nnBW, dl. 2, k. 71-72; over Uchtmannus 
(ca. 1612-1680): Van der Aa, BWn, dl. 18, p. 4-5).

127  Over Revius’ Statera, zie Verbeek 1992, p. 78-81 
en Posthumus Meyjes 1895, p. 197-204.

128  Dat een deel van de tekst van Statera vóór Des-
cartes’ dood geschreven is, blijkt wellicht uit het feit 
dat Revius hem regelmatig rechtstreeks toespreekt (zie 
bijv. Revius 1650a, p. 26-28).

129  Revius 1650a, p. 186-187: è nostris vero siquis 
ab eo dissentire ausus fuit, eum non rationibus con-
futare, quas nullas habet, sed auctoritate Magnatum 
quorundam in quorum gratiam homo sub dolus 
irrepserat opprimere sategit, ac se eis nocere posse 
publice, cum omnium stupore, gloriatus est. (...) nam 
academias patriae nostrae in eas turbas conjecit, & 
professores non philosophiae solum, sed & theologiae, 
ita inter se commisit, ut simile quid ab homine, & 
extraneo, & diversae religionis effici posse, nemo 
unquam, nisi experientia teste, credidisset.

130  Revius 1650a, p. 57: Quod cum ad Cartesii 
aures accidisset, metum illi, ut ipse ait, incussit, ne 
pariter inter suas opiniones aliqua inveniretur, in qua, 
à viris illis, qui tantae apud ipsum auctoritatis essent 
(Cardinalibus videlicet, librorum censoribus) aliquid 
inveniretur, in quo [sic] à vero aberrasset, atque ita, 
ne scripta sua inter prohibita referrentur. Vgl. ook de 
opmerking in Revius 1653b, 32, 13: Ut nihil dicamus de 
causis ob quas tractatum suum non edat (...).

131  Revius 1650a, p. 57: Interim non negat se ei 
opinioni adhaerere, sed tantum. nolo, inquit, dicere me 
ei adhaesisse. nec abnuit se suspicari eam religioni aut 
republicae noxiam esse, sed tantum, id se ante ipsorum 
censuram observasse negat. Nec dicit absolutè nihil se impe-
dire posse, quo minus eam tueretur, sed nihil impediturum fuisse. 
Videlicet ante editam censuram. neque hoc simplici-
ter, sed, si ratio veram esse persuasisset. Ex hisce, si potest, 
divinet quispiam, quid de hac re Cartesius sentiat. 
dicas te Pythiam illam Terentianam perplexantem au-
dire: Scio, nescio, abiit, audivi, ego non adfui. (vgl. Terentius, 
Eunuchus, r. 818).

132  In de notulen van de Leidse kerkenraad 
komt hij regelmatig voor: ‘Overmits D. professor 
Heereboort sich daegelickx in merckelicke droncken-
schap verloopt,’ schrijft de notulist nog in 1659, ‘ende 
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158  Over Scaliger, die er op dit punt geheel eigen 
ideeën op na houdt: Vermij 2002, p. 20.

159  Revius 1631b, r. 25-27 (op Scanderus): Quid 
aether ardens, claraque sydera,/ Quid bruta tellus, & 
vaga flumina/ Habent stupendi (...).

160  Verbeek 1993, p. 125.
161  Vermij 2002, p. 111.
162  Volgens Vermij 2002 (p. 37, 120) was Pontanus 

de eerste aanhanger van Tycho in de Republiek.
163  Vermij 2002, p. 120.
164  Zoals Vermij 2002, p. 169 stelt, is allerminst 

bewezen dat de discussie over het copernicanisme 
slechts een afgeleide kwestie is, ondergeschikt aan het 
debat over Descartes’ metafysica. Vermij veronderstelt 
dat het copernicanisme aanvankelijk minder aandacht 
kreeg omdat deze kwestie traditioneel niet als filoso-
fische kwestie gezien werd en dus buiten de kaders 
van het vakgebied viel. Theologen zochten eerder de 
vertrouwde methodologische en metafysische discus-
sie, en dus lijkt dat hun zwaarste bekommernis, maar 
het was wellicht juist het nieuwe wereldbeeld dat hen 
in de eerste plaats ergerde.

165  Revius 1646a, disp. 12, stelling 13-15 (mei 1643); 
de eerste verwijzing naar het cartesianisme volgt in 
disp. 17, stelling 13 (juli 1643).

166  Revius 1646a, 11, 2: (...) utcunque autem de eo 
sentiamus, pro certo habemus, non allegorice, sed his-
torice, id quod Moses de sex creationis diebus scribit 
accipiendum esse.

167  Revius 1646a, 13, 4. 
168  Revius 1646a, 11, 21, vgl. Revius 1653b, 33, 8.
169  Revius 1646a, 11, 6 en 12, 6.
170  Revius 1646a, 11, 20: De coelis inferioribus [nl. 

t.o.v. de hoogste hemel (coelum supremum)] pauca 
haec considerabimus: 1. an sua natura sint immutabi-
les? de quo ita censemus: per scripturam id nondum 
probatum nobis videri (...). Ex altera parte, mutationes 
quas nonnulli in coelo se reperisse autumant, non 
ita certas esse arbitrantur viri docti ut refutari non 
possint. v. Scipionem Claramontium de sede sublun. 
Comet. itaque ex actuali tot seculorum in coelo 
constantia, ejus naturalem incorruptibilitatem valde 
probabiliter colligi judicamus. 

171  Revius 1646a, 11, 6-7.
172  Revius 1646a, 12, 15.
173  Revius 1646a, 12, 13.
174  Revius 1646a, 12, 14: Addimus, articulum ascen-

sionis Christi per hanc opinionem inverti. quum enim 
Christus non noctu sed claro die, videntibus Apostolis 
(Act. 1.9.10.11) ascenderit, sane caput ad solem erectum 
habuit, qui si in imo mundi erat, non ascendisse 
Christus sed descendisse dicendus esset.

175  Revius 1646a, 12, 15: Denique, cum infernus 
damnatorum a plerique Theologis non sine magna 
ratione, in imo & a sedibus beatorum remotissimo 
mundi loco esse statuatur, scriptura inter haec 
magnum chasma ponente, Luc. 16.20 & abyssum, 
puteum, stagnum, tenebras exteriores passim calami-
tosum illum locum vocante; sequetur, juxta systema 

zintuigen met de standpunten van de cartesiaan Lam-
bert van Velthuysen over waarneming en bijbellezen, 
zie Van Bunge 2001, p. 79-80.

147  Bijv. Kenelm Digby, Thomas van Aquino, 
Cristoph Clavius, Libertus Fromondus (Froidmont), 
Francisco Suárez, Pierre Gassendi (Revius 1650a, p. 9-10, 
22-24, 55-56, 81, 94, 102-103).

148  Revius 1655c, p. 19 (tegen Wittichius): Vehe-
mentem stylum in me non culpasset auctor, si quum 
haec scriberet visa ei fuissent virulenta scripta Tobiae 
sui. De beschuldiging klopt overigens wel, vgl. bijv. de 
beginzin van Andreae 1653-54, dl. 2 (p. 1): Revius, malâ 
mente ac manu mutilata ac perversa, scripta Cartesi-
ana sugillat.

149  Revius 1654c, p. B4 (tegen Tobias Andreae): 
Cartesium laudaturus Epitaphium ei Stockholmiae 
erectum quadratis (ut cum ipso loquar) & uncialibus 
literis per sex paginas lectori spectandum exhibet, & 
adiungit Elogium clariss. Boxhornii tribus  paginis 
sequentibus. ut tribus verbis hac de re dicamus, 
nescio quid in eo mirum aut singulare sit (...). at ut 
videas, Assertor, quam inofficiosè ejusmodi amicorum 
encomia trahantur ad causae cujuslibet patrocinium, 
considera, eundem Boxhornium circa idem tempus, 
lemmate epigrammati quod Daventriae meae Illustratae 
praefigere non dedignatus est, me Reverendi & eruditissimi 
viri non Patriae tamen meae, sed & Academiae Leidensis Batavae 
singularis ornamenti titulo salutasse, atque ipsi non mi-
nus honorifico epigrammati (ut tuum morem, praeter 
solitum, hic imiter) quadratis literis ista subiunxisse 
[volgt het vers in dubbelgrote letters]. Si hac in parte 
eum affectui & amori in me suo plus satis indulsisse 
sentis (quod verum esse non abnuo) idem in causa 
Cartesiana ei accidere potuisse ut sentiam, nullum ne-
fas est, nec vir ille ut clarissimus ita humanissimus, & 
mihi dum viveret (rumpantur tibi ut ilia) amicissimus 
id aegrè tulisse putari debet, sed hoc potius quod tu, 
dum me asinum & Marrucinum &c. esse dicis, tantum 
judicio ejus detrahas quantum ei tribuere velle vide-
bare.

150  Revius ed. Smit i , p. 13-18.
151  Zie hoofdstuk iV.8.
152  Revius 1649a: Lacteus aetherei qua candet 

circulus orbis,/ Huc, ubi purpureus brachia pandit 
olor/ Spanhemii reor isse animam. nec credere durum 
est,/ Dum fuit hic, certè lactea tota fuit. 

153  De regel ‘Lacteus aetherei qua candet circulus 
orbis’ is een onmiskenbare verwijzing naar de klas-
sieke heldenhemel bij Marcus Manilius (Astronomicon 
lib. I: caelum (...) quod regit Augustus socio per signa 
Tonante, cernit et in coetu divum magnumque Quiri-
num altius aetherii quam candet circulus orbis).

154  Revius ed. Smit i , p. 13-18, vgl. Verkuyl 1974.
155  Revius ed. Smit i , p. 152; Revius 1646a, 17, 8.
156  Revius ed. Smit i , p. 87-88, vgl. het sonnet 

over de schepping, aan het begin van dit hoofdstuk 
geciteerd (Revius ed. Smit i , p. 13).

157  Over Jacchaeus: Vermij 2002, p. 27-28.
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sit minor. ergo dicit hoc scriptura ex falsa hominum opinione. 
Resp. imo ex rei veritate, cum magnitudo, non modo 
de substantia, sed etiam de potentia et operationibus 
dicatur (...) ita hic intelligendum. 

189  Calvijn, Comm. Genesis, dl. 1, p. 37-39 (Gen. 1:15-
16), vgl. Snobelen 2008, p. 722-723, Helm 2010, p. 57.

190  Revius 1653b, 47, 6-7: De dimensionibus terrae 
& maris ut dicamus, licet eae confuse aliqua ratione, 
idque per supputationes haberi possint, non tamen 
ipso experimento, nec distincte. quis enim novit. v.g. 
[verbi gratia] quantum terrae, quantum maris sit in 
globo, illo composito? neque enim hoc supputando 
invenitur, sed peragrando. quae peragratio impos-
sibilis est. cum tum multae ejus partes sint inaccessae.

191  Psalm 19: 2-7 (SV).
192  Revius 1653b, 47, 14: (..) qui neque metae, neque 

cubilis, neque quietis, neque diei posteri meminit. è 
tam falsis ergo praemissis quid nisi falsum potest col-
ligi?

193  Revius 1653b, 47, 16-17: (...) vera iterum meta-
phora sed ex ea non sequitur: Robustus peracto labore 
dormit, ergo etiam sol.

194  Revius 1653b, 47, 18: Sol ab extremitate coelorum 
oritur & ad extremitates eorum revolvitur, vera sententia, quia 
sol motu annuo nunc à septentrione ad meridiem 
nunc à meridie ad septentrionem procedit. motu 
quoque diurno vere mutat locum, & ab uno puncto 
coeli procedit ad aliud. quae ita effert Salomon Eccl. 1. 
5.6. Oritur sol, & occedit sol, iterumque ad locum suum aspirat, 
ubi oriatur: properat ad meridiem, & circumit ad aquilonem.

195  Zie hoofdstuk V.4.
196  Revius 1640, Psalm 119:45.
197  Voor de diverse verklaringen van het afbrok-

kelen van het geloof in een geestenwereld: Fix 1999, 
p. 7-8, Thomas 1971, p. 641-668.

198  Over toverij en bijgeloof in 17e-eeuws Deven-
ter: Wolf 1997. 

199  Revius ed. Smit i , 51; zie ook ii, 59: Hoe mogen 
dus de luy de Almanacken vloecken/ Als warent anders 
niet dan grove-leugen-boecken!/ Ick houde t’geen 
daerin ons voren wert geleyt/ Soo seker oft den paus 
van Romen had geseyt.

200  Revius ed. Budé et al. 1998, p. 55. 
201  Van Deursen 1991a, p. 276-282, Van Ruler 1998, 

p. 79.
202  Forme om dat heylige Nachtmael te houden, opgeno-

men in Revius 1640, citaat op p. 522-523. Vgl. ook HC, 
zondag 35 (Revius 1640, p. 498-499): Dat ick soo lief als 
my mijner zielen salicheyt is, alle afgoderije, tooverije, 
waersegginge, superstitie of by-gloove, aenroepinge 
der heyligen, ofte andere creatueren mijde ende vliede. 
Ende den eenigen waren God recht leere kennen, 
hem alleen vertrouwe, in aller ootmoedicheyt ende 
lijdtsaemheyt my hem alleen onderwerpe, van hem 
alleen alles goets verwachte, hem van gantscher herten 
lief hebbe, vreese ende eere (...).

203  Van Ruler 1998, p. 85.
204  Revius 1653b, disp. 37-46.
205  Revius 1653b, 37, 1-4.

Copernicanum, infernum in ipso sole esse, quod qua 
verisimilitudine possit asseri, prudentioribus expen-
dendum relinquimus.

176  Revius 1653b, 47, 1: Cum autem qui ejus [= 
terrae] motum & solis quietem defendunt, & loca illa 
scripturae illudere, & alia ad suam opinionem obtorto 
collo rapere conantur, ad theologum pertinet huic 
eorum ausui obsistere.

177  Revius 1653b, 47, 4 (waar hij als argument 
van de (anonieme) tegenstanders noemt): Scriptura de 
naturalibus agens, rei veritatem saepe negligit, & sermones suos 
falsis hominum opinionibus accommodat. De formulering (in 
een disputatie uit 1647, vgl. afb. 25) preludeert (volgens 
mededeling van dr. Aza Goudriaan) op Christoph Wit-
tichius, Dissertationes duae, 1653, p. 3-4 en 6. Overigens 
is de gedachte dat de oppervlakkige, ogenschijnlijke 
waarheid voor het volk verschilt van de reële waarheid 
die slechts voor geleerden toegankelijk is, ouder, vgl. 
Helm 2004, p. 207, Snobelen 2008, p. 725. 

178  Descartes in Réponses aux secondes objections 
(geciteerd via Van Bunge 2001, p. 50): ces façons de 
parler de Dieu, dont l’Ecriture se sert ordinairement, 
qui sont accommodées à la capacité du vulgaire & qui 
contiennent bien quelque verité, mais seulement en 
tant qu’elle est rapporté aux hommes.

179  Vgl. hoofdstuk V.4.
180  Zie bijv. Van Bunge 2001, p. 51-54, Jorink 2006, 

p. 170, Hooykaas 1984, p. 176-183.
181  Muller 2003, p. 305 zet ‘the traditional view 

of accommodation’ (God past zich in de Bijbel aan 
het begrip van mensen aan) tegenover een nieuwe, 
alternatieve invulling van het begrip: ‘the notion 
of a necessary accommodation of truth itself to the 
conventions of language or to particular cultural con-
tents’; zie ook Goudriaan 2006, p. 133-141; Helm 2010, 
p. 56-57; Huijgen 2011, p. 28-34.

182  Zie hoofdstuk V.4.
183  In zijn latere Psychotheomachia behandelt Revius 

uitvoerig het punt dat liegen strijdig is met de godde-
lijke natuur, terwijl de duivel de vader van de leugen is 
(Revius 1654b, p. 48-66).

184  Revius 1653b, 47, 2: Hoc argumentum praesup-
ponit, vel de natura nihil agi in scriptura, quod falsum 
est, vel quae in ea de rebus naturalibus traduntur, 
non pertinere ad doctrinam, &c. quod itidem falsum 
est. v. Psal. 8.19.104. Rom.1. & infinita alia loca, quae 
contrarium evincunt.

185  Revius 1650a, p. 270: Mirum, inquam, ni 
facerem. quid enim aliud creavit Deus praeter res 
physicas?

186  Revius 1650a, p. 274: Iudicet porro pius lector, 
an Theologi sit, complicatis manibus, & conniventibus 
oculis permittere, sub umbra doctrinae Astronomicae 
novas Scripturae explicationes & nova fidei dogmata 
procudi. maxime cum per ea fidei aliquis articulus 
verus in periculum venit. 

187  Revius 1653b, disp. 47 en 48, zie ook afb. 25.
188  Revius 1653b, 47, 5: Gen. 2:16 [moet zijn: 1:16] 

Sol & Luna dicuntur luminaria magna, cum tamen luna stellis 
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immutare. primo externos, quod bifariam sit, vel 
externo sensui novum aliquod objectum exhibendo, 
ut corpora à se assumta. (...), vel humores & spiritus 
in organis sensuum excitando & commovendo, quo 
videamur nobis videre vel audire ea quae nihil minus 
sunt quam qualia putamus esse. (...). deinde internos. 
ut cum apparent in somnio (...) quae autem in somnis 
videntur & audiuntur, imaginaria visione & auditione 
videntur & audiuntur. unde phantasiam ipsam ab eis 
moveri & in eam agi manifestum est.

217  Revius 1653b, 45, 2-4: sunt qui contendant, 
angelos nunquam cuiquam revera apparuisse, sed 
spectra tantum fuisse, sanctorum aut mentibus, aut 
etiam oculis, à Deo oblata, quibus eos alloquebatur 
velut angelus aliquis. Haec sententia è diametro 
s. scripturae repugnat, quae passim missos à Deo 
angelos narrat (...) unde id negari nisi cum summa 
impudentia non potest. (...) tres omnino sunt modi 
quibus angeli Patribus apparebant, unus in somnis, 
alter in visione, sive ecstasi (...), tertius in manifesta 
veri corporis assumtione. 

218  Revius 1653b, 45, 12-13: (...) Zacharias c.1.9.13.14. 
& passim dicit angelum locutum fuisse in se. Gen.3.1. 
diabolus in vero serpente apparuit Evae, eamque 
decepit.

219  Revius 1653b, 39, 9-13, citaat uit stelling 13: 
possunt enim daemones intellectualiter percipere 
sensibiles odores aut nidores sacrificiorum gentilium, 
& in eis spirituali affectu complacere, cum per ea 
divinorum, quos affectant, honorum compotes fiant. 
possunt & hominum nefariorum libidinibus, eo 
nomine delectari, quod illos secum per eas in exitium 
praecipitent.

220  Revius 1653b, 42, 13-15: (...) unde phanta-
siam ipsam ab eis [= angelis] moveri & in eam agi 
manifestum est. Actionem autem in intellectum & 
voluntatem, praeter moralem, nullam eis concedimus. 
Solius enim Dei est intellectum efficaciter illuminare, 
& voluntatem convertere. Neque in reliquis, nisi 
Deo volente ac jubente potestatem suam exercere eis 
datum est (...). Quod ita verum est ut nec daemones 
nisi divinae majestatis permissu ac nutu vel minimum 
creaturis nocere valeant.

221  De rol van engelen bij het christelijke 
dichterschap zou een nader onderzoekje verdienen. 
Revius doet er geen expliciete uitspraken over, maar 
een rooms-katholiek dichter als Vondel verwijst 
bijvoorbeeld regelmatig naar engelen in passages 
die te maken hebben met dichterlijke inspiratie (zie 
Schenkeveld-van der Dussen 1989b, p. 195-196). In 
ieder geval biedt de gereformeerde theologie wél 
openingen voor het idee.

222  Revius ed. Smit i , p. 68-69.
223  Revius 1653b, 45, 13: Et spiritus impuros cor-

pora hominum obsidere extra dubium est.
224  Revius ed. Smit ii, 34. Het gedicht staat in 

Revius’ eigen bundel in handschrift bijgeschreven en 
is in de editie-Smit voor het eerst uitgegeven.

225  Zie hoofdstuk V.2.

206  Revius 1653b, 37, 18: (...) si is deberet assidue 
affixus esse suo orbi, & summe intentui, ut moveat 
eadem semper celeritate, unde pro arbitrio non posset 
adire coelum empyreum, aut homines in terris invi-
sere, aut alterius rei administrationem suscipere, sed 
semper deberet manere affixus suae rotae. quae sane, 
inquit, non videntur consentanea illorum felicitati 
liberrimae, & libertati felicissimae.

207  Revius 1653b, 37, 19: Denique citra necess i-
tatem confictum est hoc angelorum officium, cum 
nihil vetet, quominus coelum moveatur à propria sua 
natura, sibi in prima creatione indita, non secus atque 
elementa à propria gravitate & levitate.

208  Revius 1653b, 39, 1-4: (...) quod sint substan-
tiae incorporeae, & immateriales. Substantias esse, 
non autem inspirationes, vel motus & affectus &c 
sequentia argumenta planum facient (...). Nam serviunt 
Deo, exequuntur ejus mandata, celebrant Deum, loquuntur, 
interrogant, respondent, docent, consolantur, abeunt, redeunt, 
assumunt humana corpora, deportant animas fidelium in coelum, 
&c., vgl. Revius 1653, 40, 17: angeli, quibus nostri cura 
& custodia commissa est (...).

209  Revius 1653b, 44, 4-10 en 15, vgl. ook disp. 46.
210  Revius 1653b, 38, 5-6 en 11-12 (stelling 5 over 

seraphim: unde nec est nomen perpetui officii, sed tale 
quo praesens vocatio & affectus illorum angelorum 
significabatur; stelling 12: Haec, inquit, nomina illis 
non propter se, sed propter nos data sunt).

211  Revius 1653b, 43, 7-8: de re ipsa ita sentimus: 
valde probabile esse, ordinem quendam in ipsa crea-
tione inter angelos à Deo constitutum. Non est enim 
Deus auctor confusionis, sed ordinis.

212  Revius 1653b, 43, 11: Nec tamen singulos singu-
lis attributos esse pro comperto affirmari potest, cum 
saepe integri eorum exercitus uni fidelium tuendo 
mittantur, & viceversa, unus eorum integro populo.

213  Revius 1653b, 40, 11-14: Porro angelos perfec-
tiori modo intelligere quam nos & plura etiam quam 
nos, non potest dubitari. (...) Multa simul & simplici 
conceptu ab angelis intelligi, quae à nobis non nisi 
successive & rationcinando cognosci queunt (...). Nam 
praeterquam quod theologi docent, diabolos ex iis 
quae externe à nobis fieri vident, qualesnam intus in 
animo lateant effectus cognoscere: liquet, ab angelis 
etiam bonis cogitationes desideriaque cordium nos-
trorum immediate non cognosci, sed eatenus tantum, 
quatenus per signa & effectus apparentia illa sese 
produnt, aut à Deo revelantur.

214  Revius 1653b, 40, 17: Modos quibus ea angelis 
innotescere diximus ita probamus: 1. per revelationem 
specialem, ut quod angeli, quibus nostri cura & 
custodia commissa est, norint nos esse electos ad 
vitam aeternam (...); 41, 17: & sic permittit [Suarez] 
(...) congenitam esse angelis notitiam futurorum 
contingentium & cogitationem cordis, quod prorsus 
idololatricum est, cum Deus sibi soli hanc cognitio-
nem reservarit.

215  Revius 1653b, 42, 4-9, 12-13.
216  Revius 1653b, 42, 13: Posse eos sensus nostros 
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cantur (...). Nam hic significandi modus habet aliquid 
extraordinarium, neque de eo distincte ac specifice 
nisi accedente peculiari revelatione judicari potest.

235  Jorink 2006, p. 126-127, 147; Revius 1653b, 52, 
6-7: (...) multo minus ad singulorum hominum na-
turas, voluntates, fortunam, eventus denique omnes, 
atque ipsum mortis genus obtorto collo trahi. (...) 
Unde & apparet impietas Petri de Alliaco (...), qui ut 
hanc artem dispari jugo cum Theologia copularet (...).

236  Revius 1653b, 52, 12-13 en 53, 14: Si enim (...) 
adulterium non faciat voluntas propria, sed Venus, & 
homicidium non facit voluntas propria, sed Mars &c. 
necessario Deum scelerum causam faciunt, qui sideri-
bus eum hanc vim indidisse dicunt, ut ad illa homines 
impellant.

237  Revius 1653b, 52, 9-10 en 53, 15-16.
238  Revius 1653b, 52, 11: sub eadem constellatione 

haud dubie & hic & in China plurimi nascuntur, 
neque tamen illi propterea Christianam religionem, 
neque nos (quod absit) daemonum cultum amplecti-
mur.

239  Revius 1653b, 53, 12: Eodem modo ex copioso 
vini proventu bellum praedici posset, quia vinum 
fervefacit sanguinem, & magis, ut arbitror, quam sidus 
Martis. nemo tamen inde bellum adhuc praedixit.

240  Revius 1653b, 53, 17: Tandem aliquid dicendum 
est de jactata veritate quarundam ejusmodi praedic-
tionum. Eam autem minime profectam concedimus 
vi artis Astrologicae, quae nulla est, sed ex aliis causis. 
E.g. 1. ex pacto cum daemone vel ejus afflatu. 2. juxta 
Aug. ex occulta divinae providentiae dispositione, 
quae coecas & improbas mentes consultorum aliquo-
ties ignoto quodam instinctu sic agitat, ut nescientes 
proferant quae consulentes (...) oportent audere. 3. ex 
vaticinantium solertia, & eorum hominum de quibus 
divinant negociorum, morum, studiosorum notitia 
(...) 4. Ex stulta consulentium credulitate (...).

241  1 Sam. 28.
242  Revius 1657/58, disp. 1 en 2 ‘Ad 1. Sam. 28.7.&c. 

de evocatione Samuelis per pythonissam’, vgl. Smelik 
1979.

243  Revius 1657/58, 1, 10: Quum Deus Sauli res-
pondere nollet, nec per prophetas, nec per sacerdotes, 
nec per somnia, non est credibile, eum voluisse illi 
responsa dare per mortuos, & praesertim, cum id lege 
disertè prohibuisset Deut.18.1. (confer Es.8. Luc.16.29) 
Deinde, id oportuit aut voluntate Dei fieri, aut vi artis; 
voluntate Dei non potuit, quia prohibuit: nec vi artis, 
magia enim non habet potestatem in pios, maxime 
defunctos, & aeternae felicitatis participes (...).

244  Revius 1657/58, 1, 11: Hanc magni Regis 
sententiam plerique è Theologis nostris sequuntur, 
neque ea quicquam habet quod sacrae scripturae aut 
sanae rationi repugnet. (Overigens toont Revius geen 
bewustzijn van het feit dat de Libri Carolini niet door 
Karel geschreven zijn).

245  Revius 1657/58, 1, 11 (gedeelte uit het Libri 
Carolini-citaat): Si enim vere Samuhel illi apparuisset, non 
utique vir justus permisisset adorari, qui praedicaverat Dominum 

226  Revius 1653b, 82, 5-11 (samengevat in stelling 5: 
Miraculum vere & proprie sic dictum est signum di-
vinum, externum nimirum aliquod opus seu factum, 
sensui expositum, ac verum, supra & praeter totius 
creatae naturae ordinem, sola Dei virtute editum, ad 
bonos fines, imprimis ad promovendam ejus gloriam 
& hominum salutem). 

227  Revius 1653b, 83, 7 en 12: Ac negamus omni 
tempore [miracula] necessaria esse, nominatim hisce 
temporibus. 1. quia doctrina coelestis miraculis 
prophetarum, Christi, & apostolorum abunde est 
confirmata. Nostra autem doctrina non alia est quam 
prophetarum, Christi, & apostolorum[.] Proinde eo-
rum miracula fidem faciunt iis quae docemus. (...) Ut 
igitur lex in monte Sinai promulgata est cum miracu-
lis stupendis, ad auctoritatem illi conciliandam, quae 
postea destiterunt cum populus ad terram promissam 
venit: ita sub exortum euangelij miraculis id com-
mendatum fuit, quae nunc sublata sunt, postquam 
euangelium longe lateque est diffusum. 

228  Revius 1653b, 83, 8: Quia extremis temporibus à 
Satana, Antichristo, & pseudoprophetis multa in spe-
ciem miraculose patratum iri, ad puniendos justo Dei 
judicio homines veritati adversantes & superstitiosos 
praedictum fuit (...).

229  Revius 1653b, 83, 9-11, 16-19: Quia neque olim 
miracula ab omnibus sanctis facta sunt (...). Quia 
miracula vilescerent facile si continuo fierent, cum ea 
Deus in pretio habenda esse decreverit. (...) Miracula 
non esse scripturis auctoritate paria, multo minus 
superiora (...). Miraculorum donum non est gratia 
salvifica; quia multi qui miracula fecerunt, etiam 
in nomine Christi, repellentur à Christo, & inferno 
adjudicabuntur (...).

230  Revius 1653b, 83, 27-31: Quaestio hic occurit, an 
licitum sit miracula à Deo petere? Resp. (...) Licitum 
id olim certè fuit, 1. ad confirmandum fidem in re 
extraordinaria (...) 2. Cum Deus ipse ut signum petatur 
jubet (...) 3. Cum testimonium caelesti doctrinae id 
necessario requirit (...). Illicitum autem est, ea petere, 
1. extra istas causas. nec enim V.g. [verbi gratia] ad doc-
trinam dignoscendam ordinarie miracula flagitanda, 
sed recurrendum ad s. scripturam. (...) 2. Cum id sit 
tentandi Dei causa (...) 3. Cum id sit carnalis alicujus 
commodi causa (...), curiositatis, (...) temere ac sine 
vocatione (...).

231  Revius 1653b, 51.
232  Revius 1653b, 52, 3-5; de teksten die hij noemt 

zijn Deut. 18:10 en 14, Jes. 8:18, 19:3 en 12, 44:25, 47:13; 
Jer. 10:2, 27:9, 29:8. 

233  Revius 1653b, 52, 1: ut praeter distinctionem 
anni in suas partes, dierum item ac noctium &c. ea sig-
na esse statuantur naturalium effectuum, serenitatis, 
pluviae, ventorum, sterilitatis, sanitatis, morborum, 
temporis serendi, metendi, navigandi, medendi &c. de 
quibus Plinius l.18.c.35.

234  Revius 1653b, 52, 6: Nec obest, quod nonnun-
quam syderum quaedam φαινόμενα vel favorem Dei 
nobis significare, vel iram ejus ac plagas portendere di-
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ut non inique illis applicari potuerit, quod Sereniss. 
Rex Jacobus in demonologia subdito suo Reginaldo Scot: 
esse quasi novos Sadducaeos: cum omnes diabolorum ope-
rationes, & apparitiones suaviter exibilant: tanquam 
anicularum, aut superstitiones meticulosae phantas-
mata ac fabellas. (Met dank aan prof. dr. W.J. van Asselt 
voor het Latijnse citaat, voor een Engelse vertaling zie 
Almond 2009, p. 210-211).

255  Stronks 1991, p. 154, vgl. De Waardt 1991, p. 170.
256  SV, kanttek. bij 1 Sam. 28:12-19.
257  Stronks 1991, p. 153, vgl. Voetius’ disputatie ‘De 

natura et operationibus daemonum, pars posterior’ 
(1638), in Voetius, Sel. Disp. i , p. 937-938: Nos congres-
sum nefarium fieri posse concedimus; in generatio-
nem autem ab aliis disqu. permit[t]imus: quamvis 
in Negantem malimus inclinare; quae proculdubio 
etiam tutior est. Quod ad conceptionem, generatio-
nem, & partum virginum sine coitu, qui fingitur, ex 
semine virili per daemonem in uterum insensibiliter 
injecto, eam ut impossibilem & contradictoriam 
nec non asylum omnium impuritatum, incestuum, 
adulteriorum, absolute negamus. Vgl. ook Van Lieburg 
1989, die stelt (p. 175) dat Voetius, gezien in de context 
van zijn tijd, juist met veel middeleeuws bijgeloof 
afrekende.

258  Vermij 2002, p. 260-261. 
259  Revius 1653b, 53, 17: ex vaticinantium solertia, 

(...) ex stulta consulentium credulitate.
260  Zie de lijkdichten die hij op deze overlijdens 

schreef: Revius 1646b, 1648c, 1649a, 1654a, 1655b.
261  Revius 1649a: Te flevi Polyander, amor moeror-

que bonorum/ Te flevi, misero Caesar [=  L’Empereur] 
ademte mihi./ Nunc fleo Spanhemium. quanquam, 
si dicere fas est,/ Non hunc, non reliquos, sed mea 
damna fleo./ (...)/ Ad te, Christe, manus supplex Aca-
demia tendit,/ Et rogat, ut constans sit tibi cura sui:/ 
Ne, si tu renuas, vox insonet horrida; sanae/ Doctrinae 
columen quae fuit, ecce fuit.

262  Hij is mogelijk de predikant naar wie Revius 
in zijn Abstersio macularum (Revius 1648b, p. 30) verwijst 
en die hij ervan beschuldigt de cartesiaanse filosofie 
als preek te verpakken, zie Goudriaan 2002, p. 43, vgl. 
over Heidanus ook Verbeek 1992, p. 70-71.

263  Van Bunge 2001, p. 45-46.
264  Van der Wall 1990, p. 31.
265  Van Bunge 2001, p. 68-69.
266  Revius ed. Budé et al. 1998, p. 157-158 (het citaat 

is van Vergilius, Aeneis Vi, 869-870, zie aantekeningen 
Budé et al.).

267  Revius 1651, Epistola dedicatoria: Nimirum, 
hoc voluimus, hunc fulminis ictum peccata nostra 
indulgentissimo Patri extorserunt.

268  Revius 1653a, voorrede Lectori veritatis amanti: 
Reipublicae nostrae inexpectata mala omnes senti-
mus, sed non perinde omnes ad veras eorum causas 
oculos animumque convertimus. Luculentam in eo 
operam navant fideles Dei servi, qui iratum peccatis 
nostris Deum inculcant, luxum, avaritiam, libidinem, 
idololatriae gliscentem indies licentiam notant, & 

solum esse adorandum. Et quomodo homo Dei, qui cum Abraham 
in refrigerio erat, dicebat ad virum pestilentiae dignum ardore 
gehennae, Cras mecum eris? His duobus titulis subtilitatem 
fallaciae suae prodidit inprovidus Satanas (...).

246  Vgl. Almond 2011, p. 128; Smelik 1979, p. 163-
165. Revius zelf verwijst voor deze verklaring naar het 
volgens Almond ‘virtually unique’ standpunt van de 
middeleeuwse rabbi Samuel ben Hophni (Almond 
2011, p. 128, 218), dat Revius citeert via het werk van 
rabbi David Kimchi (Revius 1657/58, 2, 2).

247  Almond 2011, p. 2-4, 30-32. Overigens is het 
verhaal van de boekverbranding volgens Almond een 
‘invented tradition’ (Almond 2009, vgl. Almond 2011, 
p. 2).

248  Revius 1657/58, 2, 1-3: Superest ut considera-
mus tertiam quorundam sententiam, qui existimant, 
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252  Revius 1657/58, 2, 17: Tres sententias praecipuas 
nonnihil examinasse contenti, è quibus primam 
[= eorum qui dicunt eum verum fuisse Samuelem] 
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voogdij.
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285  Posthumus Meyjes 1895, p. 115.
286  Revius 1657/58, nr. 85 (‘Ad Psa. 24 v. 1. & 50.12. 

citatos 1. Cor. 10.v.26, prima’). 
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272  Muller 2003, i , p. 77, 344; Helm 2010, p. 54.
273  Revius 1646b: Vosque, feralem cohibete risum/ 

Dire Volkeli, scelerate Crelli,/ Spiritus teter saniesque 
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Bouwsma 1991, passim.

19  Vgl. Veltkamp 2011, p. 22.
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Revius, in leven doctor medicinae, als woonachtig te 
IJsselstein.

31  Matthijssen 1998, p. 10; vgl. UA Utrecht, onA 
(34-4), archief notaris Henrick van Zuylen, inv.nr. 
U048a003, akte 466, 26-5-1668.

32  Matthijssen 1998, p. 10.
33  Zij worden onder Wilhelmus Muijden en 

N. Revius genoemd als behorend tot de kerkelijke 
gemeente van IJsselstein, vgl. Archief Ned. Herv. 
gemeente IJsselstein, inv.nr. 10 Lidmatenboek ng IJs-
selstein, eerste katern, ongedateerd (geraadpleegd via 
www.vpnd.nl [27-8-2011]).

34  Uit een akte voor notaris Dirck Camper (RA 
Leiden, onA (506), nr. 1356, f. 110) blijkt dat Maria 
Revius op 10 september 1681 weduwe is, één dochter 
(Elisabeth) heeft en in Warmond woont. 

35  Jobus is een broer van de kunstschilders 
Harmen en Pieter van Steenwijck en een neef van 
de kunstschilder David Bailly (die als getuige bij 
zijn huwelijk optreedt), vgl. Bredius 1890, p. 146-147. 
Mogelijk is deze Bailly dezelfde als die in 1657, nog 
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 Jacobus Revius, Oratio inauguralis de origine et usu 

gymnasiorum ac nominatim Collegii Theologici Lugdunensis 
apud Batavos. Leiden, 1642. [inaugurele rede, 7 jan. 
1642, vermeld in Revius 1651, 727, geen exemplaar 
gevonden].

Revius 1642b
 Jacobus Revius (ed.), Historia vitae, doctrinae, ac rerum 

gestarum Davidis Georgii haeresiarchae, conscripta ab ipsius 
genero Nicolao Blesdikio; nunc primum prodit in lucem ex 
musaeo Iacobi Revii. Deventer, 1642. SAB Deventer, 46 e 
19. 

Revius 1642c
 Jacobus Revius, Examen dissertationis D. Nicolai Vedelii De 

Episcopatu Constantini Magni, seu de Potestate Magistratuum 
Reformatorum circa res Ecclesiasticas. Amsterdam, 1642. 
SAB Deventer, 47 D 5.

Revius 1643 [1643/44]
 Jacobus Revius (ed. en comm.), Suarez repurgatus, sive 

Syllabus Disputationum Metaphysicarum Francisci Suarez 
Societ. Jesu Theologi cum Notis Iac. Revii (...). Leiden 1643 
[sommige exemplaren hebben het jaartal 1643, 
andere 1644]. BCU, Lausanne, 1n 627 [google books].

 [Titelherdruk Leiden 1654].
Revius 1646a
 Jacobus Revius, Disputationes in universam theologiam, 

publicè habitae in Collegio Theologico per-illustrium & 
praepotent. D.D. Ordinum Hollandiae & West-Frisiae, auctore 
ac praeside Iacobo Revio. Leiden, 1646. Bibliothek Theo-
logisches Seminar Herborn, AB 2511.

Revius 1646b
 Jacobus Revius, [Quem virum tanto]. In: Jacobus 

Revius, Anthonius Thysius, Lambertus Barlaeus, 
Carmina Funebria in obitum Joa. Polyandrie a Kerckhoven, 
Leiden, 1646. UB Leiden, signatuur THYSIA 807 79.

 [Ook afgedrukt in Frederik Spanheim, Oratio funebris 
in excessum Ioan. Polyandri a Kerckhoven (...), Leiden, 1646. 
KB, Den Haag, 298 A 43].
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Revius 1647a
 Jacobus Revius, Libertas christiana circa usum capillitii 

defensa; qua sex ejusdem disputationes de coma eb exceptionibus 
viri cujusdam docti vindicantur. Leiden, 1647. KB, Den 
Haag, 345 H 21:1.

Revius 1647b
 Jacobus Revius, Appendix ad Tractatum de usu capillitij, 

qua ad postremum viri docti disputationem respondetur. 
Leiden 1647. KB, Den Haag, 345 H 21:2. 

Revius 1648a
 Jacobus Revius, Methodi cartesianae consideratio theologica. 

Leiden 1648. [De titelpagina geeft 1648 maar het 
boek verscheen eind 1647, zie Verbeek 1992, p. 120]. 
KB, Den Haag, 345 H 21:3. 

 [Uitgegeven in Revius ed. Goudriaan 2002].
Revius 1648b
 Jacobus Revius, Abstersio macularum, quae ab Anonymo 

quodam, calumniosae praefationis in Notas cartesianas auctore, 
ipsi aspersae fuerunt. Leiden, 1648. Staatsbibliothek 
Berlin, nI 10728.

Revius 1648c
 Jacobus Revius, ‘Lacrymae in repentinum obitum 

viri antiquae nobilitatis, & omnigenae ac rarae eru-
ditionis, Constantini Caesaris, dicti l’Empereur, ab 
Oppiick, &c. (...)’. In: Jacobus Trigland, Oratio fvnebris 
in obitum nobilissimi, clarissimi doctissimique viri, D. Constan-
tini L’Empereur ab Opwiick (...), habita in Auditorio Theologico 
nonis Iulij [1648], Leiden 1648, 26-28. UB Leiden, 189 A 
25.

 [Ook verschenen als plano-uitgave (Leiden, 1648), gA 
Arnhem, collectie Van Rhemen, bibliotheek (0993), 
380]. 

Revius 1649a
 Jacobus Revius, ‘Florum sparsio ad tumulum 

Friderici Spanhemii.’ In: Abraham Heidanus, Oratio 
funebris in obitum reverendi celeberrimique theologi Friderici 
Spanhemii (...). Leiden, 1649. KB, Den Haag, pflt. 6487.

Revius 1649b
 Jacobus Revius (ed.), Joannes Pistorii Woerdenatis, ob 

euangelicae veritatis assertionem apud Hollandos primo 
omnium exusti, martyrium. Descriptum a Guilielmo Gnaphaeo 
Hagiensi, tunc temporis in eundem cum beato martyre carcerem 
conjecto. Nunc autem e Manuscripto editum a Jacobo Revio. 
Leiden, 1649. KB, Den Haag, 1114 g 49.

 [Herdruk 1650 (Leiden). Nederlandse vertaling: 
De eerste Hollandsche Martelaer (...), vert. Jacob Verwey, 
Leiden, 1652, herdruk 1657 (Leiden), 1858 (Den Haag)].

Revius 1650a
 Jacobus Revius, Statera philosophiae cartesianae, qua 

principiorum eius falsitas et dogmatum impuritas expenditur ac 
castigatur, et ad virulentam Epistolam, praefixam selectarum 
disputationum Adriani Heereboortii volumini primo, responde-
tur. Leiden, 1650. UB UVA, oK 62-614.

Revius 1650b
 Jacobus Revius, [Uittreksels uit een geschrift van C. Everwijn, 

bedienaar der Waalse gemeente te Gouda, over de macht van de 
overheid in het afzetten van predikanten, met het antwoord van 
Jacobus Revius, Nederlandstalig]. Leiden, 1650.

  

[Vermeld in Revius 1651, 727, geen exemplaar 
gevonden].

Revius 1651 
 Jacobus Revius, Daventriae illustratae, sive historiae urbis 

Daventriensis libri sex. Perducti usque ad annum a nato Christo 
[1641]. Quibus etiam non pauca quae ad universam Transisala-
niam & regiones finitimas spectant, per occasionem edisseruntur. 
Leiden, 1651. SAB Deventer, Borg 4910.

Revius 1653a
 Jacobus Revius, Thekel, hoc est levitas defensionis cartesi-

anae, quam Johannes Claubergius considerationi et staterae 
Jacobi Revii opposuit. Ad libellam veritatis exacta & deprehensa, 
ab eodem Iacobo Revio (...). Brielle, 1653. UB Utrecht, mAg 
214 g 47.

Revius 1653b
 Jacobus Revius, Analectorum theologicorum disputationes 

c c c x x x i, publicè habitae in Collegio Theologico per-illustrium 
& praepott. D.D. Ordinum Hollandiae & West-Frisiae, auctore 
ac praeside Iacobo Revio, S.S. Theol. Doct. ejusdem Collegio 
praefecto. 2 bd. Leiden 1653. KB, Den Haag, 229 L 1, 2.

Revius 1654a
 Jacobus Revius, ‘Propemptikon, admodum reve-

rendo, pietate & eruditione praestantissimo viro, 
D. Iacobo Triglandio (...), in coelestem patriam 
migranti, anno aerae Christianae [1654] 3. eid. Apri-
leis.’ In: Johannes Coccejus, Oratio in fvnere D. Jacobi 
Triglandii (...), habita A.D. 17. Aprilis anno Christi m d c l i v, 
Leiden, 1654. UB UVA, UBm: Pfl. F p 28.

Revius 1654b
 Jacobus Revius, Psychotheomachia, hoc est appendix Tobiae 

Andreae, qua I. Anima immortalitatem obscurat, i i . Dei vera-
citatem negat, armis e Scriptura et ratione petites profligata. 
Leiden, 1654. Aberdeen University Library, KCX 61689 
LeV.

Revius 1654c
 Jacobus Revius, Kartesiomania, hoc est furiosum nugamen-

tum, quod Tobias Andreae, sub titulo Assertionis methodi car-
tesianae, orbi literato obstrusit, succincte ac solide confutatum. 
Leiden, 1654. Staatsbibliothek Berlin, nI 10733.

Revius 1655a
 Jacobus Revius, Kartesiomania pars altera, qua ad secundam 

partem rabiosae Assertionis Tobiae Andreae respondetur. 
Leiden, 1655. Staatsbibliothek Berlin, nI 10733.

Revius 1655b
 Jacobus Revius, [Quae toties et tot sensisti moesta 

ruinas]. In: Antonius Thysius, Oratio Funebris in obitum 
D. Danielis Heinsii (...), Leiden, 1655. UB Leiden, 1016 g 4.

Revius 1655c
 Jacobus Revius, Anti-Wittichius. Sive, adversus infinitatem 

mundi, a Cartesio assertam, a Christophoro Wittichio theologo 
Duisburgensi defensam diatribe. Leiden 1655. Bibliothek 
Theologisches Seminar Herborn, AB 2595.

Revius 1656
 Jacobus Revius, ‘Reverendo & clarissimo viro D. Jo-

anni Pythio, ob refutatum pestilentissimum librum 
de praeadamitis, epinicion.’ In: Johannes Pythius, 
Responsio exetastica ad tractatum, incerto autore, nuper editum, 
cui titulus Praeadamitae. Libri duo, Leiden, 1656. UB UVA, 
oTm: oK 62-2410.
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Revius 1657
 Jacobus Revius, Disputationes theologicae miscellaneae c l x , 

publicè habitae in Collegio Theologico per-illustrium & prae-
potentum D.D. Ordinum Hollandiae & West-Frisiae. Auctore 
ac praeside Iacobo Revio, S.S. Theol. Doct. ejusdem Collegio 
praefecto. Leiden, 1657. KB, Den Haag, 229 L 3.

Revius 1657/58
 Jacobus Revius, [85 theologische disputaties in 

verzamelband, onvoltooide reeks], Leiden, 1657-1658. 
Bodleian Library, Oxford, BoD Bookstack 40 o 43 Th. 

2. VerzAmeLHAnDSCHrIFTen 
Revius 1631f [mS]
 Jacobus Revius, Epitheta Homerica ex Iliade et Odyssea, 

collecta a Iacobo Revio. mS, Deventer, 1631. UB 
Leiden, Per Q 14.

Revius [ongedateerd, 1617-1654] [mS]
 [Jacobus Revius, verz. en ed.], [Variae epistolae ad J. 

Calvinum, & a J. Calvino ad alios. Chronicon Propheticum. 
Epistolae Cartesii nonnullae. Item A. Mariae Schurman]. 
Codex Perizonianus in Quarto no. 5, mS, UB Leiden, 
signatuur Per Q 5.

 [N.B. het stuk Chronicon Propheticum is niet in Revius’ 
handschrift] .

Revius [ongedateerd, 1624-1641] [mS]
 Jacobus Revius, Adversaria 1624-1641. Verzameling 

losse stukken, mS, SAB  Deventer, 100 A 16 KL. Zie voor 
inhoudsopgave Posthumus Meyjes 1895, bijlage B.

Revius [ongedateerd, 1629-1642] [mS]
 [Jacobus Revius, verz.], Acta manuscripta revisorum. 

Verzameling stukken van de vertalers en reviso-
ren, mS, UA Utrecht, Oud Synodaal Archief van de 
Nederlandse Hervormde Kerk 1566-1816 (1401), nr. 
191-207.

3. eDITIeS
Revius ed. Smit 1930-1935
 Jacobus Revius, Over-Ysselsche sangen en dichten, ed. 

W.A.P. Smit. 2dln. Amsterdam, 1930/1935
 (ongewijzigde herdruk Utrecht 1976).
 [Uitgave van Revius 1630a, inclusief toevoegingen 

uit de ed. 1634 en gedichten in handschrift en inge-
plakte plano-uitgaven uit Revius’ eigen exemplaar, 
SAB Deventer, 101 H 1 kl].

Revius ed. Strengholt 1986
 Jacobus Revius, Het Hoghe Liedt Salomons, ed. L. Streng-

holt. Houten, 1986.
 [Uitgave van Revius 1621].
Revius ed. Budé et al. 1995
 Jacobus Revius, Licht op Deventer. De geschiedenis van 

Overijssel en met name de stad Deventer, boek 5 (1578-

1619), ed. en vert. A.W.A.M. Budé, G.T. Hartong en 
C.L. Heesakkers. Hilversum, 1995.

 [Vertaalde uitgave van Revius 1651, boek 5].
Revius ed. Budé et al. 1998
 Jacobus Revius, Licht op Deventer. De geschiedenis van 

Overijssel en met name de stad Deventer, boek 6 (1619-
1640), ed. en vert. A.W.A.M. Budé, G.T. Hartong en 
C.L. Heesakkers. Hilversum, 1998.

 [Vertaalde uitgave van Revius 1651, boek 6].
Revius ed. Goudriaan 2002
 Jacobus Revius, a theological examination of cartesian philo-

sophy. Early criticisms, ed. Aza Goudriaan. Leiden, 2002.
 [Volledige uitgave van Revius 1648a, naast disputa-

ties 21-25 uit Revius 1653b en fragmenten uit Revius 
1643].

4. ALBUmInSCrIPTIeS
Revius voor Hellemijs van Welle (voor 1610)
 Album amicorum van Adriaen Splinter Hellemijs 

van Welle, vindplaats onbekend (vlg. Van Rappard 
1854, p. 95-96).

Revius voor Brinck (1623)
 Album amicorum van Ernst Brinck (I), 1 mei 1623. KB, 

Den Haag, 133 m 86, f. 211.
Revius voor Mulheiser (1644) 
 Album amicorum van Johann Philip Mulheiser, 31 

oktober 1644.  KB Den Haag, 129 F 6, f. 160.

Revius voor Heyblocq (1645)
 Album amicorum van Jacobus Heyblocq, 10 juli 

1645. KB, Den Haag, 131 H 26, p. 147.
Revius voor Munckerus (na 1647)
 Album amicorum van Philippus Munckerus, 

vindplaats onbekend (vgl. Post 1993, p. 418).



Bronnen en literatuur

1. AFKorTIngen
 ADL:  Archives Départementales du Loiret, Orléans.
 Ae:  Archief Eemland, Amersfoort.
 BCU:  Bibliothèque cantonale et universitaire, Lausanne.
 Bn:  Bibliothèque Nationale, Parijs.
 BWn:  Van der Aa, Biographisch woordenboek der Nederlanden (1852-1878).
 BLgnP:  Nauta & Van den Berg (eds.), Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme (1978-2001).
 DA: Deux-Aesbijbel
 DVn:  Els Kloek (ed.), Digitaal vrouwenlexicon van Nederland. 
 gA:  Gelders Archief, Arnhem.
 HC:  Heidelbergse Catechismus. [‘Catechismus, ofte onderwijsinge in de Christelijcke leere’,    
  ed. J. Revius, opgenomen in Revius 1640]. 
 HCo:  Historisch Centrum Overijssel, Zwolle.
 KB:  Koninklijke Bibliotheek, Den Haag.
 nBW:  Nationaal Biografisch Woordenboek (1964-2011).
 ngB:  Nederlandse Geloofsbelijdenis. [‘De Nederlandse Geloofsbelijdenis’, ed. J.N. Bakhuizen    
  van den Brink, 1976].
 nHA:  Noord-Hollands Archief, Haarlem.
 nnBW:  Molhuysen & Blok (eds.), Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek (1911-1937).
 rA:  Regionaal Archief (div. plaatsen).
 SA:  Stadsarchief Amsterdam.
 SAB:  Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer.
 SnWV:  Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe, Elburg/Harderwijk.
 SV:  Bijbel, Statenvertaling [Biblia, dat is, de gantsche H. Schrifture, 1637]. 
 UA:  Utrechts Archief, Utrecht.
 UB:  Universiteitsbibliotheek [div. plaatsen].
 UVA:  Universiteit van Amsterdam.

2. ArCHIeVen en mUSeA
 AmerSFoorT
Archief Eemland, Amersfoort (AE Amersfoort)
Indices op charters
Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) en indices op DTB

 AmSTerDAm
Stadsarchief Amsterdam (SA Amsterdam)
Hervormde gemeente: kerkenraad (376)
 - nr. 1-2 Acta van de kerkenraad 1578-1597
 - nr. 9 Acta van de kerkenraad 1653-1658
Burgemeesters: poorterboeken (5033)
 - nr. 1 Register van gekochte poorters 1584-1605
Burgemeesters: stadsrekeningen (5014)
 - nr. 54 Rekeningen over het jaar 1587
Notarissen ter standplaats Amsterdam (5075)
 - nr. 9-13: Minuutakten notaris Salomon Henrix, periode 1590-1611
Weeskamer Amsterdam: begraafregisters (5004)
 - nr. 1 Register Oude en Nieuwe Zijde 1563-1596
Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) en indices op DTB

 ArnHem
Gelders Archief (GA Arnhem)
Hof van Gelre en Zutphen (0124)
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 - nr. 1004-7343: Missive van Ernst Reeffs aan dr. R. van den Sande (...) t.b.v. eenen te Leiden studeerenden bur-
ger van Elburg, met name Jacob Warnerss, 16-9-1593

Archief familie Van Rhemen, pamfletten (0911)
 - nr. 371: David Scanderus, Oratio inauguralis de philosophiae et politicae conjugio (...)
Archief familie Van Rhemen, bibliotheek (0993)
 - nr. 380: Verzameling gedrukte gedichten van J. Revius 1625-1648, 28 stuks

 DeLFT
Archief Delft
Curatoren Latijnse School en regenten Fraterhuis (124)
 - nr. 1 Resolutieboek van regenten en curatoren, 1610-1803
Hervormde gemeente Delft 1529, 1566-1976 (445)
 - nr. 5-6 Acta kerkenraad 1618-1668
Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) en indices op DTB

 DeVenTer
Stadsarchief en Athenaeumbibliotheek Deventer (SAB Deventer)
Stad Deventer, Middeleeuws Archief (mA) (690)
 - nr. 156c Registers van de processen verbaal van de verpachtingen der accijnsen etc. ca. 1392-1597
 - nr. 391-1 Register van heffingen, geordend per straat en per bewoner, t.b.v. het Duitse garnizoen, 1577 
 - nr. 270-1 Kohier van een hoofdelijke omslag, 1579
Schepenen en Raad van de stad Deventer, periode Republiek (691)
 - nr. 4-9, 4-10 en 4-13: Resoluties van schepenen en raad 1598-1606, 1607-1622 en 1640-1645
 - nr. 95A: Burgerboek 1596-1719 
 - nr. 361-363: Stukken m.b.t. het beroep op Acronius en het ontslag van Matthisius
 - nr. 365: Request van den rector Johannes Quirinus Cellarius (...) om hem in bescherming te nemen tegen   

ds. Revius en zijne aanhangers in den kerkeraad (...)
Rechterlijk archief Deventer (722)
 - nr. 53 Stukken betreffende de daging wegens ketterij voor de hertog van Alva van enige burgers en    

ingezetenen van de stad Deventer door schepenen en raad op last van koning Filips II, 1569, 1571
 - nr. 55q Archief van de hoge bank, Liber renunciationum (1531-1540)
 - nr. 124a (1597-1605) en 124b (1605-1622) Boeck van memoriën
 - nr. 134b (1605-1616) en 134e (1629-1636) Liber renunciationum
Schoolraad (804)
 - nr. 1 Resoluties van de Schoolraad 1619-1779
Gilden (934)
 - nr. 27 Gildeboek wantsnijders 1418-1764
Classis Deventer van de Nederlandse Hervormde Kerk (1057)
 - nr. 1-2 Acta classis Deventer, 1601-1633 en 1633-1659
Hervormde Gemeente Deventer (1058)
 - nr. 1-2 Acta kerkenraad 1591-1634 en 1634-1651
Collectie Houck (1198)
 - doos 7 (hs. Heyinck), doos 8 (hs. Van Lidt) en doos 10 (hs. Strockel)
Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) en indices op DTB
Index ‘Nieuwe burgers’ (120-122 rood)
Lijst namen van schepenen en raden 1508-1795 (index rood 240) + genealogische aantekeningen leden Deventer 

vroedschap 1591-1794, collectie Jhr. H.H. Roëll, kopie SAB (kopie 117-119 blauw).

 DeVenTer
Historisch Museum Deventer
Vaste tentoonstelling ‘Stokvis en Deventer koek’ [19-1-2012]
Collectie op internet [www.historischmuseumdeventer.nl]
 - Gebrandschilderd glas in de Assenstraat, nr. H2003-0136 t/m H2003-0139
 - Afbeeldingen van beleg van Deventer in 1578, nr. 0022, H1987-0251, H2003-0126
 - Gravures van beleg van Deventer in 1591, nr. 0907, H1987-0156
 - Claes Jansz. Visscher, Gezicht op Deventer, 1615, nr. 0988
 - Abraham van Beerstraten, Tekeningen en schilderijen van Deventer rond 1655, nr. H1987-0064, H1987-0216,  

H1987-0220 t/m H1987-0222
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 eLBUrg
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SNWV), vestiging Elburg
Oud rechterlijk archief Elburg 1442-1811 (1003)
 - nr. 118-119 Voluntair protocol, eerste serie
 geraadpleegd via: Samenvattingen protocollen van vrijwillige rechtspraak, Elburg 1581-1590 en 1584-1609 

(H. Fikse, Elburg, 2005-2006).
Stadsbestuur Elburg 1320-1813 (1001)
 - nr. 147-148 Ingekomen stukken 1567-1568
 - nr. 1570 Aanschrijvingen van de koninklijke commissarissen aan den magistraat om een aantal personen te 

dagvaarden, ten einde voor Alva te verschijnen, 1568
 geraadpleegd via: Archivalia betreffende het Agnietenklooster en de beeldenstorm (E. Kranenburg-van de 

Beek, Elburg, 2007)

 HAArLem
Noord-Hollands Archief (NHA Haarlem)
Classis Haarlem van de Nederlandse Hervormde Kerk
 - nr. 5-6 Acta van de classicale vergaderingen 1643-1662
Bibliotheek, lijkdichten op 2 theologiestudenten (Van Schoten en Tegularius)
 - signatuur Jansstraat, Depot 43-004859 m en 43-004976 g 

 HArDerWIjK
Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SNWV), vestiging Harderwijk
Stadsbestuur Harderwijk 1231-1813 (5001) = Oud archief stad Harderwijk (1190) 
 - nr. 2013-2061 Adversaria van Ernst Brinck
Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) en indices op DTB

 LeIDen
Universiteitsbibliotheek Leiden (UB Leiden)
Archieven van Senaat en Faculteiten 1575-1877, Universiteit Leiden (ASF)
 -nr. 7 Volumina inscriptionum, 1575-1618
 - nr. 27-29 Recensielijsten, 1604-1607
 - nr. 526 Afschriften van stukken betr. het Collegium Theologicum 1591-1745
Archief van Curatoren, 1574-1815, Universiteit Leiden (AC1)
 - nr. 134 Lijsten van bursalen van het Staten-college 1595-1648
 - nrs. 675-712 Archief van het Staten-college

Regionaal Archief Leiden (RA Leiden)
Notarissen ter standplaats Leiden (onA) (506)
 - nr. 440-452 Notaris Kaerl Outerman, Minuten van notariële akten 1647-1659
 - nr. 1356 Notaris Dirck Camper, Minuten van notariële akten 1677-1681
Weeskamer van Leiden, 1343, 1397-1860, 1866 (518)
 - nr. 3312a-3312jj Boedel van Christine du Pré, wed. Joost Berten, 1617-1682 (hierin: stukken m.b.t. Tanneke 

Berten)
Kerkenraad van de Nederlands Hervormde gemeente te Leiden (511B)
 - nr. 4-5 Acta kerkenraad 1640-1654, 1654-1665
Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) en indices op DTB

 orLéAnS
Archives Départementales du Loiret, Orléans (ADL)
Archief van de Germaanse Natie, série D
 - nr. D 217 (Liber procuratorum 1602-1614)
 - nr. D 233 (Liber Assessorum 1609-1621)
 - nr. D 242 (Registre matricule 1603-1637)

 UTreCHT
Utrechts Archief (UA Utrecht)
Oud Synodaal Archief van de Nederlandse Hervormde Kerk 1566-1816 (1401)
 - nr. 191-207 Stukken afkomstig van Jacob Revius, revisor O.T.
Database Notariële Akten
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Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905 (onA) (34-4)
 - nr. U072a003 notaris Willem van Velpen, 1668-1669
 - nr. U048a003 notaris Henrick van Zuylen, 1666-1669

 zUTPHen
Regionaal Archief Zutphen (RA Zutphen)
Classis Zutphen (283)
 - nr. 1 Acta classis Zutphen (1593-1628)
Kerkenraad Hervormde Gemeente (63)
 - nr. 54, collectie brieven (1601-1656).
Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) en indices op DTB

 zWoLLe
Historisch Centrum Overijssel (HCO Zwolle)
Duplicaten collectie stukken afkomstig van de Vereeniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiede-

nis (285.1)
 - nr. 442 Brief van Derk Heynck te Amsterdam aan Swane van Wesecke, 1595

Stedelijk Museum Zwolle
Stukken van de Vereniging tot Beoefening van Overijsselsch Regt en Geschiedenis
 - Doc. 08725 Schetsboekje van glazenmaker Peter van Doetinchem

3. HAnDSCHrIFTen, geDrUKTe Bronnen en eDITIeS
Album studiosorum Academiae Lugduno Batavae m d l x x v - m d c c -

c l x x v  (...), ed. G. du Rieu. Den Haag, 1875.
Album studiosorum Academiae Franekerensis (1585-1811, 18-

16-1844), ed. S.J. Fockema Andreae & Th.J. Meijer. 
Franeker, 1968.
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Summary

The poet and theologian Jacob Revius (1586-1658) was one of the most promi-
nent Reformed opinion leaders in the seventeenth-century Dutch Republic, 
who lived through a period of revolutionary changes in science, religion and 
politics. Whereas many of his contemporaries increasingly emphasized the im-
portance of the human subject in all spheres of life (theology, philosophy, natu-
ral sciences, literature, history), Revius fought a battle for objective and univer-
sal truths. That this battle would ultimately be lost, he may well have sensed, 
but it was by no means clear in his time.

This biography approaches Revius’ life and thought through his work, 
which is read in its historical and biographical context by relating it both to a 
wide variety of archival and printed sources and to historical and modern per-
ceptions of his person. The study of Revius has been fragmented. Because Re-
vius published more than 13,000 pages, only a minor part of his work has been 
thoroughly studied by theologians and literary historians. Moreover, two se-
parate fields have developed over the years, the one focusing on the theologian 
Revius, the other on the poet Revius – as if he were two different persons. This 
biography, by contrast, aspires to offer a fuller and more integrated picture. Dis-
closing and analysing various hitherto unknown texts, it situates Revius’ work 
within the theological, philosophical, political, scientific and literary discourses 
in which he participated.

Thanks to Revius’ versatility, this book offers a perspective on Dutch cul-
ture in the first half of the seventeenth century. Revius was a poet, philologist, 
pastor, Bible translator, theologian, philosopher, as well as an historian. His 
network encompassed the entire Dutch Republic, and he was active in various 
spheres of society. He wrote on Roman Catholics, Jews, and Muslims, on the 
Twelve Years’ Truce and regent politics, on the doctrine of predestination and 
Cartesian philosophy, as well as on education, literature, astronomy, hair-styles 
and myriad other cultural phenomena. In many ways, his work exemplifies 
both the orthodox Reformed perspective on seventeenth-century culture and 
the Reformed effort to influence and shape that culture.

Revius’ unique life story, however, does not simply illustrate the historical 
moment in which he lived. Since Revius was not in all aspects representative 
of seventeenth-century culture and Reformed tradition, his life and thought 
also serve to complicate and nuance grand historical narratives. This book the-
refore extricates Revius from the circles of preacher-poets and Voetian theolo-
gians who usually accompany him in literary history, theology, and the history 
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of science. In order to do so, his life and work are described both chronologically 
(through his biography) and thematically (through his world view). Each chap-
ter discusses one period in Revius’ life, and highlights one or more themes that 
played a pivotal role in that particular period.

Part 1: Humanism and Calvinism (Chapter 1-2) 
The first part of this book, Humanism and Calvinism, is based to a considerable 
extent on previously unknown sources. It focuses on Revius’ general education 
during his youth and his student years (1586-1612). Piety, erudition, militancy, 
and the awareness of a natural leadership formed the core of Revius’ upbrin-
ging. The son of a regent and scion of a strictly Reformed family (which had 
willingly incurred banishment and financial losses for the sake of its religious 
creed), Revius had a great sense of responsibility. Like his grandfather, his father, 
and his uncles, he belonged to a Reformed elite that had set itself the task of 
reforming both church and society.

Chapter 1, Country of origin, describes Revius’ background and education. His 
parents, Rijck Reefs and Cornelia Heynck, moved in the circles of Guelders 
nobility, Overijssel regents, and Amsterdam merchants, in an environment in 
which the intellectual currents of Devotio Moderna, Erasmian humanism, and 
Reformation blended. His father originated from Elburg, and his mother came 
from Deventer, the town where Revius was also born. War and their Reformed 
confession compelled the family to move to Amsterdam shortly after his birth. 
It was here that Revius attended the Latin school. Later he moved to Leiden 
and Franeker in order to read theology. Revius was given every opportunity to 
improve his mind, and the humanist educational ideals of his parents and his 
teachers (Peter Vekeman en Hubert Salignacus) moulded his life, character and 
thought for good. 

In addition to a humanist love for language, poetry, history and science, his 
family provided Revius with solid Reformed principles. That the eldest son 
would opt for a career as a divine was not self-evident in most regent fami-
lies, but in Revius’ family it was. His identity was strongly influenced by the 
traditions and memories cherished by his parents and grandparents: Devotio 
Moderna, Reformation, stories of Protestant martyrs and Sea Beggars, the bat-
tle against Spain and Rome, the love for prince and country and above all: the 
Christian faith and the Reformed Church. It seems that reforming the church, 
culture and society of Deventer and the Dutch Republic as a whole was the fa-
mily’s grand ideal – an ideal to which Revius remained faithful throughout his 
life.

 Revius’ student years (1604-1610) form the subject of Chapter 2, The road to 
scholarship. During this period, Revius was influenced on the one hand by the 
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philological scholars Scaliger, Heinsius and Drusius, on the other by the phi-
losopher Jacchaeus and the theologians Gomarus and Trelcatius. This chapter 
focuses on Revius’ philological and philosophical pursuits, and on the links he 
forged between these two fields of study. His first texts, three hitherto unstu-
died disputations, and one newly discovered occasional poem, receive special 
attention in this context. 

When Revius was halfway through his studies, the rise of the religious con-
flict between Remonstrants and Contraremonstrants urged him to exchange 
Leiden for Franeker, where he specialized in Hebrew and Oriental languages. 
Although he sympathized with Arminius as a freshman, Revius left university 
convinced of the Contraremonstrant position. Between 1610 and 1612, Revius 
completed his education with a long journey through France, which was a mix-
ture of Grand Tour and peregrinatio academica. He visited the Huguenot academies 
of Saumur and Montauban, was influenced by Philippe Duplessis-Mornay, and 
became the librarian and assessor of the German Nation in Orléans. Various un-
known minutes, speeches and letters that were written by Revius in this period 
have been discovered, and are discussed in detail.

 
Part II: Church and culture (Chapter 3-6)

The central part of this book, Church and culture, discusses Revius’ professional life 
as a minister, first in Zutphen, Zeddam, Aalten and Winterswijk (1612-1614) and 
later in his native town of Deventer (1614-1641). Advancing the churchly and 
cultural life of Guelders and Overijssel was the main theme in his life during 
this period. 

Chapter 3, Love and truth, pays attention to the ideals that guided Revius’ 
work. Revius aspired to an absolute truth, which he considered to be manifest 
in the revealed Word of God, and which could only be contemplated in the light 
of the Reformed creed and tradition. Yet at times Revius also seemed plainly to 
identify truth with Reformed doctrine, neo-Aristotelian philosophy, the Con-
traremonstrant view of politics – in short, with his own theological views. His 
ideal of love is a far cry from permissive tolerance or superficial kindness. It is 
informed mainly by an awareness of human sinfulness and divine grace, by a 
proselytizing zeal, as well as by an understanding for human weakness, and by 
patience, an emphasis on forgiveness, and the aspiration to reform. The mild 
discipline of the Deventer consistory shows Revius putting his ideals into prac-
tice.

Only those who would not submit to the truth as he understood it, who 
attacked the basic premises of his theology, would find an implacable enemy 
in Revius. This was apparent in 1617-1618, when he polemicized fanatically with 
various Remonstrants, including his former colleague Assuerus Matthisius. In 



 eerst de waarheid, dan de vrede – jacob revius 1586-1658646 |

his first poetic publication, a rhymed version of the Song of Solomo (1621), Re-
vius showed his warmer side. He accommodated a belief in the need for indi-
vidual faith to a deep-seated desire for suprapersonal traditions, structures and 
orders. Meanwhile he propagated Christian marriage ideals in various epitha-
lamia. Revius himself got married in this very period, but he wrote remarkably 
little on his private life.

Chapter 4, Poet in Deventer, situates the poet Revius within cultural life in De-
venter and the learned, Reformed circles in which he moved. As the custodian 
of the town library, cofounder of the Athenaeum, superintendent of the Latin 
school and member of the musical college, Revius played a pivotal role in the 
shaping of education, science and culture in Deventer. He published various 
text editions and collections of edited letters, and wrote poetry in both Latin 
and Dutch. His only published collection of poems, Over-Ysselsche sangen en dichten 
(Overijssel Songs and Poems, 1630) was written with a double aim: on the one hand 
to exhibit his erudition and familiarity with classical poetry (which is explained 
by his humanist education), on the other to preach an uncomplicated, biblical 
message (as an extension of his pastoral duties). 

As an intellectual, Revius moved in learned circles. While remaining in 
touch with Leiden scholars such as Daniel Heinsius and Jacobus Trigland, he 
immersed himself in the cultural life of Guelders and Overijssel, which was 
concentrated around the academies of Deventer and Harderwijk. His local net-
work – which this study has mapped for the first time – consisted of, among 
others, the Reformed ministers Willem Baudartius and Caspar Sibelius, the phi-
losopher David Scanderus, the historian Johannes Isacius Pontanus, the widely-
travelled scholar Ernst Brinck, the poets Jacobus Zevecotius and Hendrick van 
Heijdendal, and the musician Claude Bernard. In this period, Revius fathered 
nine children, six of whom would die at a young age.

Chapter 5, Cultivating the garden of the Word, discusses Revius’ views on the 
 authority of Scripture, his work on the new Bible translation, and his verse 
translations of the Psalms. His ideas on the divine inspiration of the Bible, reli-
able textual transmission, and exegesis, which were in line with Reformed tra-
dition, were fundamental to his world-view. For Revius, the Bible represented 
the source of all knowledge, absolute authority, the connection with God, and a 
comfort in the troubles of earthly life. At the same time, his generation of the-
ologians was faced with the task of confronting textual criticism. They redisco-
vered Jewish traditions, studied Eastern languages, and critically re-examined 
surviving versions of the Bible. The debates on textual transmission that these 
studies engendered seemed to suggest a textual instability that threatened 
the orthodox dogma of the authority of Scripture – the cornerstone in Revius’ 
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thought. It is not surprising, then, that Revius emphatically opposed all views 
deviating from Reformed orthodoxy.

As a Hebraist, Revius was meanwhile involved in the practicalities of ma-
king a new Bible translation (the States Bible or Statenvertaling) based on the ori-
ginal languages, which had been commissioned by the Synod of Dordt. During 
a fourteen-month stay in Leiden in 1633-1634, he was a reviser in a team of trans-
lators and other revisers, which had the responsibility of establishing the Dutch 
text word by word. Having returned to Deventer, he undertook an effort on 
his own authority to write an improved verse translation of the Psalms (1640). 
Although well received, his metrical psalter would not be officially adopted by 
the Church for use in worship. 

In addition to his antiquarian and historical work, Chapter 6, The meaning of 
history, examines Revius’ relationship with worldly authorities. In this period, 
Revius did not only write a history of the popes (1632) and a history of Deventer 
(published only later, in 1651), but also a polemic against the former Deventer 
professor Nicolas Vedelius in which he radically opposed the state’s authority 
in church affairs. 

That view seems to characterize Revius as a representative of a Contrare-
monstrant, Orangist faction. For Revius, war was a battle for religion, and the 
Princes of Orange were the heroes destined to pursue that battle on behalf of 
the Church. The state was not allowed to interfere in churchly affairs, and soci-
ety should be organized according to Reformed ideals. Yet Revius did not con-
sider God to be only the God of the Dutch. Foremost, the cause he championed 
was religious and spiritual in nature. National feeling he stimulated only indi-
rectly, by recognizing and revealing the religious heritage within the history of 
the Dutch Republic.

Part i i i : Science and faith (Chapter 7-8)
The final part of this book, Science and faith, treats Revius’ period as regent of the 
States’ College of Theology (Statencollege) in Leiden (1642-1658). Around the 
time of his moving from Deventer to Leiden, both Revius’s interests and his 
network gravitated towards the theological world of Voetius, Schoock and Trig-
land – a process that was reinforced by his second marriage, in 1646 (Revius’ 
first wife and one of his daughters had died within three days of each other 
in 1643). Revius now permanently exchanged poetry, philology and history for 
theology. With increasing facility, he defined his position within the orthodoxy 
he himself had helped to erect during the Republic’s confessionalization pro-
cess. At the same time, however, it became ever more clear that the Reformed 
Church’s authority in society was waning. This explains Revius’ less optimistic, 
and increasingly critical and defiant demeanour in this period. He considered 
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himself to be a warrior for God’s truth, fighting against the various wolves, 
dragons and monsters threatening the Reformed Church. In his mind, Armi-
nianism, Socinianism and Cartesianism were the most prominent among these 
threats.

Chapter 7, The Reformed bulwark in Leiden, provides a survey of Revius’ work for 
the States’ College of Theology, an institution for bursaries in theology. Here he 
supervised the daily affairs at the college, and disputed the basic tenets of theo-
logy with his students. Revius’ views on tolerance and on the question of how to 
deal with dissenters (in particular Jews and Muslims) receive special attention 
in this chapter. Up to five times Revius had one of his students, the converted 
Moroccan Muslim Johannes Maurus, dispute on Islam. He acknowledged no 
other religion than Christianity, and within that no other than the Reformed 
one, yet due to his adherence to freedom of conscience, he was able to tolerate 
dissenters (whom he aimed to convince rather than oppress). 

Over the years, Revius compiled four collections of disputations, in which 
he showed himself a practitioner of Reformed scholasticism. He put more em-
phasis on doctrinal purity than on practical piety. In Deventer, Revius had alrea-
dy been accused of being too lenient towards his children. In Leiden he treated 
his students according to the same policy: strict on theory, mild in practice. The 
principal foundations of theology were more important to him than precepts 
on issues such as clothing, hair-style, and the Sabbath, which were essential to 
more pietistically inclined divines. 

Throughout his career, Revius’ theology remained unwaveringly Calvinist 
and Christo-centric, with heavy stresses on divine election, the reliability of 
Scripture, and Christ’s substitutionary atonement. While his anti-Cartesian in-
clinations and his rejection of the state’s authority in the Church are akin to the 
views of the later Voetians, his preference of the subject of salvation history over 
the question of the order of salvation and his moderate views on practical piety 
(praxis pietatis) are more commensurate with later Cocceianism. In many ways, 
his views are most compatible with the theologia traditiva, which was inspired by 
the early Church and Genevan theology.

Chapter 8, Defending a spirited union, shows Revius immersing himself in de-
bates touching on the question of truth. So much did he consider that question 
to be at the heart of all his work that all other things came second to it. He did 
not submit easily to his superiors, on occasion neglected his everyday duties, 
ferociously defended his autonomy, and relentlessly attacked his opponents. 
The ten final years of his life were dominated by his battle against Cartesia-
nism. For Revius this conflict was also a personal one. Already during his time 
in Deventer he had attempted to convert Descartes to Reformed orthodoxy. 
Moreover, one of his Cartesian opponents was his close colleague Adriaan Hee-
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reboord, the subregent of the States’ College of Theology. The resulting conflict 
between the two could only be contained by regular interventions of the Leiden 
university curators.

Representing Reformed orthodoxy, Revius elaborately inveighed against the 
Cartesian philosophy in eight polemics (1548-1654) in which he articulated his 
fundamental objections against the use of the Cartesian method of doubt and 
expounded on the irreconcilability of Cartesian thought with biblical views of 
body and soul, heaven and earth, spirits and miracles. His views on the autho-
rity of Scripture and exegesis allow us to better understand his battle against 
Cartesianism and Socinianism. For Revius, the Bible was the source of all know-
ledge, including scientific knowledge. For this reason he could not accept phi-
losophy to take pride of place over theology, and neither could he allow exege-
sis to be accommodated to new scientific theories. New scientific theories had 
to be tested against biblical texts, not the other way around. Ultimately, then, 
the debate was about the question of how to read the Bible. Whereas adherents 
of the Copernican world-view favoured a broader definition and application 
of accommodation theology, Revius maintained that God cannot lie and that 
the language which He uses to accommodate to the limited human cognition 
 therefore cannot contain manifest falsehoods.

Questions of immortality (the existence of the soul, the resurrection of the 
body, and the expectation of eternal life) are a theme running through Revius’ 
work. This may be related to his personal life: he lost his father and sister in 
childhood and was robbed of his wife, eight of his nine children, and almost his 
entire circle of friends in later life. It is against that background that his inner-
most motive becomes tangible: the indestructible hope that, despite death and 
decay, a glorious renewal may yet be expected.

Translation: Helmer Helmers
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