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Voorwoord

Woord vooraf

In mijn jeugd hoorde ik in het kerkje aan de Timmermanstraat te Zoutelande 
vaak preken over teksten uit het Bijbelboek Hooglied. Daarin werd altijd een 
zinnebeeldige tekstverklaring gegeven. Deze Schriftuitleg, die veelal een sterke 
mystieke inslag had, maakte diepe indruk op mij, maar riep ook de vraag op 
waar deze toch op gebaseerd was. Ging het om een werkelijk diep verstaan 
van het Woord of om een vorm van inlegkunde? Later vernam ik dat de coc-
cejaanse predikant Johannes D’Outrein (1662-1722), Middelburger van ge-
boorte, de ‘grootmeester van de allegorie’ wordt genoemd. Bij hem moest het 
antwoord op genoemde vraag dus te vinden zijn. Mij werd echter al spoedig 
duidelijk dat naar zijn Schriftuitleg nooit een gedegen onderzoek was verricht. 
Hier zelf een studie aan te wijden leek mij een boeiende onderneming. 

De eerste met wie ik hierover sprak was prof.dr. A. de Reuver. Hij 
toonde zich meteen bereid als begeleider op te treden. Wel bracht hij in het 
gesprek naar voren het belangrijk te vinden dat dr. W.J. van Asselt, in verband 
met zijn grote kennis van de theologie van Coccejus, als tweede begeleider 
gevraagd zou worden. Dit is meteen gebeurd. Beiden ben ik enorm veel dank 
verschuldigd. De wijze waarop zij, met grote deskundigheid, leiding hebben 
gegeven aan mijn onderzoek, is voor mij heel waardevol geweest. Binnen het 
Werkgezelschap Promovendi Gereformeerd Protestantisme (WPGP) hebben 
we veel inhoudelijke besprekingen gevoerd, waarvoor ik hen zeer dankbaar 
ben. Dit geldt ook voor de waardevolle opmerkingen van de overige leden van 
het gezelschap.

Omdat het ius promovendi van prof.dr. De Reuver vanwege zijn leef-
tijd in 2012 kwam te vervallen, bleek prof.dr. M. Sarot bereid om - samen 
met prof.dr. Van Asselt - als promotor op te treden. Hem ben ik zeer dankbaar 
voor de manier waarop hij deze taak op zich genomen heeft. De resultaten 
van mijn onderzoek heeft hij grondig onder de loep genomen, gecorrigeerd 
waar dit nodig was en een krachtige impuls gegeven om tot een afronding te 
komen. Zijn betrokkenheid was voor mij van zeer groot belang.

Mijn bijzondere dank geldt ook prof.dr. K. Porteman, emeritus hoog-
leraar Klassieke Nederlandse letterkunde aan de Katholieke Universiteit te 
Leuven. Hij was bereid de hoofdstukken 2 en 3 over emblematiek door te 
nemen. Als theoloog voelde ik me onzeker op dit terrein. Zijn oordeel dat ik 
‘amper iets hoefde te veranderen’ was voor mij een heel positief bericht. Het 
vormde de bevestiging dat ik van dit thans onbekende literaire genre een ver-
antwoorde beschrijving heb gegeven. 

Mijn dank wil ik ook uitspreken aan het adres van de leden van de 
beoordelingscommissie, te weten: prof.dr.  H. van den Belt, prof.dr. L. J. van 
den Brom, prof.dr. F. van Lieburg, prof.dr. W.W. Mijnhardt en dr. J. van Sluis. 
Hun adviezen en opmerkingen c.q. correcties waren voor mij heel waardevol.



Johannes D’Outrein

8

In mijn dank betrek ik ook prof.dr. W. van ‘t Spijker die in een eerder 
stadium kennis heeft genomen van het manuscript en mij stimuleerde door te 
gaan. Ook dr. Joh. van de Bank en dr. R. Bisschop ben ik heel dankbaar voor 
hun bereidheid mij waardevolle werken van D’Outrein uit hun privécollectie 
lange tijd in bruikleen te geven. Tevens noem ik hier de naam van drs. A. Ros, 
(overleden in 2010) met wie ik altijd een heel goed contact heb gehad. Zijn 
betrokkenheid en hulpvaardigheid blijven mij bij.

Het personeel van de diverse bibliotheken die mij behulpzaam waren 
ben ik eveneens zeer dankbaar. Met name noem ik hier mijn neef Johan Lou-
werse, werkzaam bij de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.

De Hervormde Gemeente te Windesheim (PKN), de gemeente die 
ik sinds 1990 mag dienen, dank ik dat ik tijdens mijn studieverlof mij kon 
wijden aan de studie waarvan dit proefschrift het resultaat is.

Hier noem ik ook de onmisbare steun die ik ondervond in ‘meervou-
dige zin’ van mijn geliefde echtgenote Toos die me in alles heeft bijgestaan. 
Aan haar en onze kinderen en kleinkinderen draag ik dit boek met vreugde 
op, in het besef dat het door Gods genade is dat ik deze studie heb kunnen 
verrichten.

Windesheim, juni 2013.
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Inleiding

INLEIDING

Algemeen

Deze studie is een kerkhistorische monografie over de coccejaanse theoloog 
Johannes D’Outrein (1662-1722). Hoewel D'Outrein in zijn tijd ongetwij-
feld een man van betekenis is geweest, die bovendien na zijn heengaan niet 
geheel in de vergetelheid raakte, is er niettemin door kerkhis torici relatief wei-
nig aandacht aan hem besteed. Hiermee wil niet gezegd zijn dat in de kerk-
historische handboeken zijn naam ontbreekt of dat daarin niet een beknopte 
beschrijving van zijn leven en werk wordt gegeven. Dit is wel het geval.1 Toch 
blijft het opmerkelijk dat aan deze man, van wiens hand meer dan een vijftig-
tal geschriften verscheen,2 waaronder zeer omvang rij ke, nooit een diepgaan de 
studie is gewijd. Dit is te meer verwonderlijk, omdat tot op de huidige dag 
er nog een zekere, zij het bescheiden, belang stel ling voor zijn werk bestaat.3

 Er zijn echter nog andere, gewichtiger, redenen te noemen die de 
bestudering van het leven en het werk van D'Outrein belangwekkend ma-
ken. In de eerste plaats kan worden gesteld dat het beeld dat bestaat over de 
theoloog D'Outrein onvolledig is. Het bleef tot nu toe bij een grove typering, 
veelal gebaseerd op uitspraken in genoemde handboeken, waarvan de auteurs 
in feite niet anders bedoelden dan slechts een globale beschrij ving te geven. 

1 Beknopte artikelen over D'Outrein zijn te vinden in: A.J. van der Aa, Biografisch 
woordenboek der Nederlanden XIV, 285-292; R.B. Evenhuis, in: BLGNP 1, 237-239, 
B. Glasius, Godgeleerd Nederland. Biographisch woordenboek van Ned. godge leer den III, 
47-53; F. Nagtglas, Levens berichten van Zeeuwen II, 320-323; NNBW 2, 1047-1049; A. 
Ypey en I.J. Dermout, Geschiedenis der Ned. Hervormde kerk, dl. 4, 527-528.
2 Zie: J. van der Haar, Schatkamer van de Gereformeerde Theologie in Neder land, Veenen-
daal 1987, 350-356.
3 Zo werd in februari 1979 door de Stichting 'Smytegelt-Fonds' in haar Reveil-serie 
onder nr. 152 een preek van D'Outrein uitgegeven uit diens bundel De Ziels-opheffing 
van een godvruchtig bidder en dankzegger tot Jehova, Dordrecht 1714, onder de titel 'De 
vruchtbaarheid van de kerk'. In 1984 verscheen in de ‘Lichtdragers serie’ van Den Her-
tog B.V. te Houten een bundeltje met 45 korte meditaties onder de titel Wapent U! 
Hierin zijn een drietal meditaties opgenomen van D'Outrein. De meditaties werden 
eerder gepubliceerd in het Reformatorisch Dagblad. Van dit bundeltje verscheen in 1989 
een derde druk. Ook verschijnen er nog steeds reprints van D'Outreins prekenbundels; 
bijvoorbeeld van: Bibelsche Keurstoffen, Amsterdam 1702 en De droefheid die naar God is, 
Amsterdam 1710. 
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Deze typering is daarna door velen overge nomen als zijnde wetenschappe-
lijk verant woord. Het hierdoor ontstane beeld is vervolgens een eigen leven 
gaan leiden. Bestude ring van de bronnen en de nagelaten geschriften bleek de 
aangewezen weg om tot een meer verantwoord beeld te komen. Tevens kan 
hierdoor duidelijk worden welke conclu sies uit het verleden terecht werden 
getrok ken, en welke teruggaan op een subjectief oordeel.
 Een tweede reden die bestudering van de persoon Johannes D’Outrein 
en zijn werk recht vaardigt, is het feit dat hij behoorde tot de belangrijkste vol-
gelingen van Johannes Coccejus (1603-1669). De kennis aangaande de door-
werking van diens theologie kan zeker van belang worden geacht. J. van den 
Berg merkt in zijn lezenswaar dige bijdrage aan de bundel Een richtingen strijd 
in de Gereformeerde kerk op, dat nader onderzoek betreffen de verwantschap en 
verschillen tussen de stromingen en tendensen in de zeventiende eeuw ertoe 
kan bijdragen, de latere ontwikkelingen in het veelstro menland van de Ne-
derlandse kerkgeschiedenis beter te verstaan. Hij voegt eraan toe dat in dit zo 
boeiende deltage bied nog veel valt te exploreren.4 Een opmer king van gelijke 
strekking vinden we bij W.J. van Asselt in zijn studie over Johannes Cocce jus, 
namelijk dat zonder te overdrij ven kan worden gezegd dat de geschie denis 
van het coccejanisme in relatie tot de gerefor meerde theologie en vroomheid 
een nog groten deels onontgonnen gebied is.5 Aan dit ‘ontginnings werk’ - al 
betreft het maar een klein ‘perceel’ - een bijdrage te mogen leveren, is het doel 
van deze studie. 
 In de laatste decennia zagen meerdere kerkhistorische monografieën 
betreffende de 16e en 17e eeuw het licht. Slechts in een enkel geval betrof dit 
een theoloog van de coccejaanse traditie.6 Toch mag worden vastgesteld dat er 
voor de bestudering van de coccejaanse theologie thans hernieuwde belang-
stelling bestaat.7 Dit verhoogt de kans dat in de toekomst iets van de lacune 
weggewerkt zal worden. 
 Een derde reden is dat er, vanuit de kring van de Nederlandse Letter-
kunde, op het belang van D'Outrein is gewezen door M.A. Schenkeveld-van 
der Dussen. Zij stelt dat D'Outrein mogelijk ‘de eerste Nederlander is geweest 
die een uitvoerige en rijk-gedocumenteerde studie heeft gewijd aan emblema-

4 J. van den Berg, 'Het stroomlandschap van de Gereformeerde Kerk in Nederland tus-
sen 1650 en 1750' in: F.G.M. Broeyer en E.G.E van der Wall (red.), Een richtingen strijd 
in de Gereformeerde Kerk. Voetianen en coccejanen 1650-1750, Zoetermeer 1994, 27.
5 W.J. van Asselt, Johannes Coccejus, Portret van een zeventiende-eeuws theoloog op oude en 
nieuwe wegen, Heerenveen 1997, 263.
6  Genoemd kan worden: J. van Sluis, Herman Alexander Röell, Leeuwarden 1988.
7 Zie: H. Faulenbach, 'Johannes Coccejus', TRE 8, 132-140; M. van Campen, Gans 
Israël II. Voetiaanse en coccejaanse visies op de joden gedurende de zeventiende en achttiende 
eeuw, Zoetmeer 2006.
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Inleiding

tiek en verwante begrippen’.8 In een latere publicatie wijst zij erop dat syste-
matisch onderzoek naar de emblematische theologie nog niet is verricht. Zij 
geeft - volgens haar eigen woorden - een ‘vluchtige verkenning’, maar pleit in 
feite voor verder onderzoek.9 Voor zo’n belangwekkende aanwijzing uit een 
andere discipline dient men dankbaar te zijn; die dient men niet te negeren.

Stand van het onderzoek

In het voorgaande werd opgemerkt dat tot op heden weinig kerkhistorici aan-
dacht hebben geschonken aan leven en werk van D'Outrein. Dit betekent dat 
een er slechts een klein aantal stu dies, waarin over het algemeen slechts een 
aspect van zijn werk wordt belicht, verscheen. In deze paragraaf willen we dat 
wat voorhanden is nader bezien en tevens de relevantie ervan aangeven. De 
publicaties zullen we in chronologische volgorde behande len.

 I. Boot

In zijn studie naar de allegori sche uitleg ging van het Hooglied10 heeft I. Boot 
een para graaf gewijd aan D'Outreins verklaring van het Hooglied. D'Outrein 
verzorgde een uitgave op rijm van de korte verklaring van het Hooglied van de 
hand van Nicolaus Lydius.11 Het betrof een postume uitgave, die D'Outrein 
voorzag van een uitvoerige inleiding en van de nodige aanteke nin gen. De 
studie van Boot betreft, zoals de ondertitel aangeeft, een onderzoek naar 
de verhou ding tussen Bernardus van Clairvaux en de Nadere Reformatie. 
D'Outrein wordt door Boot aange merkt als een vertegenwoordiger van de 
Nadere Reformatie. Boot heeft onderzocht in hoeverre er in D'Outreins 
Hoogliedverkla ring sporen te vinden zijn van de gedachten van Bernardus. In 
zijn onderzoek besteedde Boot met name aandacht aan het bovengenoemde 
werkje van Lydius over het Hooglied, met de uitvoerige inleiding, aanteke-
ningen en berijming van de hand van D'Outrein, maar ook diens overige 

8 M.A. Schenkeveld-van der Dussen, 'De dominee als kosmoloog' in: H. van Dijk e.a. 
(red.), In de zevende hemel. Opstellen voor P.E.L Verkuyl over literatuur en kosmos, Gronin-
gen 1993, 177. 
9 Schenkeveld-van der Dussen, ‘Theologie en emblematiek. Het Lexicon Hiero-glyp-
hicum Sacro-Profanum (1722) van Martinus Koning in zijn Nederlandse context’ in: 
Mark van Vaeck e.a. (red.) De steen van Alciato, literatuur en visuele cultuur in de Ne-
derlanden. Opstellen voor prof. Karel Porteman bij zijn emeritaat, Leuven 2003, 980.
10 I. Boot, De allegorische uitlegging van het Hooglied voornamelijk in Nederland, Woerden 
1971, 276-280.
11 Nic. Lydius, Het Hoogelied van Salomo, Amsterdam 1690.
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publicaties die betrekking hebben op het Hooglied heeft hij erin betrok ken.12

 Boot concludeerde dat D'Outrein ongetwijfeld de geschriften van 
Bernardus heeft gekend, maar dat diens mystieke interpretatie te veel verschilt 
van de door D'Outrein voorgestane profetische methode om van een nauwe 
verwantschap te kunnen spreken. 

R.B. Evenhuis

Evenhuis heeft in het Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederland-
se Protestantisme (BLGNP) een artikel geschreven over D'Outrein.13 Tevens 
vermeldt hij in het vierde deel van zijn beschrijving van het kerkelijk leven 
van Hollands hoofdstad14 een aantal gegevens over hem. Omdat het BLGNP 
een veel gebruikt naslagwerk is, vinden we het belangrijk hier melding van te 
maken. 
 Evenhuis beschrijft D'Outrein als een geleerd man, leerling van Vi-
tringa en Vander Waeyen, die echter wetenschappelijk geen enkel werk van 
enige betekenis zou hebben gepubliceerd. Ook zijn poëtische werken zouden 
geen waarde hebben. Als pastor zou D'Outrein zich vooral verdienstelijk heb-
ben gemaakt voor de catechese. Evenhuis typeert D'Outrein als een godge-
leerde die in zijn prediking een volbloed coccejaan zou zijn geweest. Volgens 
Evenhuis kan men hem ‘zonder meer de grootmeester noemen op het gebied 
van de allegorese, typologie en periodenleer van Coccejus’.15 In zijn beschrij-
ving van het kerkelijk leven van Amsterdam poneert Evenhuis dat D’Outreins 
preken en die van zijn geestverwanten de kerk meer kwaad hebben gedaan dan 
vele tegen de kerk gerichte geschriften.16 Over de polemiek tussen D'Outrein 

12 Door Boot worden genoemd: J. D’Outrein, 'Salo mons wijngaard gegeven aan de hoe-
ders', in: De Sendbrief van Paulus aan de Kolossensen, Amsterdam 1694; J. D’Outrein, 
Salomo's bedkamer bewaakt door sestig helden (intredepre dikatie te Amsterdam over 
Hooglied 3:7 en 8), Amsterdam 1709; J. D’Outrein, De gelijkenis sen van den verloren 
zoon, en onregtveerdi gen rentmeester, (toelichting op Hooglied 1:2) Amsterdam 1692; 
J. D’Outrein, Proef-stukken van heilige Sinnebeel den, (verhan deling over Hooglied 2:1-
3) Amsterdam 1700. Boot is van mening dat 'Inleiding tot het Hooglied van Salomo' 
D'Outreins rijpste gedachten bevat over het Hooglied. Het feit dat hij dit werkje in 
1718, enkele jaren voor zijn dood, nog heeft bijgewerkt voor de tweede druk, zou dit 
onderstrepen. Grote veranderingen onderging het niet, de interpretatie bleef volgens 
Boot consequent profe tisch-heilshisto risch.
13  Evenhuis, ‘Outrein, Johannes, D’, BLGNP 1, Kampen 1983, 237-239.
14 Evenhuis, Ook dat was Amsterdam. De kerk der hervorming in de achttiende eeuw: de 
grote crisis, dl. 4, Baarn 1974.
15 Evenhuis, ‘Outrein, Johannes, D’, BLGNP 1, 237-238.
16 Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl. 4, 83.
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en De Joncourt respectievelijk Fruytier zegt Evenhuis dat D'Outrein het uit-
eindelijke antwoord aan zijn opponenten schuldig is gebleven. Over de vraag 
of D'Outrein een cartesiaan was, vermeldt Evenhuis dat De Joncourt hem 
dat wel heeft verweten; ja, dat hij zelfs een slechte cartesiaan zou zijn geweest. 
Evenhuis spreekt ook als zijn mening uit dat D'Outrein, hoewel hij zich doc-
tor in de filosofie mocht noemen, geen filosoof is geweest.17

L.F. Groenendijk

In een artikel in het Documentatieblad Nadere Reformatie heeft L.F. Groenen-
dijk D'Outrein voor het voetlicht gehaald als een man met een praktikale 
instelling.18 Groe nen dijk stelt dat de preken van de 'ernstige' coccejanen zich 
niet zozeer onderschei den van die van de 'Leidse' of 'groene' coccejanen door 
het allegoriseren achterwege te laten of demon stra ties van geleerd heid te ver-
mijden, maar veel meer hierin, dat in de predi king van eerstgenoemden meer 
aandacht wordt geschonken aan de applikatie van de behandelde stof. Groe-
nendijk komt echter tot de conclusie dat dit van de preken van D'Outrein 
niet zonder meer gezegd kan worden. Hij constateert dat D'Outrein in veel 
preken het verhandelde toepaste op de hoorders, daarbij zijn hoorders ook 
onderschei den lijk toesprak (classificeert), maar dat de applikatie vrijwel steeds 
een klein gedeelte van de preek uitmaakte. Dat D'Outrein een sterk voorstan-
der van de praktikale godgeleerdheid was, komt volgens Groenendijk meer 
tot uiting in uitspraken die D'Outrein hierover heeft gedaan. Een duidelijk 
voorbeeld hiervan is te vinden in de voorrede van de door D'Outrein verzorg-
de uitgave van de Korte Schets van de Christelyke Zeden-Leere van Campegius 
Vitringa (1659-1722). Groenendijk vermoedt dat D'Outreins praktika le in-
stelling is ontstaan onder invloed van laatstgenoemde, die te Franeker een van 
zijn leermeesters is geweest. Het was vooral het ethisch moment van de praxis 
pietatis - de demonstratie van de kracht der godzaligheid - dat D'Outrein ter 
harte ging, aldus Groenendijk.19 Met het oog hierop zou D'Outrein ook zijn 
Kragt der godsaligheid (1705) hebben gepubliceerd. Hoewel volgens Groenen-
dijk de preken van D'Outrein allerminst bevindelijk getoonzet zijn, kan niet 
worden gezegd dat deze notie geheel wordt gemist. Voorbeelden daarvan zijn 
volgens hem de  preken die zijn opgenomen in D'Outreins De gelykenissen van 

17 Evenhuis, ‘Outrein, Johannes, D’, BLGNP 1, 239.
18 L.F. Groenendijk, 'Een coccejaan als praktizijn: Johannes D’Outrein' in: DNR IV 
(1980) 109-117. In zijn artikel maakt Groenendijk er melding van dat de naam van 
D'Outrein tot op dat moment - van het DNR waren reeds drie jaargan gen verschenen - 
nog niet eenmaal gevallen was.
19 Groenendijk, 'Een coccejaan als praktizijn: Johannes D’Outrein', 113.
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den verloren zoon  en in zijn Den Honig-Raat der verdrukkingen.20

 Door Groenendijk wordt, wat betreft de praktikale inslag van 
D'Outrein ook gewezen op diens vertaalwerk. Hierdoor heeft hij mede de 
praktijk der godzaligheid willen bevorde ren, meent Groenendijk. Hij sluit 
zijn artikel af met de opmerking dat zijn eerste verkenningen vragen om een 
uitvoeriger en meer diep gaand onderzoek van D'Outreins omvang rijk oeuvre. 
Hij wijst erop dat het goed zou zijn na te gaan of inderdaad de in de secun-
daire literatuur herhaaldelijk aangewezen overeenstem ming tussen 'ernstige' 
coccejanen en 'jonge' voetianen21 is te verklaren uit het feit dat zij hetzelfde 
piëtisme deelden. Groe nen dijk zelf spreekt hier zijn twijfel over uit. Hij vindt 
dat D'Outrein wel erg veel sympathie toonde voor de Zwitserse theoloog J.F. 
Osterwald (1663-1747), wiens piëtisme volgens Groenendijk zweemde naar 
vlak naturalisme.22 

R. Bisschop 

R. Bisschop heeft een onderzoek verricht naar wat hij noemt het tweede-Is-
raëlidee als theocratisch concept in de Gereformeerde kerk van de Republiek 
tussen 1650 en ca. 1750.23 Hij geeft daarin een systematische beschrijving 
van het functioneren van dit idee24 in de preken van een aantal voetiaanse 

20 D’Outrein, De gelykenissen van den verloren zoon, en onregtveerdigen rentmeester, Am-
sterdam 1692 en  Den Honig-Raat der verdrukkingen, ofte, een bundelken van Leer-rede-
nen over Rom. V:3-5, Psal. XXXIX. 10. en Psal. XCIV. 19, sprekende van de verdrukkingen 
der geloovigen en hun gedrag en vertroostingen in deselve, Amsterdam 1697.
21 Met de 'jonge' voetianen zullen de voetiaanse tijdgenoten van D'Outrein zijn bedoeld.
22 Groenendijk, ‘Een coccejaan als praktizijn: Johannes D’Outrein’, 115.
23 R. Bisschop, Sions vorst en volk. Het tweede-Israëlidee als theocratisch concept in de Gere-
formeerde kerk van de Republiek tussen ca. 1650 en ca. 1750, Veenendaal 1993.
24 Met het tweede-Israëlidee duidt Bisschop een complex geheel van opvattingen, 
standpun ten, interpretaties en visies aan die betrekking hebben op het kerkelijke en pu-
blieke leven welke verwoord worden in de tale Kanaäns. Hij onderscheidt binnen dat 
begrip een drietal categorieën of componenten: I. de kerkelijk-institutionele categorie: 
opvattingen over de plaats die de Gereformeerde kerk in het maatschappelijk bestel dient 
in te nemen; voorts de visie op de taak van de kerk en haar dienaren in godsdienstig op-
zicht; II. de seculiere categorie: opvattingen over de taak en het recht van overheden met 
betrekking tot godsdienst en kerk, en opvattingen betreffende het economisch welzijn 
van de Republiek; standpunten t.a.v. orangisme en ware vrijheid en opvattingen over de 
unie; III. de teleologische categorie: de visie op de geschiedenis als zodanig; de visie op en 
de interpretatie van het verleden van Nederland en de Gereformeerde kerk; de visie op 
en de interpretatie van de actualiteit; de interpretatie van Bijbelse profetieën aangaande 
de toekomst. (Bisschop, Sions vorst en volk, 12).
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en coccejaanse auteurs. D'Outrein is een van de geselecteerde coccejanen. In 
zijn ideografische conclusies25 stelt Bisschop dat, wat betreft het kerkelijk-
institutio nele aspect, vastgesteld kan worden dat D'Outrein sterk de geestelij-
ke functie van de kerk en haar dienaren benadrukte en dat hij de bevoorrechte 
positie van de Gerefor meerde kerk in de Republiek positief waardeerde. Voor 
andersdenkenden was volgens hem slechts ruimte voor zover zij de belijdenis 
van het Apostolicum en de Drie Formulieren van Enigheid aanvaardden. 
 Wat betreft de seculiere categorie blijkt, dat D'Outrein een stuk 
over heidsbe moeienis, bijvoorbeeld met betrekking tot het beroepingswerk, 
vanzelf spre kend vond. Er zijn echter ook momenten waarin hij de eigen plaats 
van de kerk beklemtoonde en zich kritisch uitliet over de overheden. Dit ge-
beurde slechts inciden teel. Zaken als de unie, militie of economi sche kwesties 
stelde D'Outrein in zijn geschrif ten wel aan de orde, maar niet expliciet. In 
zijn oordeel over de Oranjes toonde hij zich terughoudend . 
 Betreffende de teleologische categorie blijkt volgens Bisschop dat 
D'Outreins visie op de geschiedenis wordt gekenmerkt door de Augustini-
aanse tegenstelling tussen de civitas Dei en de civitas diaboli.26 De metafysische 
Kerk, die zich vooral voordoet in het Gereformeerd protestantisme, vormt het 
geestelijke Jeruzalem, waar Jezus als Koning heerst. Daartegenover staat de 
‘stad des Satans’ die wordt aangeduid als Sodom, Babylon en Egypte. De tijd 
van strijd duurt de hele geschiedenis voort. Door Gods voorzienigheid kan de 
kerk in Nederland in rust en vrede leven en kan er het Evangelie zuiver wor-
den verkondigd. D'Outrein is zelfs van mening dat God over Nederland een 
Theocratie oefent. Met betrekking tot de duiding van Bijbelse profetieën en 
de toepassing ervan op de actualiteit en de toekomst, valt er volgens Bisschop 
bij D'Outrein een zekere terughoudendheid te bespeuren.  
   

C. Graafland 

In een artikel over de Schriftleer en het Schriftverstaan in de Nadere Reforma-
tie27 heeft C. Graafland een vrij uitvoerige schets gegeven van D'Outreins 
Schriftleer en Schriftge bruik. De volgende vraag wilde Graafland beantwoord 
zien: welke implica ties had de toenadering tussen de 'ernstige' coccejanen28 
en de voetianen voor de leer der Schrift en het verstaan en het gebruik er-
van? Om hier duidelijkheid over te krijgen heeft Graafland eerst W. à Bra-

25  Bisschop, Sions vorst en volk, 204-207.
26 Bisschop, Sions vorst en volk, 177.
27  C. Graafland, 'Schriftleer en Schriftverstaan in de Nader Reformatie' in: T. Brienen 
e.a. (red.) Theologische aspecten van de Nadere Reformatie, Zoetermeer 1993, 72-81.
28  Graafland gebruikt voor 'ernstige' coccejanen vrijwel steeds de aanduiding 'bevinde-
lijke' coccejanen.



Johannes D’Outrein

22

kel (1635-1711) en P. van Mastricht (1630-1706) onder de loep genomen 
als vertegen woordigers van de voetiaanse richting, vervolgens D'Outrein als 
invloedrij k vertegen woordi ger van de ernstige coccejanen. Graafland stelt vast 
dat D'Outrein met betrekking tot de uitleg der Schrift voluit coccejaan is 
geweest. Hij ging in het spoor van Coccejus, echter met dit verschil dat de 
historische component die aanwezig is in de Schriftleer van laatstgenoemde, 
bij D'Out rein is verzwakt ten gunste van een tijdloos spiritualiserend ver-
staan van de Schrift.29 Voorts wijst Graafland erop dat het opmerkelijk is dat 
D'Outreins exegetische en hermeneutische aanpak, die wordt gekenmerkt 
door niet alleen Schrift met Schrift te vergelijken, maar ook andere weten-
schappen dienstbaar te maken aan de uitleg van de Schrift, hem niet ver-
hinderde het volle gewicht toe te kennen aan de geestelijke betekenis van de 
Schrif twoorden. Graafland is van mening dat op het punt van de Schriftuitleg 
de voetianen, hoewel zij Cocce jus' Schriftbeschouwing afwezen, niettemin 
door hem beïnvloed werden.30 Dit verklaart volgens hem tevens, dat in het 
begin van de achttiende eeuw de voetiaanse en coccejaanse traditie (voor een 
deel) naar elkaar toe werden gebogen.31 
 Voorts wijst Graafland erop dat denkbeelden van de Verlichting ten 
aanzien van de leer der Schrift en haar uitleg ook binnen de orthodox-gere-
formeerde tradities steeds meer ingang vonden. Bij Coccejus waren hiervan 
al sporen te ontdek ken.32 Onder invloed van Descartes neemt deze invloed 
steeds meer toe, zodat niet alleen de cultuurvriendelijke Leidse coccejanen 
deze invloed ondergaan, maar ook de 'ernstige' coccejanen. Bij D'Outrein ziet 
Graafland dit vooral tot uiting komen in diens integrale verbinding tussen de 
eigentijdse wetenschap en het verstaan van de Schrift.33 

M.A. Schenkeveld-van der Dussen

29  Graafland, 'Schriftleer en Schriftverstaan', 78.
30  Door de voetianen werd de coccejaanse these 'de Schrift betekent wat ze kan beteke-
nen' afgewezen. Dat ging volgens W. à Brakel en P. van Mastricht niet alleen in tegen de 
gereformeerde opvatting van de ene Schriftzin, maar zou ook willekeur en subjectivisme 
in de Schriftuitleg in de hand werken. De vraag is, volgens Graafland, of men Coccejus 
hiermee recht deed, omdat men vergat te vermelden dat hij aan deze hermeneutische re-
gel toevoegde, dat deze alleen legitiem was 'in een zuiver betoog, zodat alles in onderlinge 
samenhang staat.' Ondanks het uitdrukkelijk afwijzen van de coccejaanse Schriftuitleg, 
zien we dat À Brakels uitleg van de Openba ring van Johannes  niet wezenlijk van die van 
de coccejaanse verschilde. 
31  Graafland, 'Schriftleer en Schriftverstaan', 80.
32  Graafland doelt op het dynamisch karakter van Coccejus' omgang met de Schrift. 
33  Graafland, 'Schriftleer en Schriftverstaan', 81.
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Zoals al vermeld heeft Schenkeveld-van der Dussen in een tweetal publicaties 
aandacht gevraagd voor D'Outrein. In haar eerste verhandeling34 vermeldt 
zij dat hij waarschijnlijk de eerste Nederlander is geweest die een uitvoerige 
studie aan de emblematiek heeft gewijd. Dit is een belangrijk gegeven. Ook 
wijst ze op D'Outreins grote belangstelling voor de natuurverschijnselen, die 
voortkwam uit de gedachte dat God de hele wereld zo heeft geschapen dat 
alles erin een diepere betekenis zou hebben. D'Outreins uitvoerige verhande-
ling over de hemellichten naar aanleiding van zijn uitleg over Maleachi 4:2 
in zijn Proef-stukken maakt duidelijk dat hij de copernicaanse opvatting niet 
in strijd achtte met de Bijbel. Hij blijkt echter ook kennis genomen te heb-
ben van de inzichten van anti-copernicaan Tycho Brahe. Schenkeveld-van der 
Dussen stelt vast dat het rond 1700 blijkbaar voor een predikant in de gere-
formeerde kerk geen probleem vormde zich als een aanhanger van het nieuwe 
wereldbeeld te manifesteren.35 
 In 2003 verscheen van Schenkeveld-van der Dussen een artikel36 dat 
handelt over D'Outrein en Martinus Koning (1662-1732), beiden beoefe-
naars van de emblematische Schriftuitleg. Schenkeveld-van der Dussen merkt 
op, dat naar deze vorm van Bijbeluitleg, waarvan de wortels diep zouden te-
ruggaan in de Oudheid, nog geen systematisch onderzoek is gedaan. Ook 
zij kon in haar artikel  slechts een vluchtige verkenning bieden. Zij geeft aan 
dat men alleen van emblematische theologie kan spreken, als men het begrip 
emblematiek enigszins  oprekt. Er is immers geen sprake van picturae. Wan-
neer men echter het gegeven dat men in de Schrift aantreft als het ‘plaatje’ 
beschouwt en de christologische betekenis als het onderschrift, is het mogelijk 
te spreken van emblematische theologie. Schenkeveld-van der Dussen is van 
mening dat D'Outrein zich ook een waar fysico-theoloog toonde, gelet op de 
inhoud van Proef-stukken, waarin hij Robert Boyle aanhaalt.37 

W.J. van Asselt

D'Outrein als 'ernstige' coccejaan is samen met de Leidse coccejaan Henricus 
Groenewe gen (±1645-1722) door W.J. van Asselt voor het voetlicht gehaald 
om met name de ontwikkeling van de profeti sche theologie - die voorname-
lijk door coccejanen werd beoefend - te beschrij ven.38 Van Asselt laat zien dat 

34  Schenkeveld-van der Dussen, M.A.,  ‘Een dominee als kosmoloog’, 177.
35  Schenkeveld-van der Dussen, M.A.,  ‘Een dominee als kosmoloog’, 179.
36  Schenkeveld-van der Dussen, ‘Theologie en emblematiek. Het Lexicon hiero-
Glyphicum Sacro-Profanum (1722) van Martinus Koning in zijn Nederlandse con-
text’, in: Marc van Vaeck e.a., De steen van Alciato, Leuven 2003.
37   Schenkeveld-van der Dussen, ‘Theologie en emblematiek’, 982.
38  W.J. van Asselt, 'De neus van de bruid', De 'profetische' en 'zinnebeeldige' godge-
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D'Outrein de profetische theologie op een eigen wijze beoefende: ze werd 
door hem gepopulari seerd en hij wendde haar tevens aan voor pedagogi-
sche doeleinden. D'Outrein sprak ook niet meer van profetische, maar van 
zinnebeeldi ge of emblema ti sche theologie. 
 Zowel bij Groenewegen als bij D'Outrein valt op, dat er bij hen in 
vergelijking met de profetische theologie van Coccejus een dimensie bij kwam: 
naast de duiding van de geschie denis kwam er aandacht voor de schepping. 
Bij D'Outrein zien we zelfs dat ook de scheppings literatuur in de profetische 
exegese wordt betrokken.39 Dat tegen het einde van de zeventiende en in het 
begin van de achttiende eeuw bij de volgelingen van Coccejus de aandacht in 
de Schriftuitleg van de geschiedenis naar de schepping c.q. de natuur werd 
verlegd, had een apologetisch motief. Men diende zich te verweren tegen de 
opkomende Verlich ting. In dezelfde periode komt namelijk ook de zogenaam-
de fysico-theologie tot ontwikke ling. Deze vorm van theologiebeoefe ning 
kenmerkt zich door het feit dat men de resultaten van de nieuwe natuurwe-
tenschap aanwendt om het toenemende ongeloof te bestrijden. Van Asselt 
acht het niet onwaar schijnlijk dat de aandacht voor de schepping in de latere 
coccejaanse exegese tegen deze achtergrond moet gezien worden.
 In zijn monografie over Coccejus brengt Van Asselt ook D'Outrein 
ter sprake, namelijk in een paragraaf over de 'ernstige' coccejanen.40 Hij con-
cludeert, op grond van D'Outreins bundel Proef-stukken, dat bij D'Outrein 
de accenten in de cocce jaanse exegese zijn verlegd; in plaats van een histo-
risch-typologische methode werd door hem 'steeds meer een moralistische en 
vergeestelijkte uitleg gegeven'. Van Asselt merkt erbij op, dat door D'Outrein 
nadrukkelijk werd gesteld dat beide methoden naast elkaar gebruikt konden 
worden.41

Samenvatting

Resumerend kan worden gesteld dat de hiervoor besproken deelstudies 
hoofdzake lijk betrekking hebben op D'Outreins hermeneutische aanpak. Dit 
heeft het volgende onder zoeksresultaat opgeleverd.
 Boot heeft kunnen vaststellen dat D'Outrein in zijn verklaring van 
het Hooglied vooral een profeti sche Schriftuitleg geeft; verwantschap met 

leerdheid van Henricus Groenewegen en Johannes D’Outrein' in: F.G.M. Broeyer en 
E.M.V.M. Honée (red.), Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom, 
Zoetermeer 1997, 163-184.
39  Van Asselt, 'De neus van de bruid', 179.
40  Van Asselt, Johannes Coccejus, Portret van zeventiende-eeuws theoloog op oude en nieuwe 
wegen, Heerenveen 1997, 265-268.
41  Van Asselt, Johannes Coccejus, Portret, 265-266.
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de mystieke Schrift verkla ring van Bernardus werd door Boot niet gevonden. 
Graafland concludeert dat er bij D'Outrein een spiritualiserend verstaan van 
de Schrift aanwezig is. Tevens stelt hij vast dat de histori sche compo nent, die 
in Cocce jus' Schriftuitleg duidelijk aanwezig was, bij D'Outrein is weggeval-
len. Van Asselt heeft aangetoond dat bij D'Outrein de historisch-typologische 
Schrifver klaring, zoals aanwezig in de theologie van Coccejus, plaats maakte 
voor de emblemati sche uitleg. Dat bovendien bij DÓutrein de aandacht voor 
de natuur en de schepping een steeds grotere rol ging spelen. Van Asselt be-
speurt hierin een apologetisch motief, namelijk een vorm van verweer tegen 
de opkomende Verlich ting.
 Het door Bisschop verrichte onderzoek was gericht op de prediking 
van D'Outrein, te weten op bepaalde aspecten ervan. Door een gerichte ana-
lyse van beschikbare preken is door Bisschop aangetoond dat D'Outrein een 
theocrati sche visie had. Schenkeveld-van der Dussen heeft erop gewezen dat 
D'Outrein zich intensief heeft bezig gehouden met emblematiek, die hij ook 
aanwendde voor zijn Schriftuitleg, en dat hij belangstelling had voor natuur-
verschijnselen. Zij noemt D'Outrein een fysico-theoloog.
 Groenendijk heeft in zijn publicatie D'Outrein aangeduid als een 
godgeleerde met een praktikale instelling.42 Aan de hand van diverse voorbeel-
den heeft hij laten zien dat met name het ‘ethisch moment’43 van de praxis 
pietatis D'Outrein ter harte ging. Daarentegen bleek het bevinde lijk-mystiek 
aspect, zoals Groenendijk het noemt, minder gemakke lijk aan te wijzen. De 
vraag of met name D'Outreins preken op dit punt niet een 'tekort' laten zien, 
zoals door Evenhuis is gesuggereerd,44 kon door Groenendijk niet afdoende 
beantwoord worden.45 Daarom doet hij de suggestie dat na zijn 'eerste verken-
ning’, nog een uitvoe ri ger en vooral diep gaander onderzoek dient te worden 
verricht om op de opgeworpen vragen het antwoord te kunnen vinden. 

Probleemstelling

Al deze publicaties hebben ertoe bijgedragen dat we over bepaalde aspecten 
van D'Outreins theolo gische visie thans meer weten. Hoewel hierdoor be-

42  Groenendijk, 'Een coccejaan als praktizijn: Johannes D'Out rein', 109.
43  Hieronder dient te worden verstaan het benadrukken van de noodzaak van de 
levensheiliging.
44  Evenhuis, ‘Outrein, Johannes, D’, BLGNP 1, 237-239.
45  Groenendijk concludeert zelf dat de preken van D'Outrein 'allerminst bevindelijk' 
getoonzet zijn, maar dat de bevindelijke noot niet geheel ontbreekt. Als bewijs wordt 
door hem een citaat uit de bundel Den Honig-Raat der Verdrukkingen aangevoerd. 
Om tot een juiste beoordeling te komen acht hij vollediger en diepgaand onderzoek 
nodig.
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langrijke stukken van de puzzel zijn gevonden, is deze nog verre van compleet. 
De hoofdvraag die beantwoord dient te worden, is: Wat voor theoloog is Jo-
hannes D’Outrein ge weest? 
Hoewel de vraag op zich ongecompliceerd lijkt, behelst zij in werkelijkheid 
een aantal deelvragen:

-	 Wat is het eigene van zijn theologische visie?
-	 Wat is zijn plaats binnen de coccejaanse traditie?
-	 Is er bij hem sprake van cartesianisme?
-	 Op welke wijze weet hij emblematiek aan te wenden voor de Schrift-

uitleg en deze te verbinden met de prediking waarin de innerlijke 
geloofs beleving een belangrijke plaats heeft?

-	 Welke relatie is er tussen zijn theologisch standpunt en de fysico-
theologie?

-	 Welke receptie heeft zijn theologische methode gehad?

In de voorliggende studie probeer ik door middel van een theologie-histo risch 
literair onder zoek een antwoord op de hoofdvraag te vinden.

Methode

Om dit doel te bereiken richt ik mijn onderzoek in de eerste plaats  op D'Ou-
treins eigen werken46 en op gegevens uit bronnenonderzoek.47 In de tweede 
plaats wordt aandacht geschonken aan hetgeen in de secundaire literatuur 
over D'Outrein te vinden is. Om doelgericht te werk te kunnen gaan, spitsen 
we ons onderzoek toe op die geschriften van D'Outrein, die inzicht verschaf-
fen in zijn theologisch standpunt. 
 Methodisch gezien ga ik als volgt te werk: Omdat D'Outrein een 
beoefenaar van de emblematische theologie was, zal na een beschrijving van 
zijn leven en arbeid, aandacht worden besteed aan de emblematiek. We let-
ten daarbij op haar oorsprong en de plaats die de middeleeuwse Bijbeluitleg 
daarin had. Ook de betekenis die het genre in de 16e en 17e eeuw kreeg toe-
bedeeld, zal ik nader beschouwen. 
 Vervolgens tracht ik aan de hand van D'Outreins hoofdwerk, Proef-
stukken van heilige sinnebeel den (1700) en Heilige Versegelingen, zynde het 
tweede deel van de Proef-stukken der Heilige Sinnebeelden (1700) op het spoor 
te komen op welke wijze D'Outrein de emblematiek integreerde in zijn the-
ologische methode Aan de hand van zijn verhandeling over de ‘Veelvuldige 
zin van de Woorden Gods’, opgenomen in Heilige Versegelingen zal ik zijn 

46  Zie de bibliografie, sub 1.
47  Zie de bibliografie, sub 3 en 4.
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hermeneutisch standpunt vaststellen. Ten einde inzicht te krijgen in zijn ho-
miletische aanpak zullen enkele voorbeeldpreken uit Proef-stukken en een aan-
tal andere door hem gepubliceerde preken geanalyseerd worden. De manier 
waarop hij de kritiek beantwoordde die van diverse zijden uitgeoefend werd 
op de zinnebeeldige Schriftuitleg verdient eveneens aandacht en zal dus aan de 
orde komen. Aan de hand van zijn preken en enkele overige geschriften ga ik 
na welke plaats de vroom heidsbe leving bij hem innam. Ook wordt bezien hoe 
de emblematische Schriftuitleg bij hem gepaard kon gaan met een uitleg die 
sterke aandacht heeft voor de geloofsbeleving. De rol die de mystieke publi-
caties48 van zijn echtgenote Geertruida Sluiter speelden en de reden waarom 
hij diverse vertalingen heeft verzorgd van piëtistische publicaties49 krijgen hun 
plaats in dat kader. Zijn positie ten aanzien van het carte sianisme en de fysico-
theologie zal eveneens aan de hand van Proefstukken en polemische geschriften 
worden onderzocht. 
 De vraag of D'Outrein als vertegen woordiger van de Nadere Refor-
matie moet worden beschouwd of van het Gereformeerd piëtisme, komt ook 
aan de orde; daarbij worden de daarvoor geformuleerde criteria50 betrokken.

Presentatie

In het navolgende wordt het resultaat van het verrichte onderzoek gepresen-
teerd. Omdat tot op heden door enkele auteurs51 slechts beknopt het leven van 
D'Outrein is beschre ven, wordt na de inleiding een meer uitgebreide biografie 
gepresenteerd (hoofdstuk 2), waarin geprobeerd wordt een beeld van zijn leven 
te geven. Er is naar gestreefd minder relevante gegevens achterwege te laten. De 
biografie valt binnen het kader van de beantwoording van de hoofdvraag. In 
hoofdstuk 2 volgt een beschrijving van de emblematiek als literair genre, terwijl 
in hoofdstuk 3 uiteen wordt gezet op welke wijze D'Outrein de emblematiek 
een plaats gaf in zijn theologie. Zijn hermeneutisch standpunt staat in hoofd-
stuk 4, gevolgd door een uiteenzetting van de manier waarop D'Outrein de em-
blematische Schriftuitleg toepaste in de prediking; dus zijn homiletische aan-

48  Anoniem zijn van haar hand verschenen: Het Geestelyk Leven der Ziele, Van het gees-
telyk Huwelyk tusschen Christus en de Kerk en Eensaam Ziels gepeins over het Ziels-Lyden 
van Jezus Christus, Amsterdam 1706. Van deze werkjes verschenen meerdere drukken.
49   Het betreft van S. Gaussenius, Het rechte gebruik der sleutelen omtrent de kranken 
en van J. de Placette de beide werkjes De Godvruchtige Nagtmaalhouding en Verhande-
ling over het gebruik der vertroostingen.
50  Zie: C. Graafland, W.J. op 't Hof en F.A. van Lieburg, 'Nadere Reformatie: op-
nieuw een poging tot begripsbepaling', DNR 19 (1995).
51  Genoemd kunnen worden: G.D.J. Schotel, Kerkelijk Dordrecht, dl. 2, Utrecht 
1845;  Evenhuis, BLGNP 1, 237-239; en Bisschop, Sions vorst en volk, 161-165.
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pak (hoofdstuk 5). D'Outreins weerwoord op de kritiek die van verschillende 
zijden op zijn emblematische Schriftuitleg werd uitgeoefend en zijn positie ten 
aanzien van het cartesianisme, is de inhoud van hoofdstuk 6.  D'Outreins rela-
tie tot de vroomheidsbeleving wordt in hoofdstuk 7 aan de orde gesteld, terwijl 
zijn passie voor stichtelijke poëzie en psalmberijming in het daarop volgende 
hoofdstuk (8) een plaats krijgen. In hoofdstuk 9 wordt aandacht geschonken 
aan de receptie die D'Outreins werk tot gevolg had. Ook zijn positie ten op-
zichte van de fysico-theologie komt daarin aan de orde. Een samenvatting en 
een aantal conclusies op basis van het verrichte onderzoek sluit het geheel af.
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Hoofdstuk 1

BIOGRAFIE 
JOHANNNES D’OUTREIN

Algemeen

Omdat het leven van Johannes D’Outrein (1662-1722) nog niet eerder is 
beschre ven,1 wordt in dit hoofdstuk gepoogd in deze lacune te voorzien. Om 
D’Outreins theologische visie uit zijn geschriften te kunnen begrijpen, is ken-
nis betreffende zijn persoon en het verloop van zijn leven be lang rijk. Deze 
vormt immers de context van zijn theologische arbeid.
 Een aantal relevante biografische gegevens treffen we aan in Biblio-
theca Historico-Philologico-Theologica.2 Van deze periodiek was hij een van de 
medewerkers en de beknopte levensbeschrijving in het Latijn zal door hemzelf 
zijn opgesteld.  Ze werd namelijk in 1718 te Bremen gepubliceerd.
 Na D’Out reins overlijden in 1722, verscheen ter nagedachtenis van 
hem in de Amsterdamse maandelijkse Boekzael van maart van dat jaar een iets 
uitgebreidere levensbeschrijving, die waarschijnlijk gebaseerd was op de eerder 
genoemde Latijnse versie. Om de lezers van zijn geschriften in latere jaren 
over zijn leven en werk te informeren werd in de tweede druk van D’Out-
reins God-vruchtige ziels-betrach ting, in 1732 verschenen, eenzelfde verslag 
van D’Outreins levenloop opgeno men on der de titel ‘Leven van den eerw: 
schryver van dit Godvrugtig werkje’.3 Mogelijk is dit gebeurd op initiatief van 

1 Uitgezonderd de beknopte artikelen in: A.J. van der Aa, Biografisch woordenboek 
der Nederlanden XIV, Haarlem 1854-1878, 285-292; F.J.P. van den Branden en J.G. 
Frederiks, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde; Am-
sterdam (1888-1891), 581; R.B. Evenhuis, ‘Outrein, Johannes, D’, BLGNP 1, Kam-
pen 1983, 237-239; B. Glasius, Godge leerd Nederland, Biograp hisch woordenboek van 
Ned. godge leer den III, ’s-Hertogenbosch 1856, 47-53; F. Nagtglas, Levens berichten van 
Zeeuwen, dl. II, Middelburg 1890-1893, 320-323; NNBW 2, Leiden 1912, 1047-
1049; P.G. Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der 
Nederduitsche dichters, dl. 5, Amsterdam 1824, 26-27; G.D.J. Schotel, Kerkelijk Dor-
drecht, Utrecht 1845, dl. 2, 119-160; A. Ypey en I.J. Dermout, Geschiedenis der Ned. 
Hervormde kerk, dl. 4, Breda 1827, 527-528.
2  Brevis Historia Vitae, Clarissimi viri Johannis D’Outreinii, Bibliotheca Historico-Philo-
logico-Theo-logica, Bremae, MDCCXVII, 181-183.
3  D'Outrein, Godvruchtige Ziels-betrachting voor, onder en na het houden van het H. 
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de drukker. Het is echter niet alleen deze bron waaraan biografi sche gegevens 
konden worden ontleend. Ook het werk van G.D.J. Schotel, Kerkelijk Dor-
drecht4, bevat veel bruikbare informatie. Van dit werk is door mij dankbaar 
gebruik gemaakt. Tevens worden in D’Out reins gepubliceerde geschriften 
bouwstenen voor zijn biografie aangetroffen.5 Bewaard gebleven correspon-
dentie vormt eveneens belangrijk materiaal.

Afkomst, jeugd en vorming

Johannes D’Outrein werd op 17 oktober 6 1662 geboren te Mid del burg als 
zoon van Cornelis Hendrix D’Outrein en diens tweede echt genote Catharina 
Somer. Laatstge noem de was een dochter van Hen drik Somer7 en Catharina 
Valerius.8 Eerder was Catharina Somer gehuwd geweest met Berend Jansz van 
den Broecke. De familie D’Outrein was van Franse afkomst en behoorde vol-
gens Nagtglas tot de ‘gegoede handels stand’.9 Op 19 oktober 1662, dus twee 
dagen na zijn geboorte, werd Johan nes te Middel burg gedoopt. 
 Door zijn ouders werd hij, wanneer hij er de gaven voor zou hebben, 
bestemd voor het predikambt. Met het oog daarop werd Johannes op jonge 
leeftijd naar Breda gezonden om daar aan de Latijnse (kost)school de vereiste 
opleiding te ontvangen. Spoedig behoorde hij tot de beste leerlingen. Door 
de dood van zijn vader in 1672, werd zijn studie te Breda voortijdig afgebro-
ken. Hij moest terugkeren naar zijn geboortestad. Mogelijk wilde zijn moeder, 

Nagtmaal des Heeren, Dordrecht 1732. Dit werkje is het laatste dat van D'Outrein's 
hand verscheen. Het werd kort voor zijn dood, te weten in 1721, voor het eerst gepu-
bliceerd. In 1732 kwam er een tweede druk uit, met daaraan toegevoegd de bedoelde 
levensbe schrij ving. Ook in de derde (1746) en vierde druk (1753) is deze opgenomen.
4  G.D.J. Schotel, Kerkelijk Dordrecht, eene bijdrage tot de geschiedenis der vaderlandse 
kerk, sedert het jaar 1572, dl. 2, 119-160.
5  Genoemd kan onder meer worden De Honig-raat der verdrukkingen, Amsterdam 
1697, waarin passages voorkomen over het overlijden van zijn kinderen.
6  A.J. van der Aa, Biografisch woordenboek der Nederlanden, dl. XIV, 285, vermeldt ten 
onrechte als geboortedatum: 17e van Oogstmaand 1662. 
7  Hendrik Somer had een neef Cornelis, die van 1640 tot 1661 predi kant te Vlissin-
gen was. De zoon van laatstgenoemde, Bernardus (1642-1684) geheten, werd eveneens 
predikant en huwde in 1673 Margaret ha, de jongste dochter van admiraal Michiel Adri-
aanszoon de Ruiter. Bernardus Somer was van 1664 tot 1671 predikant te Serooskerke 
op Walcheren; van 1671 tot zijn dood in 1684 predikant te Amsterdam. Hij behoorde 
tot de coccejaanse richting. Op zijn (achter)neef Johannes D’Outrein heeft hij in meer-
dere opzichten invloed gehad.
8  Zij was een dochter van Adriaan Valerius († 1625) die bekend is geworden door 
zijn bundel Nederlandsche Gedenckclanck. 
9  F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, dl. 2, 321.
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treurend om het verlies van haar man, haar tienjarige zoon nu liever bij zich 
thuis hebben. Vanaf die tijd ontving hij onderwijs aan de Latijnse school te 
Middel burg. Dit duurde tot 1680.
 Te Middelburg speelde zich in deze jaren een ware kerkstrijd af tussen 
aanhangers van de voetiaanse en de coccejaanse richting. De komst van Johan-
nes vander Waeyen (1639-1701) luidde deze als het ware in.10 Zijn overstap van 
het voetiaanse kamp naar dat van de coccejanen, veroorzaakte grote onrust. Zijn 
tweede huwelijk11 met Cornelia Veth, telg uit een aanzienlijk Middelburgs re-
gentengeslacht, die hij, zo zei men, ‘als een vette brok wegsnaai de’ voor de neus 
van zijn voetiaanse collega Joh. Thilenus, speelde daarbij een belangrij ke rol. 
Door dit huwelijk trad Vander Waeyen toe tot een regentenfamilie die politiek 
gezien tot de Loevesteiners behoorde.12 Toen bovendien in 1676, mede door 
toedoen van Vander Waeyen, door de gemeente Middelburg een beroep werd 
uitgebracht op de coccejaan Willem Momma (1642-1677) - dit ondanks be-
zwaren van de classis Walcheren - was de kerkelijke chaos compleet.13 De Mid-
delburgse magistraat steunde echter het collegium qualificatum door Momma 
te benoemen tot hoogleraar aan de Illustre school te Middel burg. Het conflict, 
dat steeds meer dreigde uit te groeien, werd beslecht door ingrijpen van prins 
Willem III in eigen persoon. Op 2 december 1677 bekrachtigde hij de afzetting 
van Momma door de classis. Tevens werd Vander Waeyen uit zijn ambt gezet. 
Beiden kregen te verstaan dat ze de stad ten spoedigste moesten verlaten. Dit 
ingrijpen van Willem III is wel vergeleken met de actie van prins Maurits tegen 
Oldebarnevelt en geduid als een theologische stellingname om eigen machts-
basis te versterken.14 De coccejanen moesten dus het onderspit delven. De voe-
tianen speelden hierbij een kwalijke rol, zo vond men. Door Van Sluis is erop 
gewezen dat de kerkelijke twist te Middelburg niet alleen een zaak betrof die 
terug te leiden is op theologi sche verschillen, maar die mogelijk nog eerder kan 

10  J. van Sluis, 'Het omzwaaien van Johannes vander Waeyen' in: F.G.M. Broeyer en 
E.G.E van der Wall (red.), Een richtingen strijd in de Gereformeerde Kerk.Voetianen en 
coccejanen 1650-1750, Zoetermeer 1994, 95-103. 
11  De eerste echtgenote van Vander Waeyen heette Aletta Hoflandt. Zij overleed in 
1670 te Middelburg, hetgeen erop duidt dat Vander Waeyen hier reeds goede contacten 
moet hebben gehad terwijl hij nog predikant te Leeuwarden was. Zie: J. van Sluis, 'Het 
omzwaaien van Johannes vander Waeyen', 107.
12  De Loevesteiners stonden politiek gezien tegenover de Orangisten of prinsgezin-
den. Wat betreft de predikanten te Middelburg was de situatie zo, dat de coccejanen 
vooral affiniteit hadden met de eerste groep, terwijl de voetianen zich verwant wisten 
met de tweede. Zie: J. Spaans, Graphic Satire and Religious Change, 38.
13  H. Boonen, 'De strijd tegen W. Momma. Een bladzijde uit de kerkgeschiedenis van 
Middelburg', in: Kerkhistorisch Archief,IV (1866), 287-338.
14 Spaans, Graphic Satire and Religious Change, 35.
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worden aange merkt als factie strijd.15 Vander Waeyen werd in 1677 benoemd tot 
hoogleraar te Franeker.16

 De familie D’Outrein behoorde tot de coccejaanse richting. On-
getwijfeld heeft zij zich zeer betrokken gevoeld bij de richtingenstrijd. Als 
Johannes in 1680 het voorbereidend onderwijs voltooid heeft, zodat hij de 
studie der godgeleerd heid kan aanvangen, valt zijn keuze op de Hogeschool te 
Franeker. Echter niet alleen voor Vander Waeyen trok hij daarheen; de facul-
teit telde meerdere docenten die als coccejaans bekend stonden.17 Bij Vander 
Waeyen en zijn echtgenote heeft hij een warm onthaal gekregen.18 Zijn neef 
Bernardus Somer (1642-1684),19 in die tijd predikant te Amsterdam, heeft 
hem zeer gestimuleerd om te kiezen voor de opleiding in Franeker.

Studie te Franeker

Johannes D’Outrein werd in april 1680 aan de Hogeschool te Franeker als stu-
dent ingeschreven.20 In de maand december daaropvolgend arriveerde hij daar. In 
datzelfde jaar was Herma nus Witsius (1636-1708) juist vertrokken naar de uni-
versiteit van Utrecht. Volgens Van Sluis hield dit vertrek vrijwel zeker verband met 

15  Van Sluis, 'Het omzwaaien van Johannes vander Waeyen', 103. Van Sluis wijst erop 
dat de bekering van Vander Waeyen tot coccejaan in 1673, chronologisch min of meer 
samenviel met zijn intrede in een bepaalde factie in de politieke elite van Middelburg. 
De term 'factie' wordt door Van Sluis gebruikt volgens de onderscheiding die D.J. Roor-
da formuleerde tussen partij en factie. De partij geldt als een politieke groepering met 
een ideologische binding in min of meer nationaal perspectief, de factie daarentegen als 
een groepering van regenten met een lokale binding en gedreven door motieven van 
zelfzuchtiger aard. Vgl. D.J. Roorda, Partij en factie. De oproeren van 1672 in de steden 
van Holland en Zeeland, een krachtmeting tussen partijen en facties, Groningen 1961.
16  Van Sluis, ‘Waeyen, Johannes vander’, BLGNP 4, 442-445.
17  Nadat Coccejus zelf van 1636 tot 1650 te Franeker gedoceerd had, waren er belang-
rijke vertegen woordigers van zijn theologie die het werk voortzetten. G.D.J. Schotel, 
Kerkelijk Dordrecht, dl. 2, 123, noemt Franeker dan ook de hoofdzetel van het coc-
cejanisme. Zie ook: S. Galama, Het Wijsgerig Onderwijs aan de Hogeschool te Franeker 
1585-1811, Franeker 1954; J.C. de Bruïne 'De theologische faculteit van de Franeker 
academie in de achttiende eeuw' in: G.Th. Jensma e.a. (red.) Universiteit te Franeker 
1585-1811, Leeuwarden 1985.
18  In 'Leven van den eerw. schryver' in J. D’Outrein, Godvruchtige Ziels-betrachting, 
**3v wordt met betrekking tot D'Outrein als student te Franeker gemeld ‘hebbende hij 
byzondere toegang tot het huis van de Heere Vander Waeyen, wiens lieveling hij was, en 
die hem ten getrouwen leidsman in zyne studiën strekte’.
19  Zie: NNBW, dl. X, 949-950.
20  Het Album Studiosorum, 225, bevat betreffende zijn inschrijving de volgende ver-
melding: 'Johannes D’Outrein, Middelbur gensis, phil et litt, april 1680'.
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de benoeming van Johannes vander Waeyen in 1677 aan de Franeker acade mie.21 
Deze benoeming had grote onrust veroorzaakt, met name onder de docenten. De 
samenwerking tussen Witsius en Vander Waeyen was in de tijd dat zij collega’s 
waren te Leeuwarden22 heel goed geweest. Zij hadden samen zelfs een verzoe-
ning tussen Voetius en Maresius kunnen bewerkstelligen en tevens in een geza-
menlijke publicatie het Labadisme bestreden.23 Vander Waeyen had echter door 
zijn optreden in Middel burg al zijn krediet bij Witsius verspeeld. De vriend schap 
was verbroken. Wederzijds wantrou wen was er voor in de plaats gekomen. Dat 
Vander Waeyen na zijn gedwongen vertrek uit Middelburg Witsius’ collega aan 
de Franeker Academie zou worden, achtte laatstgenoem de zeer ongewenst. Met 
zijn collega’s N. Arnoldi (1618-1680)24 en Joh. à Marck (1656-1731)25 werd een 
gezamenlijk protest ingediend tegen Vander Waeyens benoe ming bij het Stadhou-
derlijke hof en bij de Friese Gedepu teer de Staten. Zij vreesden dat de aanstelling 
van Vander Waeyen een aanslag op het orthodoxe karakter van de faculteit zou 
beteke nen, omdat op hem de verdenking van cartesia nis me rustte. Met hun pro-
test konden zij echter de komst van Vander Waeyen niet verhin de ren. Hij werd 
toch benoemd, zij het slechts als hoogleraar in de Hebreeuws taal.26 Vrij spoedig 
daarna wist Vander Waeyen zijn positie te verster ken. Om streeks 1679 werd hij 
benoemd tot geheimraad van de stadhouderlijke familie27 en in 1680 werd hij 
alsnog professor in de godge leerd heid, en tevens benoemd als academie pre di ker. 
Nadat Arnoldi in datzelfde jaar was overleden, heeft Witsius kennelijk het besluit 
genomen naar Utrecht te vertrek ken. À Mark zou twee jaar later Franeker verlaten 
in verband met een benoeming in Groningen. De komst van Vander Waeyen naar 
Franeker heeft ingrijpende gevolgen gehad. Van Sluis stelt vast, dat de ontwikke-
ling een duidelijke koerswijzi ging binnen de Franeker universiteit heeft ingezet.28

21  Dankzij de goede relatie die Vander Waeyen had met de Friese Stadhouderlijke fa-
milie der Nassau's, die op dat moment op minder goede voet leefde met Willem III, 
de Hollandse Oranje-stadhouder, kon zijn benoeming tot stand komen. J. van Sluis, 
‘Waeyen, Johannes vander’, BLGNP 4, 442-445.
22  Van 1668 tot 1672.
23  Joh. Vander Waeyen en H. Witsius, Ernstige betuiginge der Gereformeerde Kercke, aen 
hare afdwalende kinderen. Meest voorgestelt met de woorden van de oudste en voornaemste 
leeraers, dienende tot wederlegginge van de gronden van Sr. Jean de Labadie en de sijne, 
Amsterdam 1670.
24  Zie: G.P. van Itterzon, ‘Arnoldi, Nicolaus’, BLGNP 2, 37-38.
25  Zie: D. Nauta, ‘Marck(ius), Johannes À (van)’, BLGNP 3, 259-261.
26  Bij prinses Albertine Agnes van Nassau (1634-1696), dochter van de Friese stad-
houder Willem Frederik, hadden zij er namelijk op aangedrongen dat, wanneer Vander 
Waeyen toch benoemd zou worden, hij zich zou moeten beperken tot het geven van 
onderwijs in het Hebreeuws. G. P. van Itterzon, ‘Arnoldi, Nicolaus’, BLGNP 2, 37-38.
27  Waarvan hij in 1691 op een weinig eervolle wijze ontheven werd. Als reden werd 
meineed opgegeven. J. van Sluis, ‘Waeyen, Johannes vander’, BLGNP 4, 443.
28  Van Sluis, ‘Waeyen, Johannes vander’, BLGNP 4, 456.
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Dat Johannes D’Outrein vanwege de aanwezigheid van deze omstreden the-
oloog zijn keus juist op de Hogeschool in Franeker liet vallen, is veelzeggend. 
Zoals gezegd heeft het advies van Bernardus Somer daartoe bijgedragen, maar 
niet minder dat van Daniël Hoorn beek (1639-1708), eveneens een (oudere) 
neef van D’Out rein, die sinds 1667 predikant was te Middel burg. Ook hij 
heeft de jonge D’Out rein gestimuleerd om voor de Friese Hogeschool te kie-
zen. Bijna vijfentwintig jaar later heeft D’Outrein in zijn De Zielsop heffing van 
een godvrugtig bidder en dankzegger tot Jehova, een werkje dat hij aan Hoorn-
beek opdroeg, diens bemoeienis in deze nog eens aangehaald. Hij vermeldde:

Ik gedenke nimmer, dan met de uiterste dankbaarheid, met hoe veel teeder-
heid en liefde U Hoogw: my altoos agtervolgt heeft. Hoe U Hoogw: onder 
de voornaamste Aanraders geweest is, dat ik tot de Heilige Leeroefeningen 
en Dienst soude gewydt worden. Met wat voor hertelyke toegenegenheid en 
zegenwenschen, uit het binnenste van uwe ziele uitgeboesemt, U Hoogw: 
van my syn afscheid nam, wanneer ik my naa de Hooge School van Frane-
ker souwde begeven. En met wat voor Ernstige brieven van voorschryvinge 
U Hoogw: my begunstigde aan uwen Ionathan, den Heer Hoog-Leeraar 
Johannes van der Waeyen; van wie ik uit dien hoofde ben ontfangen en 
gehandelt geworden, niet slegts als een leerling, maar als een Soon.29

Uit deze woorden blijkt dat Daniël Hoornbeek niet alleen een geestverwant, 
maar ook een heel goede vriend van Vander Waeyen is geweest. Het is dan ook 
verklaarbaar dat hij graag zag dat zijn jongere neef bij laatstgenoemde in de 
leer zou gaan. De woorden van D’Outrein dat hij als een zoon door Vander 
Waeyen behandeld werd, geven aan dat de verhouding bijna familiair geweest 
is. Dit correspondeert met de mededeling in de korte levensbeschrijving waar-
van we al eerder melding maakten. Of Johannes D’Outrein in daadwerkelijke 
zin bij Vander Waeyen heeft ingewoond, is niet bekend.30

29  Zie 'Opdragt' in: J. D’Outrein, Godvruchtige Ziels-betrachting, *5v.
30  Dat overigens niet iedereen zich bij Vander Waeyen 'kind aan huis' kon noemen 
en zomaar bij hem kon binnen lopen, blijkt ondermeer uit een verslag van Johannes 
Duijkerius, dat hij presenteerde in een anoniem hilarisch geschrift Het leven van Phi-
lopater. Hij maakt hierin melding van een bezoek dat Philopater en zijn studiegenoot 
Philologus bij Vander Waeyen hadden afgelegd. Een bezoek dat op hen een heel bij-
zondere indruk maakte. Het volgende wordt daarover verhaald: ‘Toen se hem d'eerste 
mael souden spreeken dagten se niet anders, of se souden ter audiëntie van de Vorst selfs 
geintroduceert worden, met so veel cerimonien, langs so veel trappen en door so veele 
kamers wierden se tot hem geleyt. Se vonden hem sitten in een grote blaeuwe fluweele 
armstoel, daer wedersijds op ieder leuning twee witte van kalck gepleysterde leeuwtjens 
saten. Sijn tafele ley so vol seegels, bullen en brieven, dat, ten waer'er juyst een Bybel 
by was geweest, men gelooft souw hebben, ter secretarye van Amsterdam te zijn. In der 
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Campegius Vitringa sr.
 
Naast Vander Waeyen was bij de komst van D’Outrein te Franeker tevens 
Campegius Vitringa (1659-1722)31 hoogleraar in de godgeleerdheid. Vitringa 
verschilde in leeftijd slechts enkele jaren met D’Outrein. Hij was een leer-
ling van Witsius. De verstandhouding tussen hem en D’Outrein is van het 
begin af aan zeer goed geweest. Er ontstond tussen hen een vriend schap van 
blijvende aard. Dit blijkt uit het feit dat D’Outrein vele jaren later, toen hij 
geruime tijd predikant te Amsterdam was, een tweetal werken van Vitringa uit 
het Latijn in het Nederlands vertaalde. In 1715 zette hij Vitringa’s Verklaring 
van de Evangeli sche Parabolen32 over uit het Latijn, en in 1717 de Korte Schets 
van Christeleyke Zeden-leere.33 In het eerste genoemde werk richt D’Outrein 
zich met de volgende woorden tot zijn vroegere leermeester en vriend:

 Ik herdenke nog menigwerf, met seer veel vermaak en zielsgenoegen, dat ik 
de eere en het geluk gehad hebbe, van uwer allereerste Leerlingen geweest te 
syn, na dat u Hoogw: op de Academie van Franeker, in den jare MDCXXX 
tot Hooglee raar der Hebreeuwsche en andere Oosterse talen is ingehuldigt 
geworden. Wanneer ik ook de vryheid nam, van myne blijdschap en toejui-
chinge in een maatgesang openbaarlyk te uitten.34 En was het my tot een 
sonderlinge eere en genoegen, niet alleen van U Hoogw. gehandelt te syn 
geworden, als een Leerling, maar, als een Soon en Vriend; wordende van U 
Hoogw. toegelaten tot een seer gemeensame verkeering, ende dus tot veele 

daed, Philopater stont hier over geheel opgetogen, also hy sulks nergens ten huyse van 
eenig predicant of professor meer gezien had. Gewisselijck (seyde hy by sig selven) sal 
de sevende periode voor de deur zijn, in welcke de leeraers in koningen, en de koningen 
in leeraers moeten verandert worden.’ [Johannes Duijkerius], Het leven van Philopater, 
Groningen 1691, 154-155, in de uitgave van G. Maréchal, Amster dam/Atlanta, 1991, 
105-106.
31  Zie over Vitringa: W.F.C.J. van Heel, Campegius Vitringa sr. als godgeleerde beschouwd, 
's- Gravenhage 1865;  W.B.S. Boeles, Frieslands Hoogeschool en het Rijks Athemeum te 
Franeker, Leeuwarden 1878, dl. 2, 288-294; K.M. Witteveen, ‘Vitringa, Campegius 
(Kempe)’ in: BLGNP 3, 379-382; NNBW 10, 1122-1124.
32  Campegius Vitringa, Verklaring van de Evangelische Parabolen, vertaalt en met eenige 
byvoegselen en aantekeningen opgeheldert, door Johannes D'Outrein, Amsterdam 
1715. Een 2e druk verscheen in 1726.
33  Vitringa, Korte Schets van Christeleyke Zeden-leere, ofte van het Geesteleyk Leven ende 
deszelfs eigenschappen. Uit het Latijn vertaalt door Johannes D'Outrein, Amsterdam 1717. 
Een 2e, 3e en 4e druk verschenen resp. in 1718, 1724 en 1739.
34  D'Outrein doelt hier op een lofdicht van zijn hand Vreugdengalm uitgeschatert op 
de blijde inhulding van den doorgeleerden en zedigen Heer DE HEER CAMPEGIUS VI-
TRINGA tot Hoofdleeraar van de H. taal in de Hooge school van Franeker, Franeker 1681.
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gelegenheid, om ook, in het byzonder, myn voordeel te doen van de Talen-
ten, aan u Hoogw. toevertrouwt.35

In de opdracht van Korte Schets van Christeleyke Zeden-leere maakt D’Outrein 
melding van het volgende:

 Het is op heden, dat ik dese Opdragt dag-teikene, net vijf en dertig jaaren 
geleden, dat ik, een leerling synde op de Hooge School van Franeker, de eere 
gehad heb, van den Trouwdag, tusschen UEdt. ende Uwen Hoogstgeliefden 
echtgenoot, te vieren door een Bruiloftsgedigt; ende eenen Zegenwensch 
over dat gewenschte houwelyk uit te boesemen. Het gene UEdd: beyde my 
toen hebben betuygt, hun aangenaam en welgevallig geweest te syn.36

Het ‘Bruiloftsgedigt’ waar D’Outrein over spreekt, was in 1681 in druk 
verschenen,37 hetgeen iets weergeeft van het belang dat men eraan hechtte. 
Waarom D’Outrein, die zich nog maar voor het tweede jaar in Franeker be-
vond, tot deze taak werd uitverkoren, is niet met zekerheid te zeggen. Was 
het omdat hij bij de inhuldiging van Vitringa er blijk van had gegeven een 
vaardige schrijver van gelegenheidsgedichten te zijn? Vermoedelijk ligt daarin 
de verklaring. Bovendien was D’Outrein behalve een leerling, vanaf het begin 
ook een vriend van Vitringa.

Franeker professoren

Franeker beschikte in de tijd dat D’Outrein er studeerde over een keur 
aan professoren en docenten. Naast Vitringa en Vander Waeyen noemt 
D’Outrein de volgende personen van wie hij onderwijs heeft genoten: Ni-
kolaas Blanckaert (1624-1703)38 doceerde Grieks; Tobias Andreae (1633-

35  Zie 'Opdragt' in: Vitringa, Verklaring van de Evangelische Parabolen, *3r-**2v.
36  Zie 'Opdragt' in: Vitringa, Korte Schets van Christeleyke Zeden-leere, *4r-*6v.
37  Het betreft: Bruidlovttoors voor den Hooggeleerden en Wijdberoumden Heer, DE HEER 
KAMPE GIUS VITRINGA, Leermeester der H. Godsgeleerdheid, en Hoofdleeraar der 
Heilige taal in de Hooge School van Franeker, BRUIDEGOM, en de Hollandse Pandore 
WILHELMINE HELLIUS, BRUID. Te samen verknogt door de Huwelijxsband, binnen 
Haarlem op den XXVste van Slagtmaand in 't M DCLXXXIste Jaar, aangesteken door Johan 
D'Outrein, Franeker 1681.
38  Zie over hem NNBW 4, 154-155. Blanckaert (of wel Blancardus) was van 1650 tot 
1666 aan de Illustre school te Middelburg als hoogleraar in de geschiedenis en oudheid-
kunde verbonden geweest. Hij was een veelzijdig geleerde. Naast kenner van oude talen, 
was hij ook thuis op het gebied van de filosofie, geschiedenis en oudheidkunde. Boven-
dien was hij in 1664 gepromoveerd op een geneeskundig proefschrift over de pest. Na 
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1685)39 wijsbegeer te; Abraham de Grau (1632-1683)40 wiskunde; Jacob 
Rhen ferd (1664-1712)41 Oosterse talen; Jacob Perizoni us (1651-1715)42 
doceerde Gewijde en Ongewijde geschiede nis en welsprekendheid. De voe-
tiaan Johannes à Marck (1656-1731) was hoogleraar in de godgeleerdheid. 
Hij doceerde tevens kerkge schiede nis.
 Van al deze docenten, uitgezonderd Vitringa en À Mark, kan gezegd 
worden dat zij in meer of mindere mate de cartesiaanse filosofie waren toe-
gedaan. Dit geldt zeker van Andreae, die met grote  ijver het  cartesianisme 
uitdroeg en die door zijn leerling Ruardus Andala (1665-1727) werd aange-
duid als Magnus cartesianae philosophiae, maxime physicae, antistes.43 

Disputaties

Reeds een jaar na zijn aankomst trad D’Outrein op als respondens bij een 
drietal disputaties. Het betrof Disputationes exercitii gratia, hetgeen inhield dat 
zij plaatsvon den onder voorzitterschap van een hoogleraar, en er theses over de 
behandelde collegestof moesten worden verdedigd. De disputaties hadden tot 
doel de student te oefenen; een leerfase werd er niet mee afgesloten en ook 
telde een disputatie niet als examen.44

 In 1681 disputeerde D’Outrein over meerdere onderwerpen.45 On-
der leiding van Andreae vond plaats: Exercitationum philosophicarum de lu-
mine rationis, prima.46 Onder de namen van personen aan wie D’Out rein zijn 
proeve opdroeg komt Herman Alexan der Röell voor.47 Van hem is ook een 

opheffing van genoemde school te Middelburg, werd hij, na één jaar de geneeskunde te 
hebben beoefend te Heerenveen, hoogleraar in de Griekse taal te Franeker.
39  Zie over T. Andreae: Boeles, Frieslands Hoogeschool, 286-288; Galama, Het Wijsgerig 
Onderwijs 127-131 en NNBW I, 133-135.
40  Zie over Abr. de Grau: Galama, Het Wijsgerig Onderwijs, 108-116 en NNBW IV, 
671.  
41  Zie over Jac. Rhenferd: Boeles, Frieslands Hoogeschool, 300-306 en NNBW IX, 861.
42  Zie over Jac. Perizonius:  Boeles, Frieslands Hoogeschool, 294-300 en NNBW V, 467.
43  Galama, Het Wijsgerig Onderwijs, 130.
44   F. Postma en J. van Sluis, Auditorium Academiae Franekeren sis. Bibliographie der Re-
den, Disputationen und Gelegenheitsdruckwerke der Universität und des Athenäums in Fra-
neker 1585-1843, Leeuwarden 1995.
45   Een volledige opsomming van alle disputaties wordt gegeven in: Postma en Van 
Sluis, Auditorium Academiae Franekeren sis.
46   Exercitationum Philosophicarum DE LUMINE RATIONIS PRIMA. sub praesidio D. 
Tobiae Andreae... publico disquirendam proponit Johannes D'Outrein, Franequerae, 
1681.
47   Zie over Röell: J. van Sluis, Herman Alexander Röell, Leeuwarden 1988; J. van Sluis, 
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gelegen heidsge dicht in het Latijn opgeno men. Met deze - later zeer omstreden 
- theoloog, die bevriend was met Vander Waeyen, heeft D’Outrein dus spoe-
dig  contact gehad. Röell was in 1680 te Leeuwarden tot hofpredi kant van 
prinses Albertine Agnes van Nassau benoemd.48 Het is niet uitgesloten dat hij 
op voorspraak van Vander Waeyen deze functie had verkre gen.49 
 Onder Vitrin ga dispu teerde D’Outrein over: Dissertatio philologica de 
Deo Mauz zim, ad locam Dan. XI:3850, terwijl onder presidium van J. Schota-
nus à Steringa (1643-1699)51 de disputatie plaatsvond:  Exer citationis philosop-
hicae de mente humane ejusque immortalitate, pars prima et secunda.52 Onder 
Vander Waeyen disputeerde D’Outrein over Universae theologiae ichnographia, 
pars quinta.53 Ook werd  onder hem herhaalde malen gedis pu teerd over een 
gedeelte van de Summa theolo giae christia nae.54

 Nog geen twintig jaar oud, verdedigde D’Outrein met goed gevolg 
op 30 juni 1682 - onder Schotanus à Steringa - een door hem opgesteld wijs-
gerig proefschrift Disputatio philosophica inauguralis de colore.55 D’Outrein 
verwierf hierdoor met veel lof de titel van Liberalium artium magister (meester 
in de Vrije Kunsten) en Doctor in de Wijsbe geer te.56

‘Röell, Herman Alexander’, BLGNP 4, 372-374.
48   Albertine Agnes (1634-1696) was de dochter van stadhouder Frederik Hendrik en 
Amalia van Solms.
49   Van Sluis, Herman Alexander Röell, 23. De goede relatie van hofprediker Röell met 
het Friese hof, heeft er stellig toe bijgedragen dat hij enige jaren later benoemd werd 
tot hoogleraar aan de Hogeschool van Franeker. De benoeming van Röell tot hoog-
leraar filosofie en als buitengewoon hoogleraar theologie, vond echter plaats in 1686. 
D'Outrein was toen reeds enkele jaren afgestudeerd en inmiddels predikant te Oostzaan 
geworden. Rondom Röell zouden zich nog heftige theologische twisten afspelen.
50   Dissertatio philologica de Deo Mauzzim, Dan. XI:38, [Resp.] Johanne D'Outrein, 
Franequerae 1681.
51  Zie over hem: Galama, Het Wijsgerig Onderwijs, 116-124.
52  Exercitationis philosophicae de mente humane ejusque immortalitate, pars tertia et quarta 
[Resp.] Johannes D’Outrein, Franequerae, 1681. Een jaar later disputeerde D'Outrein 
over hetzelfde onderwerp (pars tertia et quarta) onder leiding van Andreae.
53  Universae theologiae ichnographia, pars quinta, [Resp.] Johannes D’Outrein, Franeq-
uerae 1682.
54  Summa theolo giae christianae pars prior, Franequerae, 1689. Onder de nomina res-
pondentium worden tien namen genoemd waaronder als vijfde Joh. D’Outrein. 
55  Disputatio Philosophica Inauguralis DE COLORE, Johanne D'Outrein, Die... junii 
1682, Franeque rae, L.a.m. et phil. doct. In onderscheid met de hiervoor besproken dis-
putaties betreft het hier een disputatio pro gradu. Hierbij diende de kandidaat een proeve 
van eigen bekwaamheid af te leggen. D'Outrein vermeldt dat Tobias Andreae op wijsge-
rig gebied zijn leraar was.
56  Th. J. Meijer,  Alb. promotoren Academiae Frankerensis (1591-1811), Franeker 1972.
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Begaafd en ijverig

Johannes D’Outrein is niet alleen een begaafd, maar ook een ijverig student 
geweest. Dit blijkt onder meer uit het feit dat hij naast de werkzaamheden die 
hij voor zijn studie moest verrichten, nog kans zag met andere zaken bezig te 
zijn. Zo vertaalde hij een geschrift van Vander Waeyen uit het Latijn in het 
Nederlands.57 Gezien het jaar van verschijnen, 1682, moet hij dit karwei tus-
sen de bedrijven door hebben verricht. 
 Boot vermeldt dat D’Outrein soms behoefte voelde aan een ledig uur 
tot verkwik king en ontspanning van zijn geest.58 Om deze uren echter niet 
vruchteloos door te brengen, oefende hij zich dan in de dichtkunst. Graag 
gebruikte hij Bijbelse poëtische stof om die op rijm ‘uit te breiden’. Al vóór 
1682 had hij zich geruime tijd bezig gehouden met de berijming van het Lied 
van Mozes (Deut. 32). Tevens was hij in het bezit gekomen van een nog niet 
in druk uitgegeven korte verklaring over het Hooglied van Nicolaus Lydius 
(1636-1686)59 die hij van plan was over te schrijven. Kornelia Veth, de echt-
genote van Vander Waeyen, spoorde hem echter aan de verklaring op rijm te 
zetten. Om dit idee te verwezelijken heeft D’Outrein ook de tijd nog kunnen 
vinden. Hoewel hij tussen 1682 en 1683 zijn berijming van het Hooglied 
gereed had, inclusief een uitvoeri ge inleiding, zou de publicatie pas in 1690 
gerealiseerd worden. De bundel bevat tevens inleidingen c.q. berijmingen van 
het Lied van Mozes60 (Deut. 32, met een uitbreiding over Ex. 15), de psalmen 
2, 23, 24, 33, 41, 50, 74, 85 en 97. Tot slot is een berijming over Zacharia 
6:12,13 opgenomen onder de titel ‘Den Raad des vredes’. Hierbij vinden we 
de vermel ding: ‘Toon: O kerstnagt schooner dan de dagen!’, waaruit duidelijk 
wordt dat D’Outrein de tekst geschikt vond om te zingen.61 D’Outrein droeg 
het geschrift op aan Kornelia Veth. In de ‘Opdragt’, die ook op rijm is gezet, 
memoreerde hij met de volgende regels dat zij hem op het idee had gebracht:

57  Joannes Vander Waeyen, De Brief tot de Galaten kortelijk... verklaart, met een noodige 
voorrede tot wegneming van verschillen, uit het Latijn vertaald door Johan D’Outrein, 
Leeuwarden 1682.
58  I. Boot, De allegorische uitlegging van het Hooglied voornamelijk in Nederland, Woer-
den 1971, 276.
59  Zie over  Nicolaus Lydius, NNBW  X, 532.
60  D’Outrein vermeldt dat hij het onnodig vindt er een breedvoerige uitleg van te 
geven omdat dit reeds is gedaan door Coccejus, J.H. Heideggerus, F. Burmannes en 
Petrus Hamer. 
61  N. Lydius, Het Hoogelied van Salomo, onlangs in rijm nagevolgd; en nu vermeer-
dert met eenige aanteekeningen, en een Aanhangsel, bevattende een verklaring van eenige 
Profetien, als het lied van Moses: Deut. XXXII, Exod. XV, en eenige Psalmen, misgaders 
een betooging van de Profetischen zin van het Hooglied en Deut. XXXII, door Johannes 
D'Outrein, Amsterdam 1690.
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  U, Vrouw Kornelie, die ‘t aldéérste poogen
  Het in mijn ziel verwekt, en ‘s digters wil gebogen,
  Om ‘t puik der liederen op Nederduitse klank
  De wijste Koning na te kwelen. Al den dank
  hebt gij verdiend, indien het iemand mogt toelachen;
  Uw porring wist dit werk mijn loomheid af te prachen.62

Evenhuis merkt over D’Outrein op: ‘Reeds als student leidde hij kringen, die 
niet ‘op syn studen tisch’ opgingen in wulpsheid en ongebondenheid, maar 
samen kwamen om te spreken over het genadewerk des Heiligen Geestes in 
mensen harten.’63 Vermoedelijk moeten we hierbij denken aan een conventi-
kel.64

 Het vervolg van de theologische studie van D’Outrein verliep voor-
spoedig. In de Handelingen van de kerkenraad van Franeker van mei 1683 
komt de vermelding voor dat hij toegelaten kon worden tot het examen, mits 
hij bij de eerste vergadering de vereiste papieren kon inleveren.65 Op 4 juli 
vond het examen plaats en werd hij propo nent.66 Van de hoogleraren van 
wie D’Outrein te Franeker onderwijs ontving, heeft ongetwijfeld Campegius 
Vitringa de meeste invloed op hem gehad.67

De dood van Bernard Somer
 
In mei 1684 werd D’Outreins eerder genoemde neef Bernard Somer tijdens 
een bezoek aan zijn zuster en zwager (Kornelis Kien, burgemeester van Veere) 
plotseling heel ernstig ziek. D’Outrein verbleef juist in Middelburg en werd 
ijlings naar Veere geroepen om afscheid te nemen van Somer, die stervende 
was. Van dit afscheidsbezoek doet D’Outrein later verslag in de voorrede 
van zijn bundel De vertroosting en hope der kerke, die hij opdroeg aan Kor-
nelis Kien.68 Het sterven van Somer op 2 juni 1684 greep D’Outrein erg 

62  Zie 'Opdragt' in: N. Lydius, Het Hoogelied van Salomo, *r - *8v.
63  R.B. Evenhuis, ‘Outrein, Johannes, D’, BLGNP 1, 238-239.
64  Samenkomst of gezelschap van gelijkgezinde vromen (mannen en vrouwen) die 
bijeen kwamen om geestelijke ervaringen uit te wisselen om elkaar te bemoedigen 
dan wel te corrigeren. De leiding berustte bij een predikant of andere persoon die 
geacht werd leiding te kunnen geven aan het geestelijk leven. Zowel in voetiaanse als 
coccejaanse kringen werden conventikels gehouden.
65  Handelingen Kerkenraad Franeker 1676-1708, vergadering d.d. 7 mei 1683.
66  Handelingen Kerkenraad Franeker 1676-1708, vergadering d.d. 4 juli 1683.
67  Schotel, Kerkelijk Dordrecht, 126.
68  D’Outrein, De vertroosting en hope der kerke uyt de prophetische Schriften, Amster-
dam 1705.
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Portret van Bernardus Somer (1642-1684); 
collectie Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata.
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aan. Hij schreef een uitgebreid rouwgedicht, dat te Amsterdam in druk werd 
uitgegeven.69 Somer werd op 10 juni 1684 bijgezet in het heldengraf van zijn 
schoonvader De Ruiter in de Westerkerk te Amsterdam.70

Predikantschap

Oostzaan 

In 1685 werd D’Outrein op 23-jarige leeftijd tot predikant bevestigd van 
Oostzaan. Hij deed intrede met een leerrede over ‘Wie is tot deze dingen be-
kwaam?’ (2 Kor. 2:16). Hij was de opvolger van Wilhelmus Eversdijk (1653-
1729).71 Van 1672 tot 1678 was de gemeente bediend door Johannes Albertus 
Zaunslifer (1678 †). Opmerkelijk is dat Zaunslifers zoon Petrus72, die ook 
predikant is geworden, later bekendheid kreeg door een zinnebeeldige publi-
catie.73 D’Outreins verblijf in zijn eerste gemeente zou van korte duur zijn, 
want al binnen twee jaar aanvaardde hij een beroep naar Franeker. Wel vond 
hij in Oostzaan de tijd een catechetisch leerboekje te schrijven dat, gezien de 
vele herdrukken die ervan verschenen,74 zijn meest gevraagde, maar ook meest 
bekritiseerde publicatie zou worden. 

Een Korte Schets der Goddelyke waarheden75 

Aanvankelijk was het boekje bescheiden van opzet. De totale omvang van de 
eerste druk bedroeg slechts 150 bladzijden. Het feit dat D’Outrein al meteen 
aan het begin van zijn ambtswerk zich ertoe zette dit leerboekje te schrij-
ven geeft aan dat hij catechetisch onderwijs een heel belangrijk deel van zijn 
ambtswerk vond. Gezegd kan worden dat de zorg voor goed catechetisch on-
derwijs bij D’Outrein van blijvende aard is geweest. 
 De opzet van de Korte Schets was didactisch goed doordacht. In zijn 

69  D’Outrein, Tranen over de leede dood van den Hooggeleerden, wijsen, en godzaligen 
Heer Bernard Somer, in sijn leven getrouw bedienaar des Euang. tot Amsterdam, Amster-
dam 1684.
70  Ten onrechte wordt door Evenhuis vermeld dat Margarita de Ruiter, de echt-ge-
note van B. Somer, een dag na haar man zou zijn overleden en tegelijk met haar man 
werd begraven. (Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl. 3, 146). Zij overleed in 1688.
71  Zie over hem: NNBW 3, 372.
72  Zie over hem: NNBW 3, 1510.
73  Petrus Zaunslifer, Tafereel van overdeftige zinnebeelden, Amsterdam 1722.
74  Er verschenen van de Korte Schets 17 drukken.
75 Vanaf de vierde druk luidt de titel kortweg Korte Schets.
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voorwoord vermeldt D’Outrein dat het leerboekje bedoeld is voor ‘zuigelin-
gen, kinderen en jongelingen in Christo’. Hij doelt daarmee op de verschil-
lende niveaus in kennis. Om deze drie groepen van dienst te kunnen zijn, 
brengt hij in de Schets een onderverdeling aan in de vragen en antwoorden.76 
Zijn uiteenzetting in de lange ‘aanspraak aan de gemeenten Franeker en Oost-
zaan’77 geeft goed weer welke positie D’Outrein binnen de kerkelijke stro-
mingen van zijn dagen wil innemen. Het feit dat hij verwijst naar geschrif-
ten van de coccejanen Vander Waeyen en W. Anslaar (1633-1694)78 zal ieder 
begrijpelijk hebben gevonden,79 maar dat hij de lezers ook attendeert op een 
werk van de bekende voetiaanse predikant Jacobus Koelman (1631-1695), lag 
minder voor de hand.80 D’Outrein toont hiermee dat hij zich niet enghartig 
in één kerkelijke stroming wilde opsluiten. Simon Simonides (1662-1694)81, 
predikant te Buiksloot, schreef een drempelgedicht voor de Korte Schets. Hij 
verwoordde zijn bewondering als volgt:

Nu klinkt in Franequer tot ’t Sterren-dack uw’ eer
De stadt en Hoge School wordt door uw’ stem soet vloeyend’

Tot kennis, deugt verlokt; dees Waarheyt’s Korte Schets
Zal haer’ en onse jeught in ’t werk Godts maeken bloeyend.82

76 De vragen en antwoorden gedrukt in een Nederduitse letter waren bedoeld voor 
de ‘eerst beginnende’; de tweede reeks vragen, gedrukt in dezelfde letter, maar vooraf- 
gegaan door een sterretje, waren bestemd voor hen ‘die een weinig verder’ waren; de 
vragen en antwoorden gedrukt in romeinse letters waren voor ‘die nog verder’ gevor-
derd waren. Vanaf de vierde druk hield D'Outrein dezelfde verdeling aan, maar dan 
als volgt onderscheiden:  voor de eerste categorie zijn de vragen en antwoorden zonder 
enig teken vooraf; voor de tweede categorie de vragen en antwoorden vooraf- gegaan 
door ronde haakjes; voor de derde categorie de vragen en antwoorden voorafgegaan 
door teksthaken.
77  Het boekje is namelijk op de markt gekomen in 1688, kort nadat D'Outrein van 
standplaats was verwisseld. 
78  Zie over hem: NNBW 6, 43.
79  D’Outrein, Een Korte Schets, (1688) **4r. Door hem wordt de voorrede genoemd 
die Vander Waeyen schreef in de vertaling van Coccejus’, De leere van het verbond en 
testament Gods, kort en grondig verklaart (Middelburg 1677); tevens de voorrede die 
Ans-laar schreef in: W. Momma, De kennis der waarheid naar de godzaligheid (Mid-
delburg 1679).
80  D’Outrein, Een Korte Schets, (1688) **5v. (Latere drukken: voorrede 25).
81  Hij was een zoon van de predikant Simon Simonides (1629-1675), die een groot 
aantal publicaties in het licht gaf. Zie over Simonides sr.: A. Ros, ‘Simonides, Simon’, 
BLGNP 5, 471-472. 
82  D’Outrein, Een Korte Schets, (1688), 151.
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Frontispice Schets der Godlyke Waarheden (Korte Schets), 
Amsterdam 1754; collectie van de auteur.
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D’Outrein droeg zijn leerboekje op aan Margarita de Ruiter83, dochter van 
de  overleden zeeheld Michiel Adriaanz. de Ruiter, weduwe van Bernardus 
Somer.84 De vierde druk van de Korte Schets, die in 1690 in het licht werd 
gegeven, had een belangrijke uitbreiding ondergaan ten opzichte van de eerste 
uitgave. Er was namelijk een heel nieuw hoofdstuk over ‘de kenisse onses selfs’ 
aan de inhoud toegevoegd. Daarnaast nog een aantal aanvullingen. Een en an-
der betekende dat het werkje met meer dan honderd pagina’s was uitgebreid. 
De vernieuwde uitgave kreeg een indrukwekkend frontespice met figuren die 
‘waarheid, liefde en vrede, gepaard gaande hand aan hand’ uitbeeldden, met 
verwijzingen naar de Bijbelwoorden Zacharia 8:19 en Efeze 4 :15. De Korte 
Schets is niet alleen vele keren herdrukt, maar ook veelvuldig vertaald..85 In 
1694 verscheen er al een vertaling in het Duits. Vervolgens verzorgde Char-
les de Blanc de Beaulieu, Waals predikant te Gorkum, voor een vertaling in 
het Frans.  D’Outrein maakt zelf melding van vertalingen in het Engels, een 
overzetting in het Singalees (op Ceylon) en een vertaling in het Portugees te 
Batavia. Ook werd er gewerkt aan een overzetting van de Korte Schets in het 
Maleis.86 Van het catecheseboekje kan worden gezegd dat het in beknopte 
vorm heel D’Outreins theologische visie weergeeft. Van de kritiek die op het 
boekje is geuit, heeft D’Outrein zich weinig aangetrokken.87 In de latere druk-
ken vermeldde hij: ‘Aan de nydige tegenspreekers of beknabbelaars van dese 
Korte Schets, bekreune ik my niet.’ Om vervolgens te eindigen met een versje 
dat Bernardus  Somer schreef op de leer der waarheid: 
   
   Breek door ’t geweld der Tegenstanders,
   ’t Is loons genoeg, zoo waarheit bloeit,
   Zoo in de ziel der Nederlanders
   Een ernst tot deugd en wysheid groeit.88

83  De naam De Ruiter wordt ook wel gespeld als De Ruyter.
84  Bij het verschijnen van de vijfde druk was Magarita de Ruiter niet meer in leven. 
Daarom werd het boekje toen door D’Outrein opgedragen aan zijn beide zwagers 
Isaäk en Johan Gerard Sluiter. Toen de 11e druk werd uitgegeven (1703), waren de 
gebroeders Sluiter ook reeds overleden en droeg hij het werkje op aan zijn echtgenote 
Geertruida Sluiter. De achternaam Sluiter wordt ook wel gespeld als Schluiter en 
Sluyter.
85  Zie de bibliografie, sub. 1.
86  Vermelding in: D’Outrein, Brief aan een vriend, 44.
87  In hoofdstuk 6 komt de kritiek die is geuit op bepaalde vragen en antwoorden van 
de Korte Schets, uitgebreid aan de orde.
88  D’Outrein, Korte Schets, (1726) ‘Aan den leser’, 48.
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Franeker

In deze voor hem bekende stad deed D’Outrein intrede in december 1687 
met een preek over Hooglied 8:11 en 12.89 Hij toonde zich hiermee een uit-
gesproken voorstander van de zinnebeeldige Schriftuitleg. Te Franeker werd 
D’Outrein de collega van Regnerus Reen (1632-1695).  De gemeente werd 
namelijk door twee predikanten bediend. Naast de werkzaamheden van predi-
kant kreeg D’Outrein er een extra taak bij, want hij werd benoemd tot biblio-
thecaris van de universiteitsbibliotheek. In die hoedanigheid kreeg hij het aan 
de stok met hoogleraar Nikolaas Blanckaert. Het universiteits bestuur moest 
eraan te pas komen om de onenigheid uit de wereld te helpen. Of D’Outrein 
in Franeker een gemakkelijke tijd heeft gehad, is de vraag. De notulen van de 
vergaderingen van de kerkenraad maken melding van veel zaken die tucht-
maatregelen vereisten tegen lidmaten die geen blijk gaven van een geheiligde 
levenswandel. 

Huwelijk

Op 20 november 1689 trad D’Outrein in het huwelijk met Geertruida Sluiter 
(1660-1721). Zij was afkomstig uit Wezel. Daar werd ook de bruiloft gevierd.  
Ter gelegenheid van de plechtigheid verscheen er een bundeltje gelegenheids-
gedichten.90 De bruid was een bijzondere vrouw. Al voor haar huwelijk ver-
scheen er van haar hand een mystiek getint geschriftje getiteld: ‘t Geestelijk 
leven der Ziele, later opnieuw uitgegeven met als aanhangsel een tweetal kleine 
werkjes: Van het geestelyk huwelijk tussen Christus en de kerk en Eensaam ziels 
gepeins over het Ziels-lyden van Jesus Christus en de grootheid syner liefde. Hieruit 
blijkt dat zij een begaafde vrouw was door wie de praxis pietatis heel ernstig 
werd genomen. De Wezelse predikant Nikolaus van der Meer, met wie het 
bruidspaar een goede band had, schrijft over haar de volgende dichtregels:

Vermaarde GEERTRUID, eer van Wezels jufferschap!
Van kindsbeen aan gevoed met heil’ge wetenschap,
En tot die grote maat van wijsheid opgewassen,
Die U een roem verwervt, die weinige kan passen;

89  In hoofdstuk 5 komen we terug op de zinnebeeldige uitleg in deze preek.
90  Zie: Huwelyks-toorts ontsteken ter bruiloft van de vermaarde, van-God-geleerde en God-
zalige Heer Johannes D’Outrein, Bruidegom... en de veel-begaafde, wijse, deugden-rijke 
Jong-vrouw Geertruida Sluiter, Bruid, z.p. 1689. Het bundeltje bevat naast gedichten 
van Nikolaus van der Meer, Frederik van Houten, Femmetje de Bruin en Nicolaas van 
Leeuwaarden ook een gedicht van D’Outrein zelf, getiteld: ‘Sugt tot God op den dag 
van ons huwelijk’.
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Om dat Gy  ’t min begeert, en door Uw nederigheid,
Die als de grondsteen van Uw deugd en kennis leid,
En cieraad geevt en glans aan all’ uw aartigheden,
Ten heldren spiegel strekt van lieven zeden;
Gy, die met deugd, maar als met diamanten, prijkt,
Waar voor ’t geflonker van robijn en peerlen wijkt,
Kond in U selv een onwaardeerlijk huwelijk tónen,
Dat ’t welgemaakte lijv nog schoonder ziel bewóne,
Dit was de schoonheid, die U bruidegom beviel,
Hy zag Uw lichaam; maar door d’ oogen van de ziel,
Uw ziel in reden en geschrivt, Uw GEESTLYK LEVEN.
’t Afdruksel van U selv kon hem en and’re geven,
Een proevje en klein vertoog van d’ overgroote schat
Van ware wijsheid, die U schrander brein bevat.91

 D’Outrein heeft te Franeker de drang gevoeld tot publiceren. In 1690 
kon eindelijk zijn Inleiding tot het Hooglied in druk verschijnen, waarvan hij 
het manuscript al veel eerder gereed had. Ook heeft hij preken over De gelijke-
nissen van de Verloren zoon en Onregtvaardigen rentmeester gereed gemaakt om 
te worden uitgegeven.92 
 In 1691 nam hij van Franeker afscheid met een preek over Handelin-
gen 20:3193 om te vertrekken naar Arnhem.

Arnhem

Te Arnhem begon D’Outrein zijn werk op 13 mei 1691 met een preek over 
Jesaja 6:5-8.94 Hij kreeg daar meerdere collega’s. Met Kaspar Alardin (1658-
1692) ontstond een hechte vriendschap.95 Daarnaast kreeg hij met baron Jan 
van Arnhem en diens echtgenote, Janne Magriete van Arnhem een heel goede 
relatie. Zij waren de bezitters van het kasteel ‘Rosendael’, gelegen nabij het 
dorpje Rozendaal. D’Outrein bezocht hen veel en verbleef vaak op het toen al 

91  Huwelyks-toorts, 6.
92  Johannes D’Outrein, De gelijkenissen van de Verloren zoon en Onregtvaardigen rent-
meester, Amsterdam 1692. De bundel verscheen toen D’Outrein reeds predikant te 
Arnhem was geworden.
93  D’Outrein, Eerste en laatste redenen, 73-100.
94  D’Outrein, Eerste en laatste redenen, 101-122.
95  Zie over hem: H. Florijn, ‘Alardin (Alardyn), Kasparus’, BLGNP 2, 21. Alardin 
overleed echter op 15 aug. 1692. D’Outrein hield ter nagedachtenis aan hem een 
preek over Hebreeën 8:7, Eerste en laatste redenen, 123-142, toegevoegd aan: De Send-
brief aan de Kolossensen (1694).



49

Biografie Johannes D’Outrein

zeer bekende landgoed. Van Arnhem vervulde belangrijke ambten in Gelder-
land. Zo was hij landdrost van de Veluwe en burgemeester van Arnhem. Als 
vertrouweling van koning Willem III behartigde hij diens belangen op de Ve-
luwe. De koning-stadhouder en zijn gemalin koningin Mary Stuart II waren 
bij de Van Arnhems graag geziene gasten. Zowel Willem III als baron Jan van 
Arnhem waren verwoede jagers en beiden hadden interesse in de tuinkunst. 
 Al na drie jaar kreeg  D’Outrein een beroep naar Alkmaar, waarvoor 
hij  - mede op aandringen van de magistraat van Arnhem - bedankte.96 Gezien 
het  aantal publicaties in deze periode moet hij vele uren achter zijn schrijftafel 
hebben doorgebracht. Zo verscheen van hem een uitleg van de brief aan de 
Kolossenzen,97 een preek naar aanleiding van het overlijden van Mary Stuart98 
en een bundel preken die hij heeft gehouden nadat hij en zijn echtgenote wa-
ren getroffen door het verlies van drie van hun vier kinderen.99

Den Honigraat der verdrukkingen

De titel van dit bijzondere werk verwijst naar de honing die Simson vond in 
het kadaver van de door hem gedode leeuw. De zinnebeeldige betekenis hiervan 
is voor de hand liggend: Uit het bittere kan toch nog zoetigheid voortkomen. 
D’Outrein zag het als Gods leiding, dat hem dit grote verdriet overkwam. Als 
predikant was het immers heilzaam geoefend te zijn in wegen van druk om an-
deren in gelijke omstandigheden te kunnen bijstaan. Alleen op Christus’ ‘kruis-
school’ kan dit worden geleerd. Zijn boek droeg hij op aan Charlotte Amelie, 
hertogin van Tremouille, Douairière van Oldenburg. Naar haar was D’Outreins 
dochtertje, dat samen met haar oudste broertje was overleden, vernoemd. De 
hertogin had bovendien destijds het meisje ten doop gedragen.100 Hoewel 
D’Outrein over zijn persoonlijk leven en dat van zijn gezin over het algemeen 
weinig meedeelt, geeft hij in de ‘Opdragt’ toch een inkijk. Hij vermeldt:

96  Als blijk van dank werd het echtpaar D'Outrein een zilveren dienblad aangeboden 
met het stadswapen van Arnhem (een dubbelkoppige adelaar), met links daarvan het 
alliantiewapen van Johannes D’Outrein en Geertruida Sluiter en rechts hun initialen. 
De schotel, die mogelijk als onderzetter voor een theepot diende, bevindt zich in het 
Historisch museum te Arnhem.
97  D'Outrein, De sendbrief van Paulus aan de Kolossensen,  Amsterdam 1694.
98  D'Outrein, De kerk in den rouw, getroost over het smertelijk en weergaloos verlies, haar 
toegebragt door het onverwagt en droevigst afsterven van de Alderdoorlugtigste, Groot-
magtigste Vorstin MARIA, koningin van Engeland, Schotland, Vrankrijk en Yrland, be-
schermster des geloofs, Amsterdam 1695.
99  D’Outrein, Honig-Raat der verdrukkingen, ofte een bondelken van Leer-redenen, 
Amsterdam 1697.
100  D'Outrein, Den Honigraat (Opdragt), 68.
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 Hoe menigmaal was het my tot verquikking, als ik mijn soontjes aan de 
voeten van haare godvrugtige moeder sag nedersitten, en hoorde, wat begrip 
sy reeds van de eerste beginselen der Goddelyke waarheden begonden te 
maken, en wat gaf mij sulx eene hope en blydschap in de verwagtinge, dat 
ik eens verder de hand aan hun soude tragten te leggen om hen onder den 
zegen des Algenoegsamen, den regten weg aan te wysen, om tot vaste kennis 
van de waarheid en deugd te komen.

 (…)
 Edog,  het heeft de aanbiddelyke Albestierder behaagt, dit genoegen te 

stremmen en dese verwachting af te snyden.
 (…)
 … wanneer wy, onlangs van Wesel te huis gekeerd, ons viertal van lieve 

kinderen, door het afsterven van het ouwste soontje en jongste dogtertje, tot 
op twee vermindert sagen, terwijl onder tusschen de twee overgeblevenen 
met gevaarlyke siekten, waar van wy niet anders dan een droevigen uitslag 
konden te gemoet sien, worstelden. 

 (…)
 Terwyl het Gode behaagde, met een nieuwe slag, daar de voorige wonde nog 

aan ’t bloeden was, ons te bezoeken, met ons te berooven van ons eenigst 
overgebleven soontje, dat ons uit drie doodelyke siektens, in dat eene jaar 
uitgestaan, wedergegeven scheen: dog nu, door een schielyk toeval, uit onse 
armen wierd weggerukt. Soo dat ik binnen den tyd van ses maanden, aan 
drie soo dierbare panden de ooge heb gesloten.101

Uit het bovenstaande blijkt dat het verlies van zijn kinderen D’Outrein heel 
zwaar is gevallen. Toch wilde hij God ‘niets ongerijmds toeschrijven’. Merk-
waardig doet het echter aan dat hij in de voorrede van dit pastorale boek lange 
citaten opneemt uit brieven van Cicero en van Seneca. Dit ondanks het feit 
dat hij over deze schrijvers opmerkt, dat ze geen werkelijke troost kunnen bie-
den.102 Wel met stichting had hij kennis genomen van een werk van Abraham 
Heydanus (1597-1678)103 dat over verdrukkingen gaat - zij het van andere 

101  D'Outrein, Den Honigraat (Opdragt), 12-14. Het oudste zoontje dat kwam te 
over-lijden, heette Abraham, geboren 3 april 1692, overleden 16 juli 1696; het jong-
ste dochtertje Charlotte Amelia, geboren 6 febr. 1696, overleden 23 juli 1696.  Te 
Dordrecht overleed Johan Abraham, geboren 3 aug. 1701, overleden 19 jan. 1708. 
De preek die hij na het overlijden van het laatstgenoemde jongetje heeft gehouden 
over Ps. 119:75,76 is in de derde druk van Den Honigraat eveneens opgenomen.
102  D'Outrein, Den Honigraat, Opdragt 47.
103  Zie over hem: G.P van Itterzon, ‘Heydanus (Van der Heyden), Abraham’, in: 
BLGNP 2, 240-243.
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Frontispice van Den Honigraat der Verdrukkingen, 
Amsterdam 1738; collectie van de auteur.
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aard  - die de schrijver in zijn ouderdom waren overkomen.104 D’Outrein 
grijpt de gelegenheid aan om erop te wijzen dat ook de kerk verdrukkingen 
moet ondergaan. Niet het minst gebeurt dat door verleiders. Met name noemt 
hij Pontiaan van Hattem, die in Zeeland onophoudelijk verderfelijk zaad zou 
uitstrooien. Ook gold dat van de Hebreeën, een groepering waar D’Outrein 
in zijn volgende standplaats mee te maken zou krijgen. Op het eind van de 
‘Opdragt’ vermeldt hij met instemming het werk Hallelu-Jah, of God in den 
sondaar verheerlykt van Theodorus Undereyck (1635-1693).105 Het was niet 
nodig het boek bij hertogin Charlotte Amelie aan te bevelen, want zij kende 
het al. Bovendien had ze de reeds overleden auteur persoonlijk  gekend.106

 
Proef-stukken en De Roosendaalsche Vermakelyk heden

In het jaar 1700 verscheen D’Outreins Proef-stukken van heilige Sinnebeel den 
(twee delen) dat tot zijn belangrijkste werk gerekend kan worden. In datzelfde 
jaar schreef hij, op verzoek van Jan van Arnhem, een hofdicht dat het bui-
tengoed tot onderwerp had met als titel De Roosendaalsche Vermakelyk heden 
met een geestelyk oog beschouwd.107 Later verscheen een omvangrijker uitgave, 
waaraan D’Outrein een aantal nieuwe gedeelten had toegevoegd,108 alsook een 
beschrijving  van de levensloop van Jan van Arnhem. Daaruit blijkt dat hij 
en zijn echtgenote zeer godsdienstige mensen waren. Van Arnhem bekleedde 
naast maatschappelijke functies ook het ambt van ouderling. Tevens was hij 
een beoefenaar van stichtelijke poëzie. Van zijn hand verschenen diverse pu-
blicaties.109 

104  A. Heydanus, De origine erroris libri octo, Amsterdam 1678.
105  Zie over hem: G. Mai, Hospitium Ecclesiae, Forschungen zur Bremischen Kirchenge-
schichte, Bremen 1979, 77-116.
106  D'Outrein, Den Honigraat, Opdragt 63.
107  In hoofdstuk 3 gaan we uitvoerig in op de inhoud en betekenis van dit hofdicht, dat 
eveneens gerekend kan worden tot de zinnebeeldige publicaties van D’Outrein.
108  De titel van de vernieuwde uitgave werd: Wegwyser door de heerlykheid Roosen-
daal, ofte de Roosendaalsche Vermakelyk heden met een geestelyk oog beschouwd, Amsterdam 
1718. Naast een uitbreiding van de oorspronkelijke tekst zijn er de volgende poëtische 
beschrijvingen aan de inhoud toegevoegd: gedicht naar aanleiding van de 77e verjaardag 
van Janne Magriete van Arnhem;  gedicht over de brand in het hoogadellijk huis van 
Roosendaal op 12 maart 1714; Treur- en troostreden over de dood van Jan van Arnhem 
op 12 dec. 1716; verslag van een koninklijke hertenjacht; een korte levensloop van Jan 
van Arnhem; en J. Pluimers ‘Gezang op Roozendaal’.
109  J. van Arnhem, Gedagten en gedigten, geestelyke en zedelyke, Leiden 1707; ’s Men-
schen leven, afgebeeld door een schip, aan de wal reysvaardig leggende, Leyden 1707; 
Geestelyke en zede-lyke Meditatien, Leyden 1707.
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gravure door J. Baptist; collectie van de auteur.
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Als bezitter van de heerlijkheid Rosendael110 besteedde hij echter ook tijd aan 
heel andere bezigheden. Uit D’Outreins dichterlijke beschrijving van een ‘Ko-
ninklyke Hertejagt’ in 1697, waarbij koning Willem III een hoofdrol speelde, 
blijkt dat de jacht een aangenaam tijdverdrijf werd gevonden. D’Outrein heeft 
het enerverende gebeuren - hij nam er overigens niet zelf deel aan - goed ge-
observeerd. Een diervriendelijk schouwspel was het niet, want het opgejaagde 
hert kwam in de vijver terecht waar het, belaagd door honden en jagers, de 
dood vond. D’Outrein dichtte:111

’t Was, naar den nieuwe styl, de negend’ herfstmaandsdag,
als ik syn Majesteit ter jagt opstygen sag.
By ’t Klarenbeeksche Bosch, daar evenwel ’t lanceeren112

naar wensch niet aanging, dies de vorst sig heen moest keeren.
Naa ’t Presikhaassche hout, daar hy ook strax bequam
syn oogmerk, wyl een hert daar flux de vlugt op nam,
Met nog een hinde en kalf, niet waard om na te jagen,
vermaaklyk was het, als wy van ’t gebergte sagen.
De honden op het spoor geset, die op die lugt,
sig hooren lieten, met blaffende gerucht.
En volgden ’t snelle dier, al verr’ vooruit geloopen;
dogh dat het nog dien dagh souw met de huid bekoopen.
Dat volgt de koning naa met syn jagtgestoet,
met paarden vlug van loop en aangehitst door moed.

Na een opsomming van de namen van de personen die allemaal bij de klop-
jacht betrokken waren, vervolgt D’Outrein zijn beschrijving: 

Wat hoor ik voor geblaf van honden, wat getoet,
van horens, wat geroep ‘Taajo! Taajo’113 , dat doet
my rysen van myn plaats, vol van begeerte en yver 
strax sie ’k ’t vermoeyde hert gesprongen in den vyver.
Dat onder eenen troup van honden heen en weer
met swemmen sig behelpt, en als het keer op keer
wordt aangetast, dan een staat agter uit syn pooten,
of, als sy het van voor bespringen, dan met stooten

110  Ook wel gespeld als ‘Roosendaal’ en ‘Rozendaal’.
111  D'Outrein, Wegwyser van de Heerlykheid Roosendaal, ofte de Roosendaalsche Vermake-
lykheden, Amsterdam 1718 (aanhangsel 77-78).
112  D’Outrein geeft als uitleg bij dit woord dat het een jachtterm is voor grof wild naja-
gen. 
113  Een uitroep die de jagers plegen te doen als zij het wild hebben achterhaald om 
elkaar en de honden aan te moedigen.
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der horens sig verweert, tot dat het, door syn bloed,
gesteken met een dolk, beverft den vyvervloed.
‘t Wordt strax gesleept naa ’t land, daar het voor ’s konings oogen,
ontweyt word, en de huid van ’t lighaam afgetogen.

D’Outrein blijkt bijzonder onder de indruk van het optreden van de koning. 
Enthousiast is hij over het feit dat de vorst als het ware even zijn koninklijke 
waardigheid wilde afleggen om op gemoedelijke wijze met de anderen om te 
gaan. Ook dat hij interesse toonde voor de kleurige vogels, duiven en pauwen 
die op Rosendael te zien waren. Het meest verrukt was D’Outrein erover dat 
de koning aandacht had voor de spelende kinderen op de binnenplaats, waar-
onder D’Outreins eigen dochtertje van drie jaar oud.114 In het gedicht geeft 
hij dit als volgt weer:

 Keert Hy (de koning) het huis weer in, en vind daar jonge kin-
deren,
syn koninklijk ontsag en luister hem niet hinderen
met vriendelyke taal ook die te spreken aan;
selfs tot myn Kaatje toe, hij geeft straxs te verstaan
dat men tot haar vermaak, daar op het plein de honden
’t curéé115 sal geven, die dat in der yl verslonden.116

Overlijden Willem III

De plotselinge dood van Willem III in 1702 veroorzaakte enorme beroering 
in Gelderland, Overijssel, Utrecht en Zeeland. Vooral omdat een jaar eerder 
de  Spaanse Successieoorlog was begonnen en er een voortdurende dreiging 
van Frankrijk uitging. De toekomst voor de Republiek was heel onzeker. Van-
wege de aanhoudende oorlogsdreiging werden er te Arnhem frequent bid- 
en dankstonden gehouden. D’Outrein trachtte door bijzondere leerredenen, 
in de zorgelijke toestand van het vaderland, het vertrouwen op God bij zijn 
hoorders te versterken.117 Ook ijverde hij er met zijn collega’s voor dat de  ge-

114  Bedoeld is Catharina Geertruid, geboren 24 oktober 1694, die als kindje ook wel 
Kaatje werd genoemd.
115  Bedoeld is een deel van het vlees van het geschoten hert.
116  D'Outrein, Wegwyser van de Heerlykheid Roosendaal, (aanhangsel 78-79).
117  D’Outrein, Eben-Haëzer, ofte gedenksteen der hulpe van Jehova, Amsterdam 
1702; 
Het groote goed van Gods uitverkoornen ende Gods wonderbaare goedertierenhe-
den ontrent Nederland in den jaare MDCCII…, Amsterdam 1702; De Redenen 
van vreese en hope, in het midden van de tegenwoordige oorlog, Amsterdam 1702. 
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meenteleden zich meer zouden toeleggen op een geheiligde levenswandel. Bij 
de magistraat drongen zij erop aan uitbundige feesten tegen te gaan. 
 In Arnhem ijverde hij ook voor het catechetisch onderricht. Met het 
oog daarop gaf hij een apart bundeltje uit dat ouders konden gebruiken bij 
onderricht van hun kleine kinderen.118 
 In 1702 nam D’Outrein afscheid van de gemeente Arnhem met een 
leerrede over 2 Thessalonicenzen 2:15-17119 omdat hij een beroep naar Dor-
drecht had aangenomen. 

Dordrecht

Predikant en hoogleraar

Te Dordrecht werd D’Outrein de opvolger van Salomon van Til (1643-
1713)120, die tot hoogle raar in Leiden was benoemd. Hij deed intrede op 4 
februari 1703 met een preek over Psalm 21:16,17.121 Omdat hij het beroep 
naar Dordrecht had aangenomen en had bedankt voor Haarlem, werd hem 
als blijk van dank door de Dordtsche magistraat het ambt van hoogleraar in 
de wijsbegeerte en gewijde oudheidkunde aan de Illustre School aangeboden. 
Beide vacatures, die door het vertrek van Van Til waren ontstaan, werden 
dus door D’Outrein vervuld. Op 14 augustus 1703 begon hij de arbeid als 
hoogleraar met een Oratio inauguralis, de Nazaraeis.122 Uit de terugblik op zijn 
leven waarmee hij de rede begint, blijkt dat hij verwonderd was de benoeming 
te hebben ontvangen. Het had hem echter ook wel enige spanning bezorgd. 
Niettemin had hij de roep aanvaard. Hij had in Arnhem wel tot het eind van 
zijn loopbaan willen blijven, maar Dordrecht bood bij dreigend oorlogsgevaar 
meer veiligheid. 
 Inhoudelijk gaat D’Outreins oratie over de oudheidkundige, Bijbelse 
achtergrond van het Nazireeërschap. Over de aanpak van zijn openbare voor-
lezingen  gaf hij te kennen dat die zouden gaan over oudheidkundige en god-
geleerde onderwerpen; de wijsgerige stof zou hij apart behandelen. Volgens 
Schotel schaarden allen in de stad die prijs stelden op geleerdheid - maar ook 

118  D'Outrein, Eerste beginselen der Goddelyke Waarheden voor kinderen, Amsterdam 
1696.
119  D’Outrein, Afscheids-reeden gedaan…te Arnhem, Amsterdam 1703.
120  Zie over hem: Berg, J. van den, ‘Til, Salomon van’, BLGNP 4, Kampen 1998, 424-
     428.
121  D’Outrein, Intreeds-reeden tot de bloeijende gemeente van Dordregt, Amsterdam 
1703.
122  D’Outrein verzorgde  zelf een vertaling in het Nederlands: Redenvoering van de 
Nazireers, gehouden te Dordrecht, Dordrecht 1703.
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personen van buiten - zich rondom D’Outreins spreekgestoelte.123 
 Evenals in zijn vorige gemeenten zette D’Outrein zich ook te Dor-
drecht in voor de catechese. Omdat het in Dordrecht niet de gewoonte was 
dat   predikanten catechese gaven, maar de praeceptor van de Latijnse school 
en andere godsdienstonderwijzers deze taak was toebedeeld, kwam D’Outrein 
met het voorstel dit zelf te gaan doen. De kerkdiensten op maandag- en zater-
dagavond trokken maar weinig toehoorders, dus leek het hem beter op deze 
avonden voortaan een algemene catechese te geven aan de hand van zijn Korte 
Schets. Zowel de kerkenraad als de magistraat wist hij voor dit plan in te win-
nen. Over het nut van goed catechetisch onderwijs publiceerde hij ook een ge-
schriftje.124 Ook te Dordrecht werden bid- en dankstonden belegd in verband 
met het oorlogsgevaar. Veel van deze preken zijn in druk verschenen.125

Polemiek met Frederik van Leenhof 

Vrij onverwacht raakte D’Outrein in een polemiek verwikkeld met een voor 
hem bekend persoon. Het betrof de Zwolse predikant Frederik van Leenhof 
(1647-1712), net als D’Outrein uit Middelburg afkomstig..126 Hij had Mid-
delburg al in D’Outreins jeugd verlaten, maar ze hadden daar elkaar wel eens 
ontmoet. Van Leenhof behoorde ook tot de coccejanen. D’Outrein was goed 
op de hoogte van de publicaties van Van Leenhof. Aanvankelijk had hij daar 
waardering voor. Dit blijkt uit het feit dat D’Outrein in de eerste uitgaven van 
de Korte Schets een verwijzing opnam naar Van Leenhofs De Keten der Bybel-
sche God-Geleerdheydt.127 Maar in de verhouding kwam een radicale verande-
ring nadat Van Leenhof een boek had gepubliceerd waaruit bleek dat hij zich 
in sterke mate had laten inspireren door de werken van Spinoza. Spinozisme 
stond voor velen gelijk met atheïsme.128

 

123  Schotel, Kerkelijk Dordrecht, dl. 2, 145.
124  D’Outrein, De Groote Nuttigheid der Catechizatien, Amsterdam 1704.
125  D’Outrein, Tweede Eben-Haëzer ofte gedenksteen der hulpe van Jehova, Amsterdam 
1704; De zielsopheffing van een godvrugtig bidder en dankzegger tot Jehova, Dordrecht 
1704; Het slot van Deborahs triumflied, Dordrecht 1704; Den Engel van Jehovah, de 
Leidsman van Israël, Dordrecht 1705; De vertroosting en hope der kerke uyt de prophe-
tische Schriften, Dordrecht 1705. 
126  Zie: H. de Jong, ‘Goed rond, goed Zeeuws’, Polemiek tussen de uit Middelburg 
afkomstige predikanten Frederik van Leenhof (1647-1712) en Johannes D’Outrein 
(1662-1722)’ in: Zeeland, tijdschrift van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Weten-
schappen, 19.1 (2010), 14-18.
127  D’Outrein, Korte Schets (4e druk), 86 en 149.
128  J. I. Israel, Radicale Verlichting, 445.
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 Van Leenhof was in 1647 te Middelburg geboren. Hij studeerde in 
Utrecht en Leiden.129 In 1670 was hij predikant van de koopmanskolonie 
Abbeville in Frankrijk geworden. Hij zag zich na een jaar al genoodzaakt het 
werk daar neer te leggen vanwege de tegenwerking van de rooms- katholieke 
geestelijkheid. Hij werd vervolgens predikant te Nieuwvliet. Daar bleef hij tot 
1679, maar hij was er niet altijd aanwezig omdat hij tegelijk functioneerde als 
pastor van de bijzondere gezant aan de Nederlandse Ambassade aan het hof 
van Lodewijk de XIV. Daarna was hij enige tijd hofprediker van Albertine 
Agnes, de weduwe van de Friese stadhouder Willem Frederik. In 1680 ging 
hij naar Velsen, om in 1681 reeds naar Zwolle te vertrekken. Van Leenhof gaf 
diverse theologische werken uit, waaruit blijkt dat hij een begaafd man was.130 
Als aanhanger van de theologie van Coccejus bevond hij zich aanvankelijk 
in het gereformeerde spoor. Er kwam echter een omslag in zijn denken door 
de invloed die hij onderging van de werken van Spinoza. Dit blijkt uit een 
tweedelig werk over Salomo dat van zijn hand in 1700 verscheen.131 Hoewel 
de titel aangeeft dat het boek handelt over wetenswaardigheden betreffende 
koning Salomo, bevat het vooral de visie van Leenhof op een moderne sa-
menleving. Duidelijk blijkt dat hij niet vrij was van verlichte politieke idee-
en.132 Toch waren er door deze publicatie nog geen slapende honden wakker 
gemaakt. 
 Dit was wel het geval toen Van Leenhof in 1703 opnieuw een werk 
publiceerde en wel met de veelzeggende titel Den Hemel op Aarden.133 Hier-
door ontstond een geweldige commotie. Een groot aantal godgeleerden uit 
heel het land kwam in het geweer.134 Vooral de Amsterdamse predikant Taco 

129  Voor uitvoerige biografische gegevens, zie: M. R. Wielema, Ketters en 
verlichters. De invloed van het Spinozisme en Wolffianisme op de Verlichting in 
Gereformeerd Nederland (1999) 50-69 (niet gepubliceerd); tevens: Michiel 
Wielema, The March of the Libertines, Spinozists and the Reformed Church 
(1660-1750), Hilversum 2004.  
130  Voor een opsomming van zijn publicaties, zie: M.R. Wielema, ’Leenhof, Frederik 
van’, BLGNP 5, 336. 
131  Van Leenhof, Het leven van den wijzen en magtigen konink Salomon, Zwol-
le/ Amster-dam 1700. 
132  J.I. Israel, Radicale Verlichting, 443-444.
133  Van Leenhof, Den Hemel op Aarden; of een korte en klaare beschrijvinge van 
de waare blydschap, Zwolle/Amsterdam 1703. Een tweede druk verscheen al 
in 1704.
134  Ondermeer de volgende publicaties zagen het licht: F. Bomble, Brief aan de Heer 
Fred. van Leenhof, Amsterdam 1703; F. Burmannus, ‘t Hoogste goed der Spinozisten, 
vergeleken met de hemel op aarde van den heer Fredericus van Leenhof, Enkhuizen 1704; 
J. Creyhton, De hemel op aarde, geopend voor alle ware christenen; Amsterdam 1704; 
Anoniem [M. Leydekker], Den ingebeelde hemel op der aarde, beschreven door D.F. van 
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Portret van Frederik van Leenhof (1647-1712), ets en gravure door Pieter Gunst 
naar een schilderij van R. Koets; collectie Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata.
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Hajo van den Honert (1666-1740)135 kwam met inhoudelijke kritiek. Hij 
toonde aan dat Van Leenhof op grote schaal uit de werken van Spinoza had 
geput, zonder diens naam te vermelden. Hoewel de terminologie waarvan 
Van Leenhof zich bediende orthodox leek en daardoor misleidend was, stond 
zijn geschrift inhoudelijk op zeer gespannen voet met de gereformeerde leer.

Van Leenhof geeft In Den Hemel op Aarden namelijk een ‘korte en 
klaare beschrijvinge van de waare en standvastige blydschap, zo naar de re-
den, als naar de H. Schrift voor alle slag van mensen’, zoals de volledige titel 
van zijn boek luidt. Blijdschap is het doel van de godsdienst en de gelovigen 
kunnen op aarde reeds het blijde leven der zaligen genieten, aldus Van Leen-
hof.  Dat hij zijn betoog begint met te zeggen dat ‘naast de nature en reden’ 
de Heilige Schrift hiertoe oproept, is veelzeggend wat betreft de volgorde. 
Vervolgens verwijst hij naar de Bijbelwoorden: ‘Tot nog toe hebt gij niet 
gebeden in Mijn Naam; bidt, en gij zult ontvangen, opdat uw blijdschap ver-
vuld zij’ (Joh. 16:24) en ‘Deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap 
vervuld zij’ (1 Joh 1:4 ). Hiertoe kan men volgens Van Leenhof komen ‘als je 
’t menschelijk verstant opheldert en tragt te volmaaken en wanneer men de 
menschelijke inbeeldinge neigt en schikt tot gehoorzaamheid des geloofs…’. 
Deze bewoordingen, waarin de notie ‘volmaken’ meteen opvalt, laten al de 
invloed van de werken van Spinoza zien. Later zal Van Leenhof toegeven 
Spinoza’s werk in beperkte mate inderdaad te hebben gebruikt.136 Vooral het 
derde deel van de Ethica zal hem hebben geïnspireerd. Hierin stelt Spinoza 
dat blijdschap de overgang is van de mens van een kleinere naar een grotere 
volmaaktheid en de droefheid de overgang van een grotere naar een kleinere 
volmaaktheid.137 Van Leenhof maakte van de wijsgerige inzichten van Spi-
noza gebruik voor zijn interpretatie c.q. uitleg van het Bijbelse begrip ‘blijd-
schap’. Dat het resultaat hiervan afweek van de gebruikelijke, gereformeerde 
uitleg moet hij hebben aangevoeld. Dit weerhield hem er echter niet van zijn 
visie wereldkundig te maken.  

D’Outrein wilde de weerlegging van het geruchtmakende boek aan-

Leenhof, Utrecht 1704; P. Hamer, Missive over den hemel op aarde van den Heer F. van 
Leenhof, met een kleine reflexie op de zogeneemde Hebreeën, Dordrecht 1704; T. H. van 
den Honert, Briev aan den Heer Fredricus van Leenhof, wegens zijn Hemel op aarde, 
Amsterdam 1703. 
135  Zie over hem: Boom, H. ten, ‘Honert, Taco Hajo van den’, in: BLGNP 5, Kampen 
2001, 255-258.
136  Van Leenhof, Den Hemel op Aarden opgeheldert, Zwolle 1704, 60-61.
137  In deel 3 bij stelling 59 is onder de definities van de hartstochten vermeld: I. 
Laetitia est hominis transitio à minore ad majorem perfectionem; II. Tristia est homi-
nis transitio à majore ad minorum perfectionem. Spinoza, Ethica, vertaald door Henri 
Krop, Amsterdam 2002, 317. 
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vankelijk overlaten aan anderen. Daar kwam hij echter van terug. Vermoede-
lijk voelde hij zich ook persoonlijk aangevallen. Van Leenhof gaf in zijn Den 
Hemel op Aarden er namelijk blijk van een afkeer te hebben van het ‘bekom-
merde christendom’. In plaats daarvan propageerde hij een nieuwe ‘godsdienst 
van vreugde en lichtheid des harten’.138 Droefheid is onvolmaaktheid, daar-
van dient men zich verre te houden. Van Leenhofs boodschap stond hier-
door haaks op de leer die door de rechtzinnige predikanten werd verkondigd. 
Omdat D’Outrein juist zijn geschrift Gods betuiging tegen Israel (1704) gereed 
had om te laten drukken, besloot hij in de voorrede de kwestie aan de orde 
te stellen. Op het titelblad van het boek, dat dus een ander onderwerp tot 
inhoud heeft, liet hij speciaal vermelden: ‘In de Voorreden word in sonder-
heid de plaats 2 Cor. VII:10 verklaard en tegen D Fr. van Leenhofs Hemel op 
Aarden aangedrongen’.139 D’Outrein was van mening dat de droefheid naar 
God een Bijbelse notie is, die duidelijk verwoord is in 2 Korinthe 7:10 (‘Want 
de droefheid naar God werkt een onberouwelijke bekering tot zaligheid; maar 
de droefheid der wereld werkt den dood’). Hij geeft in de genoemde voorrede 
een uitvoerige exegese van dit Bijbelwoord, waarmee hij aantoont dat Van 
Leenhofs visie op gespannen voet staat met hetgeen Paulus aan de gemeente 
van Korinthe schreef. Bij laatstgenoemde heeft de ‘droefheid’ een heilsmatige 
betekenis en wordt deze zeker niet aangemerkt als een ‘onvolmaaktheid’ in de 
mens. D’Outrein voegt er de volgende persoonlijke ontboezeming aan toe:

Ik kan betuigen niets persoonlijks tegen de Hr. Leenhof te hebben. Wy sijn 
met elkander uit eene provincie en stadt gesproten. De weinige ontmoetin-
gen, die ik ooit van sijn Eerw. gehad heb, sijn niet anders, dan in vriend-
schap geweest. En nooit heeft sijn Eerw. my, nog ik sijn Eerw. een stroo in 
den weg gelegd. Ik hebbe seer veele hoogagting voor sijne eerste schriften 
gehad in mijne jonkheid; namelijk, dat over de Godgeleerdheid van Coccejus 
en het eerste deel van den Keten der Bibelsche Godgeleerdheid. Waarvan het 
vervolg egter my min behaagd heeft; en nog minder, een klein boekje van 
de Conscientie des Menschen, ook door sijn Eerw. soo ik meene, geschreven. 
Maar nog veel minder sijne verklaring over Prediker. Waarvan te dier tyd, als 
se even was uitgekomen, een seer geleerd man, die se gelesen had, niet ten 
onrechte seide: Dat er den Spinosist soo klaar in doorstak als den dagh. 
Echter dewijl zyn Eerw. sig daarin meer bedekt heeft; en daardoor dat boek 
sonder opentlijke tegenspraak is doorgegaan; soo schijnt het, dat sijn Eerw. 
des te moediger geworden, om in desen Hemel op Aarden soo veel naakter 
voor den dagh te komen. Het gene ik sijne Eerw.  toewensche is: dat hy mag 
sien sijne onbedachtsaamheid, dat hy God en sijne waarheid de eere geven 

138  Van Leenhof, Den Hemel op Aarden, 75 en 121-122.
139  D’Outrein, Gods betuiging tegen Israel, psal. LXXXI:14-17 op onse tyden en zeden 
toegepast, Amsterdam 1704.
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mag en dat hij mag te rade worden, om, door een tegengesteld geschrift, 
weg te nemen de groote ergernis en aanstoot, die hy door dit tegenwoordige 
gegeven heeft.140

Van Leenhof heeft zich de kritiek, die van alle kanten losbarstte, kennelijk  
aangetrokken, want hij publiceerde korte tijd later: Den Hemel op Aarden op-
geheldert en van onverstand gesuivert. Mogelijk dacht hij daarmee de kou uit 
de lucht weg te nemen. Dit was echter niet het geval. Hij gaf toe de werken 
van Spinoza gebruikt te hebben, maar niet veelvuldig. Dat hij hierdoor zich 
als predikant in een onmogelijke positie manoeuvreerde, realiseerde hij zich 
kennelijk niet. Van Leenhofs reactie op hetgeen D’Outrein had geschreven, 
laat zien dat hij zich erg geraakt voelde.

Zoo bitter dan/ waarde leezer/ ben ik aangestast; en of er nog iets aan ontbrak 
om mij/ (zoo het mogelijk was) aan den gemeenen haat over te geven/ zoo 
komt den Heer professor D’Outrein te voorschijn in zijne Voorreden over zijn 
Gods betuiging tegen Israel, om mij niet goed rond, goed Zeeuws, maar met 
fijne/ opgezogte woorden/ en beweeglijke spreekwijzen ten uitersten haatelijk 
te maken. Zijne Eerw. verstaat mede mijne meininge niet/ en digt mij maar/op 
zijne uitspraake/ gevoelens toe/ waarvan ik ten eenemale een afkeer hebbe/ en 
schat professoralijk de waarde of onwaarde mijner geschriften: terwijle onder-
tusschen/ zonder liefde en zuiverheid van oordeel/ mijn nuttig en regtzinnig 
boekje veroordeelt/ en op een looze maniere verdagt maakt/ het geen in deze 
dagen zo dienstig is/ om te lezen en te betragten/ om in ’t vertrouwen van 
Gods liefde alle swarigheden te boven te komen. Aldus maakt zich zijne Eerw. 
zig ook kragtig schuldig aan die zonde omtrent zijn amptgenoot / die voor 
Gods Kerke en de Politie zeer schadelijk is / en maar uitloopt tot meerdere 
opschuddinge/ daar van de eenigste oorzaken bij mijne tegenpartijders is/ die 
een onwaar en lasterlijk oordeel vellen over mijn Schrift/ en over mij/die weete 
dat ik de zuivere Godsdienst en een waar stigtelijk leven/ en nodige Bededagen 
enz. zoo zeer/ als iemand ter harte neme/ daar in ik door Gods genade wel 
zal volharden/en tragten/ als een regte pilaar/ door alle opgelegde lasten en 
beschuldigingen…
Van de plaats 2 Cor. 7:10 heeft zijn Eerw. tegen mij niets zakelijks/ maar daar 
van kan er/ is ’t nodig/ in mijn tweede deel iets voorkomen. Mijn Hemel op 
aarde, blijft volkomen christelijk, regtzinnig, en gereformeert.141 

Opmerkelijk is Van Leenhofs verwijt aan D’Outrein dat hij hem ‘niet goed 
rond, goed Zeeuws’, maar met ‘fijne, opgezochte woorden en bewegelijke 
spreekwijzen’ gehaat probeerde te maken. D’Outrein kon op zijn beurt dit 

140  D’Outrein, Gods betuiging tegen Israel, ***2r en ***2v.
141  Fredericus van Leenhof, Den Hemel op Aarden opgeheldert, Zwolle 1704, 99-100.
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Titelblad van Den Hemel op aarde, Amsterdam 1704, door F. van Leenhof; 
collectie Stadsarchief en Atheneumbibliotheek Deventer.
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niet onweersproken laten. Zijn antwoord op Van Leenhofs beklag in Den He-
mel op Aarden opgeheldert, luidde:

Dat ik niet goed rond, goed Zeeuws te werk ga, vreese ik sijne innerlijke 
meining niet te sijn, maar in tegendeel, dat ik al te goed rond, goed Zeeuws 
geschreven heb, met een schuit een schuit te noemen, ende dit wanschapen 
kind, sijn rechte naam te geven. Ende ik geve alle verstandige lieden in be-
denking, of zijn Eerw. wel goed rond, goed Zeeuws in dit laatste boeksken 
te werk gaat; wanneer hij den lezer so maar wat zand in de oogen soekt te 
stroojen; ende in plaats van sijnen tegensprekeren het hoofd te bieden, hen 
ontvlied of immers hunne voorname bewijsredenen ter zijden stelt, en op 
deze of gene kleinigheden vittet; en daar in blijft hangen. En wanneer hy, in 
plaats van voet bij stek te setten, en sijne gevoelens rond uit te belijden, en 
staande te houwden of te verwerpen, deselve maar bewimpeld en sig weder 
meer soekt te verbergen, dan hy in sijnen Hemel op Aarden gedaan had. Het-
geen een ieder, die maar eenig begrip heeft, ligt kan opmerken.142

D’Outrein liet er dus geen onduidelijkheid over bestaan hoe hij over de visie 
van Van Leenhof dacht. Dat hij het nog duidelijker had kunnen verwoorden 
dan hij gedaan had, achtte hij onmogelijk. Het is daarom opmerkelijk dat 
Van Leenhof hem juist dit verwijt maakte. Had hij de kritiek van zijn oud-
stadgenoot niet verwacht?

De verhouding tussen beide predikanten is door de polemiek ernstig 
geschaad. D’Outrein heeft in zijn Korte Schets de verwijzing naar het boek van 
Van Leenhof geschrapt.143 Voor Van Leenhof brak er na alle tumult geen ‘hemel 
op aarde’ aan. De roep om zijn afzetting bleef klinken. Hoewel de magistraat 
van Zwolle hem jarenlang de hand boven het hoofd hield, bleek dit op de lange 
duur niet vol te houden. In 1711 heeft Van Leenhof daarom zijn ambt neerge-
legd. Een jaar later overleed hij. D’Outrein heeft met Van Leenhof slechts een 
theologische polemiek gevoerd. De filosofische uitgangspunten van Van Leen-
hof, c.q van Spinoza, kwamen niet of nauwelijks  aan de orde. Objectief zich 
in elkaars standpunt verdiepen, was eigenlijk niet mogelijk omdat D’Outrein 

142  D’Outrein, Noodige Aanmerkingen over een boeksken, dat tot syn opschrift draagt De 
Eenige Gereformeerde Waarheid enz. ofte Christelyke kinderleer… opgesteld en uitgegeven 
door het collegie het welke men den naam geeft van HEBREEN, benevens een na-reden 
tegen D. Frederikus van Leenhof, Dordrecht 1704, 67.
143  Vanaf de 14e druk (Jac. Borstius, Amsterdam 1726) wordt in de Korte Schets 
de verwijzing naar Van Leenhofs De Keten der Bybelsche God-Geleerdheydt weggela-
ten. In plaats daarvan is er een verwijzing opgenomen naar Heilige Sinnebeelden van 
D’Outrein zelf. Weliswaar verscheen de 14e druk van de Korte Schets na het overlijden 
van D’Outrein, maar waarschijnlijk heeft hij in de weglating van de naam van Van 
Leen-hof nog wel de hand gehad.
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geheel uitging van de waarheid van de Schrift, terwijl Van Leenhof die juist ter 
discussie stelde. R. Vermeij spreekt over ‘partijdigheid als deugd’. Hij merkt op, 
dat voor een spinozist de waarheid niet bij voorbaat bekend was; dat die enkel 
gevonden kon worden door middel van een redelijk onderzoek, terwijl de chris-
tenleraar van mening was dat de waarheid gegeven en bekend was.144 

De Hebreeën weersproken

Als Dordrechts predikant werd D’Outrein geconfronteerd met nog een ander 
probleem. Een groep personen zorgde ter plaatse voor de nodige onrust. Zij 
behoorden tot de zogeheten Hebreeën.145 Zij uitten onverholen kritiek op de 
kerk en op de gereformeerde leer; bovendien onttrokken zij zich aan de open-
bare eredienst. In Dordrecht circuleerde een geschriftje uit hun kring met de 
pretentieuze titel De Eenige gereformeerde waarheid, ofte Christelyke kinderleer. 
Aan de hand van 36 vragen en antwoorden werd daarin de door hen voorge-
stane leer uiteengezet. Het anonieme geschriftje werd kennelijk gebruikt om 
propaganda te maken voor de van blijdschap vervulde geloofsgroepering. De 
inhoud behelsde indirect kritiek op de gereformeerde leer van de kerk. 

D’Outrein wist zich als herder en leraar geroepen ‘de tegensprekers de 
mond te stoppen’. Daarom publiceerde hij ter weerlegging en tot waarschu-
wing zijn Noodige aanmerkingen.146 Hij wilde hiermee op twee fronten tegelijk 
strijd leveren, want de Hebreeën stonden in bepaalde opzichten dicht bij Van 
Leenhof. Dat in de voorrede van De Christelyke kinderleer de Hebreeën daar 
duidelijk blijk van durfden te geven, verbaasde D’Outrein grotelijks. Er stond 
namelijk in vermeld:

144  R. Vermeij, ‘Jacob Leydekker, een bedroefde christenleraar over het spinozisme’, 
in: E.G.E. van der Wall en L. Wessels (red.) Een veelzijdige verstandhouding. Religie en 
Verlichting in Nederland 1650-1850, Nijmegen 2007, 96-107. 
145  De naam ‘Hebreeën’ hield verband met het streven van de aanhangers van deze be-
weging om iedere gelovige in staat te stellen de Bijbel in de grondtalen (Hebreeuws en 
Grieks) te bestuderen. In de praktijk ging het vooral om het Hebreeuws. In Zeeland 
waren de Hebreeën bijzonder actief. De stichter, Jacobus Verschoor (1648-1700), 
woonde namelijk in Vlissingen. Te Leiden bevond zich naderhand ook een groep, ter-
wijl er in Haarlem, Gouda  en Dordrecht sympathisanten aanwezig waren. Zie voor 
een uitvoerige beschrijving van de Hebreeën: M.R. Wielema, Ketters en verlichters, 
17-34.
146  D’Outrein, Noodige Aanmerkingen over een boeksken, dat tot syn opschrift draagt De 
Eenige Gereformeerde Waarheid enz. ofte Christelyke kinderleer… opgesteld en uitgegeven 
door het collegie het welke men den naam geeft van HEBREEN, benevens een na-reden 
tegen D. Frederikus van Leenhof, Dordrecht 1704.



Johannes D’Outrein

66

Wie verder lust heeft om te ondersoeken, wat de ware blijdschap der ge-
loovigen in Christo verkleend en verminderd en zoekt weg te nemen, die ziet 
maar de naargeestigheid en de droeftroostigheid, tot weg-neeming der waare 
blijdschap der gelovigen, levendig afgemaald, in het NOOYT VOLPRESEN 
boekje van D. Fredrikus van Leenhof, predikant te Zwoll, genaamd den Hemel 
op Aarden.147

Dat Van Leenhofs Hemel op Aarden met instemming werd aangeprezen, vond 
D’Outrein onbegrijpelijk. Hij hoopte dat niet alle Hebreeën deze mening 
zouden zijn toegedaan. In Noodige aanmerkingen stelt D’Outrein alle 36 vra-
gen en antwoorden uit De Christelyke kinderleer aan de orde. Krachtig weer-
spreekt hij de Hebreeën, die de kerk als een ‘geestelijk Babel’ durfden te be-
schouwen. Nog steeds werd daarin immers de leer van de rechtvaardigmaking 
van de zondaar, door de verdiensten van Jezus, zuiver beleden. Zo lang dit 
het geval was, maakte men zich schuldig aan scheuring wanneer men zich 
van haar gemeenschap afzonderde. D’Outrein merkt verder op dat over ‘ge-
nade’ wel erg algemeen in De Christelyke kinderleer wordt gesproken. Er wordt 
geen onderscheid gemaakt tussen uitverkorenen en verworpenen en tussen 
gelovigen en ongelovigen, volgens hem. Hoewel D’Outrein bij veel vragen 
en antwoorden bedenkingen heeft, zijn er ook waarmee hij kan instemmen. 
Met de meeste echter niet. Bij vraag 6 (over de vergeving van zonde) gaat hij 
uitvoerig in op de door de Hebreeën veelal verdedigde stelling, dat een gelo-
vige, verlost zijnde, niet meer behoeft te bidden om vergeving van zonden.148 
Met een reeks voorbeelden uit de Schrift tracht hij het tegenovergestelde te 
bewijzen. Naar aanleiding van vraag en antwoord 14, waarin het gaat over de 
stelling van de Hebreeën dat een uitverkorene ‘ontsondigd en gerechtigt op 
het leven’ geboren wordt, merkt D’Outrein op dat dit strijdig is met Davids 
gebed in Psalm 51:7. Een zeer aangelegen zaak blijkt vraag 18, waarin aan 
de orde komt of er geloof is zonder blijdschap. D’Outrein poneert dat het 
geloof uit zijn natuur inderdaad blijdschap werkt, maar dat een gelovige deze 
‘vrucht’, door ‘geestelijke naarheid en droefheid’, soms niet in zich bevindt.149 
Uitvoerig gaat D’Outrein in op het antwoord dat volgt op vraag 25: Wat is 
een gebed? Het antwoord in De Christelyke kinderleer luidt: ‘Den eis van ’t 
geen daar wy op bevoegd zijn, gelijk de geregtigheid is de bevoegdheid om te 
eissen ’t geen voor ons verdiend is’.150 In de toelichting erbij werd tot twee-
maal toe gesteld: Het gebed des geloofs is geen bedelaars eis!151 Men vond een 

147  D’Outrein, Noodige Aanmerkingen, voorrede **4, waar de woorden uit de voor-
rede van De Eenige Gereformeerde waarheid,  letterlijk worden aangehaald. 
148  D’Outrein, Noodige Aanmerkingen, 18.
149  D’Outrein, Noodige Aanmerkingen, 29.
150  D’Outrein, Noodige Aanmerkingen, *** v.
151  D’Outrein, Noodige Aanmerkingen, 31.
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droefgeestig smeekgebed de gelovigen niet passen en maakte bezwaar tegen 
een formuliergebed waarin de woorden ‘Ga niet in het gericht met uw knecht’ 
voorkomen. Ook dit standpunt wordt door D’Outrein tegengesproken, door 
erop te wijzen dat de Schrift wel zo spreekt (zie: Psalm 143:7). De Christelyke 
Kinderleer bevat ook een tweeledige belijdenis van de Hebreeën, die luidt: 
‘Wy gelooven dat alle de gene dewelke Christus aan het kruys met sijn bloed 
gekogt heeft, Christi EIGENDOM geboren worden.’ Het woord ‘eigendom’ 
in deze belijdenis kan volgens D’Outrein verschillend worden verstaan. Wordt 
ermee bedoeld dat Christus het recht op hen verworven heeft, of dat Christus 
hen ‘reeds genaast heeft’? Als het laatste is bedoeld, is deze belijdenis volgens 
hem vals.152 De uitverkorenen delen pas in het heil nadat ze tot geloof geko-
men zijn. Ook zijn de uitverkorenen besmet door de erfzonde. Ten slotte gaat 
D’Outrein in op het verwijt van de Hebreeën dat de predikanten ‘de troost 
van Gods gelovige bondgenoten  ruineren’. Zijn antwoord is: ‘Wij troosten 
met onderscheid en voorzichtigheid.’ Met de toevoeging: ‘Wy willen geen 
kussens leggen onder alle de oxelen der armen, nog hoofddeksels maken voor 
het hoofd van alle stature, om de zielen te jagen.’153 

De verwijten die de Hebreeën de kerk maakten, hielden in hoofdzaak 
verband met de zekerheid van het geloof en de blijdschap die daaruit voort-
vloeit. Zij vonden dat de verkondiging van de kerk op dat punt tekort schoot. 
D’Outrein was het niet met hen eens. Hun sympathie voor Van Leenhofs He-
mel op Aarden vond hij tekenend. Daarom wilde hij zijn gemeenteleden door 
middel van zijn Noodige Aanmerkingen tegen hun leer wapenen.

De polemiek met De Joncourt en Fruytier

In 1707 raakte D’Outrein opnieuw in een pennenstrijd verwikkeld. De aan-
leiding was een in het Frans uitgegeven boek van de Waals-gereformeerde 
predikant Pierre de Joncourt († 1720).154 Er verscheen van dit geschrift, dat 
de aandacht van velen trok, in hetzelfde jaar al een Nederlandse vertaling, 
getiteld: Samensprekingen over de verschey de wijze de Schrifture uyt te leggen 
en te prediken van die geene de welke men noemt coccejanen en voetianen in 
de verenigde provintien. Het werk bestaat voornamelijk uit scherpe kritiek op 
Coccejus als theoloog en op de exegetische methode en preekwijze van zijn 
navolgers (de coccejanen). 
 S. van Til en D’Outrein reageerden op deze aanval. Van Til schreef 
zijn Antido tum (Tegengift tegen de addersteken van P. de Joncourt) en D’Outrein 
reageerde met zijn Brief aan een vriend, nopens het boek van Mr. de Joncourt.  

152  D’Outrein, Noodige Aanmerkingen, 38.
153  D’Outrein, Noodige Aanmerkingen, 62.
154  Zie over hem: Van Asselt, ‘Joncourt, Pierre de’, BLGNP 5, 292-294.
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Omdat de eveneens uit Middelburg afkomstige voetiaan Jacobus Fruytier 
(1659-1759) door middel van zijn Dankadres zich ook met het conflict 
bemoei de, ontstond er een hevige strijd, die een reeks pamfletachtige geschrif-
ten opleverde. In hoofdstuk 6 komt de pennenstrijd, die voornamelijk bestaat 
uit scherpe kritiek op de zinnebeeldige Schriftuitleg en op de mogelijk carte-
siaanse invloed die de coccejanen zouden hebben ondergaan, uitvoerig aan de 
orde. 
   Op 9 december 1708 nam D’Outrein afscheid van Dordrecht met 
een preek over Hebreeën 8:20,21155omdat hij een beroep had aangenomen 
naar Amsterdam.

Amsterdam

Als D’Outrein te Amsterdam met zijn werk begint, telt de gemeente van de 
hoofdstad niet minder dan 26 dienstdoende predikanten. D’Outrein werd 
door Josias Hollebeek in de Oude Kerk bevestigd op 21 december 1708. Hij 
deed in de namiddag van die dag intrede met zijn bekend geworden preek 
over ‘Salomons bedkamer bewaakt door sestig helden’ (Hoogl. 3:7,8).156 
D’Outrein toonde zich hiermee een grootmeester in de zinnebeeldige Schrift-
uitleg. Wel maakte hij meteen duidelijk slechts bij uitzondering voor de ver-
kondiging Bijbelteksten te kiezen die een zinnebeeldige uitleg vereisten. 
 De jaren die D’Outrein te Amsterdam heeft gewerkt, zijn ongetwij-
feld vruchtba re jaren geweest. Ondanks de drukke werkzaamheden die hij als 
Amsterdams predikant moet hebben gehad, heeft D’Outrein kans gezien een 
aanzienlijk aantal publicaties te doen verschijnen. In 1710 heeft hij een boek 
uitgegeven dat nog verband hield met de polemiek die hij met Van Leenhof 
had gevoerd, getiteld De droefheid naar God.157 D’Outrein memoreert daarin 
de kwestie in het kort en geeft nog eens uitdrukkelijk aan dat hij de zienswijze 
van de ‘verbasterde filosofen’ (Spinoza en Van Leenhof ), die droefheid over 
de zonden veroordeelden, onjuist vindt. Ook publiceerde hij De Christelijke 
godgeleerdheid van Adam en Mozes (1710) en De Prophetische godgeleerdheid 
(1711), preken of verhandelingen die hij volgens Schotel te Dordrecht had 
gehouden.158 Een zeer uitgebreide verklaring over De Sendbrief aan de Hebreen 
gaf hij in het licht, die in vier omvangrijke delen tussen 1711 en 1717 ver-
scheen. Dit werk heeft hem veel tijd en energie gekost. Het viel hem zwaar 

155  D’Outrein, Paulus laatste zegenwens aan de Hebreeën, Amsterdam 1709.
156  D’Outrein, Salomons bedkamer bewaakt door sestig helden, Amsterdam 1709. In 
hoofdstuk 5 komt de inhoud van deze preek aan de orde.
157  D’Outrein, De droefheid die naar God is, werkende een onberouwelyke bekeeringe tot 
zaligheid. Misgaders de ware self-verloochening, Amsterdam 1710.
158  Schotel, Kerkelijk Dordrecht, 145.
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dat er kritisch op bepaalde passages werd gereageerd. Het leidde nog weer tot 
een heftige polemiek.
 

Controverse over Melchizedek

D’Outreins coccejaanse collega Taco Hajo van den Honert (1666-1740),159 
eveneens predikant te Amsterdam, was het namelijk niet eens met D’Outreins 
uitleg dat Melchizedek niemand minder dan Christus zelf zou zijn. Hij was 
van mening - hetgeen hij in een publicatie ook naar voren bracht - dat Mel-
chizedek een niet nader te identificeren persoon was.160 Een derde theoloog, 
die ook zijn mening over deze exegetische kwestie gaf, was Henricus Hulsius 
(1654-1723), hoogleraar in de theologie te Duisburg.161 Hij schaarde zich 
aan de kant van Van den Honert, maar had als zijn eigen standpunt al eerder 
verdedigd dat Melchizedek dezelfde persoon moet zijn geweest als Henoch 
uit het boek Genesis.162 D’Outrein had hem in het Latijn van een weerwoord 
gediend.163 Met zijn collega Van den Honert liep de kwestie echter hoog op. 
D’Outrein publiceerde ter verdediging van zijn standpunt Jezus Christus de 
Hogepriester naar de wijze van Melchizedek (1713), waarop Van den Honert 
een jaar later ook weer met een boek kwam.164 D’Outrein gaf daarop nog weer 
uit Audi et alteram partem, of Afgeperste verantwoording over het schrijven no-
pens Melchisedek. (1715). Omdat het een verhaal zonder einde leek te worden, 
hetgeen veel onrust veroorzaakte, heeft de magistraat van Amsterdam er ten 
slotte een einde aan gemaakt.165 

159  Zie over hem: H. ten Boom, ‘Honert, Taco Hajo van den’, BLGNP 5, 255-258; 
BWPGN 4, 226-232.
160  T.H. van den Honert, Het Hooge-Priesterschap van Christus naar de ordening van 
Mechisedek, ’t Amsteldam 1712.
161  Zie over hem: BWPGN 4, 429-431.
162  H. Hulsius, Melchisedecus, una cum parente ex tenebris cum Scripturae Sacrae, z.p. 
1706.
163  D’Outrein, Dissertatio philoligico-Theologica de Melchsedeco, non Henocho et 
observationes miscellaneae in selecta Sacri Codicis loca, Amsterdam 1713.
164  T.H. van den Honert, De Messias verheerlijkt aan des Heren regterhand …schriftma-
tige verklaring van den 110den psalm, Amsterdam 1714. 
165  In het BWPGN 4, 229-230, staat vermeld dat Van den Honert op Audi et alteram 
partem van D’Outrein nog heeft gereageerd met Antwoord op het ongegronde klaagschrift, 
rakende het verschil over den persoon van Melchisedek, Amsterdam 1714, maar dat de 
Amsterdamse magistraat hem het zwijgen heeft opgelegd.
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Het Gouden Kleinoot

In 1719 publiceerde D’Outrein zijn verklaring van de Heidelbergse Catechis-
mus, getiteld Het Gouden Kleinoot van de Leere der Waarheit. In het voorwoord 
vermeldt hij dat een ‘geleerd godvruchtig predikant’ hem het verzoek had ge-
daan een dergelijke verklaring te schrijven, omdat hij in zijn gemeente vrucht-
baar gebruik had kunnen maken van de Korte Schets.166  De naam van Friederich 
Adolf Lampe (1683-1729) wordt niet genoemd, maar het is duidelijk dat hij 
wordt bedoeld. D’Outrein had al een concept gereed en kon dus aan het ver-
zoek spoedig voldoen. Met uitzondering van de Korte Schets heeft Het Gouden 
Kleinoot de meeste herdrukken beleefd van D’Outreins werken.167 De tweede 
druk is door Lampe voorzien van uitgebreide aantekeningen. Hij had daarover 
nog overleg met D’Outrein gehad.168 Lampe heeft er ook voor gezorgd dat het 
werk in Duitsland op de markt kwam.169 D’Outrein zal waarschijnlijk door 
Lampe ook geïntroduceerd zijn bij Theodor Hase (1682-1731) te Bremen. In 
het door Hase en Lampe geredigeerde Bibliotheca Historico-Philologico Theolo-
gica, Bremae verscheen namelijk in 1718 een bijdrage van D’Outreins hand.170

Contact met geestverwanten

D’Outrein heeft zich steeds kunnen bewegen in een grote kring van geestver-
wanten. Degenen aan wie hij zijn boeken opdroeg, waren naast familieleden 
voornamelijk adellijke personen en andere hoogwaardigheids-bekleders. Zij 
die voor zijn publicaties een drempelgedicht schreven, tonen een deel van de 
kring van personen waarmee hij vriendschappelijk omging. Namen die daar-
bij telkens terugkeren, zijn die van de collega’s: H.S. van Alphen, R. Cramer, 
F. van Houten en N. van der Meer. Van de gelegenheidsdichters zijn het: H. 
Fouree, N.S. van Leeuwaarden, G. Outhof en D. Willink. Ook Francina Jaco-
ba van Westerem171, echtgenote van de Arnhemse predikant Coets, behoorde 
tot degenen die vrijwel steeds een pennenvrucht aanleverden.
 Met een aantal geleerden onderhield D’Outrein contact door brief-
wisseling. Zo correspondeerde hij met: Johannes Jensius (1671-1755), rector 

166 D’Outrein, Het Gouden Kleinoot, voorrede b3 v.
167 Zie de bibliografie sub 1.
168 D’Outrein, Het Gouden Kleinoot, voorrede b4 v.
169 Johanne D’Outrein, Gülden Kleinod der Lehre der Wahrheit, Bremen 1721.
170 Joh. D’Outreinii ad locum Jer. XXX:21 (1718).
171 Zie: Schenkeveld-van der Dussen, e.a. Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrou-
wen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850: van Anna Bijns tot Elise van Calcar, Amsterdam 
1997, 488-490.
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van de Illustre School te Dordrecht;172 Gijsbert Cuper (1644-1716), hoogle-
raar in de Griekse en Latijnse letterkunde, geschiedenis en oudheden aan het 
Atheneum te Deventer;173 Cornelis Eck (1662-1722) hoogleraar te Franeker 
en later te Utrecht;174 Theodorus Janssonius van Almeloveen (1657-1712), 
hoogleraar Grieks, geschiedenis en welsprekendheid (tevens geneeskunde) te 
Harderwijk;175 Albertus Seba (1665-1736), apotheker te Amsterdam.176 Met 
hen onderhield hij contact over tal van onderwerpen. Wanneer hij van iemand 
over een bepaald interessant onderwerp een stuk ontving, nam hij dat soms 
meteen op in de publicatie waar hij op dat moment aan werkte.

D’Outreins heengaan

Het jaar 1721 was voor D’Outrein heel zwaar, omdat zijn echtgenote hem 
na een smartelijke ziekte ontviel.177 Lief en leed had hij met haar gedeeld. Uit 
hun huwelijk waren acht kinderen geboren, waarvan er vijf op zeer jeugdige 
leeftijd overleden.
 Uit een bericht in de Boekzaal maken we op, dat D’Outrein de laatste 
jaren van zijn leven over een minder goede gezondheid beschikte. Vermoede-
lijk werd hij meerdere keren getroffen door een beroerte. Op 22 februari 1722 
kwam er een einde aan zijn aardse loopbaan. Enkele dagen later werd hij be-
graven in de Westerkerk te Amsterdam, waar een jaar eerder zijn geliefde echt-
genote ook haar laatste rustplaats vond. Een groot aantal treurzangen door 
vrienden werd op schrift gesteld en in druk uitgegeven. Van Leeuwaarden 
schreef als grafschrift:

D’OUTREIN, die flonkelstar, die man vol geest en yver
die wyze prediker, die onvermoeyde schrijver.

Dat wonder van zijn tydt, wiens ziel nu voor de throon,
het halleluja zingt, by Vader, Geest en Zoon.178

Van hun acht kinderen waren er bij het overlijden van D’Outrein nog drie 
(dochters) in leven. Dochter Catharina Geertruid is in 1717 in het huwelijk 

172 Zie: NNBW 10, 434.
173 Zie: NNBW 4, 486.
174 Zie: NNBW 1, 784.
175 Zie: NNBW 4, 31 en 32.
176 Zie: NNBW 2, 1305-1306.
177 Nagedachtenis van het godvruchtig afsterven van mejuffrouw Geertruid Sluyter (1721).
178 Nagedachtenis op het godvruchtig afsterven van de eerwaarden... Heere Johannes 
D’Outrein, (1722) E3.
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getreden met ds. Abraham Jacob Schluiter (1687-1755).179 Gelegenheids-
gedichten die op dit huwelijk geschreven werden, zijn bewaard gebleven.180 
Het echtpaar kreeg op 21 september 1721 een zoon, die zij de naam Johan-
nes Abraham D’Outrein gaven, zodat D’Outrein tijdens zijn leven nog werd 
vernoemd.181 Dochter Judith Helena trouwde met de predikant Francis kus 
Drijfhout (1698-1738).182 De derde dochter, Charlotte Amilia, is ongetrouwd 
gebleven. Zij overleed in 1731 op 34-jarige leeftijd.183

Herinnering

Het dorpje Rozendaal heeft als enige gemeente in Nederland een ‘Joh. d’ Out-
reinstraat’, waardoor de herinnering aan de schrijver van De Roosendaalsche Ver-
makelykheden levend wordt gehouden. Op het straatnaambordje staat onder zijn 
naam vermeld: ‘predikant/dichter ± 1700’.184 Dit onderschrift is beknopt, maar 
goed gekozen. Het is geen overbodige toevoeging, want voor de meeste mensen 
is D’Outrein een onbekende. Er zijn echter mensen bij wie D’Outreins naam 
niet in vergetelheid is geraakt. Zij lezen nog steeds zijn geschriften, die antiqua-
risch hier en daar nog verkrijgbaar zijn. Ook de genoemde reprints en moderne 
herdrukken vinden nog aftrek. Of deze lezers D’Outrein theologisch weten te 
plaatsen, is de vraag. Zij die kerkhistorisch enigszins onderlegd zijn, komen vaak 
niet verder dan de uitspraak dat hij ‘de grootmeester was in allegorische ver-
klaringen’. Een typering die we ook al vonden bij Evenhuis.185 Uit dergelijke 
uitspraken blijkt, dat men in ieder geval weet dat D’Outrein zich op het punt 
van de Schriftuitleg heeft onderscheiden. In de volgende hoofdstukken willen 
we nagaan op welke wijze hij dat heeft gedaan.

179 Abraham Jacob Schluiter, geb. te Wezel 1687, pred. te Scherpenzeel (1715), Leerdam 
(1719) en Zutphen (1720). Hij schreef een voorrede voor de tweede druk van Het Gou-
den Kleinoot die in 1724, die twee jaar na het overlijden van D’Outrein, verscheen.
180  Gulhertige zegenwenschingen aan… Abraham Jakob Schluiter, predikant te Scherpen-
zeel, bruidegom, en …Katharina Geertruid D’Outrein, bruid op het voltrekken van het 
huwelijk binnen Amsterdam op den 23 van slagtmaand 1717.
181  Deze kleinzoon, Johannes Abraham D’Outrein Schluiter, is later ook predikant ge-
worden en diende de gemeente Hedel van 1749 tot aan zijn dood in 1772.
182  Franciskus Drijfhout was achtereenvolgens predikant te Wageningen (1724) en 
Deventer (1730). 
183  Zie: Na-Gedachtenis op den zaligen uitgang der Godvruchtige jongvrouw Charlotte 
Amilia D’Outrein in den ouderdom van XXXIV jaaren, ontslapen den 6 Martii 1731 tot 
Amsterdam.
184  Zie: H. de Jong, ‘Johannes D’Outrein (1662-1722) ernstig coccejaan, ijverig als 
de mieren’ in: Oudvaders, 5e jrg. nr. 30, 2010.
185  Evenhuis, ’D’Outrein, Johannes’, BLGNP 1, 238.
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Hoofdstuk 2

EMBLEMATIEK 

Inleiding

Uit de biografische schets van D’Outrein blijkt dat hij een bijzondere interesse 
had voor de emblematiek. Omdat dit literaire genre thans voor velen een on-
bekend fenomeen is geworden, is het van belang dat we ons hier eerst nader in 
verdiepen, opdat we beter begrijpen waarom en waardoor vrijwel alle literair 
geïnteresseerden in de 17e en het begin van de 18e eeuw voor de emblematiek 
grote belangstelling toonden. Zo ook D’Outrein.  
In zijn Inleiding tot de Nederlandse emblemataliteratuur heeft K. Porteman 
erop gewezen dat er voor de emblematiek lange tijd weinig of geen belangstel-
ling bestond. ‘Van dit literaire genre, dat eens een grote kring van liefhebbers 
kende, zijn wij volkomen vervreemd’, concludeerde hij.1 Hij wees erop, dat Al-
brecht Schöne door zijn publicatie Emblematik und Drama im Zeitalter des 
Barock in deze situatie verandering heeft gebracht en de belangstelling voor 
de emblematiek een nieuwe impuls heeft gegeven.2 Dit geldt in niet mindere 
mate van de bibliografie van emblematische literatuur die A. Henkel samen 
met Schöne enige jaren later publiceerde.3 Dit standaardwerk wordt algemeen 
beschouwd als het meest volledige over het genre. De bundel Proefstukken van 
D’Outrein wordt hierin vermeld als behorend tot de emblematische literatuur.4 
Het laat zien dat emblematologen er oog voor hebben gehad dat de D’Outrein 
zich, zij het op bijzondere wijze, met het genre heeft beziggehouden. 
Schenkeveld-van der Dussen wees erop - zoals in de inleiding werd vermeld -  
dat D’Outrein naar alle waarschijnlijkheid de eerste in Nederland was die zich 
diepgaand met emblematiek heeft beziggehouden.5 

1  K. Porteman, Inleiding tot de Nederlandse emblemataliteratuur, Groningen 1977, 
6. Zie ook: K. Porteman en M. B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. 
Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 1560-1700, Amsterdam 2008.
2  A. Schöne, Emblematik und Drama im Zeitalter des Barock, München 1964.
3  A. Henkel & A. Schöne, Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des XIV. und 
XVII. Jahrhunderts, Stuttgart 1967. In de tweede editie werd de bibliografie tot 2335 
titels uitgebreid. In 1976 verscheen deze als Supplement der Erstausgabe.
4  D’Outreins werk is vermeld onder nr. 397 in rubriek: III. Zeitgenössische Beiträge 
zur Geschichte und Theorie der Emblematiek, LXXIII. 
5  Schenkeveld-van der Dussen, 'De dominee als kosmoloog', in: H. van Dijk e.a. In de 
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Algemeen wordt Andreas Alciatus (1492-1550), Italiaans humanist en rechts-
geleerde te Milaan, gezien als emblematicus pater et princeps.6 Hij gaf in 1531 
zijn Emblemata uit, dat beschouwd kan worden als de eerste uitgave van het 
genre emblematum liber. Waarom hij voor de Grieks-Latijnse term emblema 
koos is niet geheel duidelijk. In het Grieks betekent ‘emblema’ inzet of toege-
voegd gedeelte. Het kan op heel veel dingen betrekking hebben. In het Latijn 
werd dit Griekse woord een term die in verband werd gebracht met inlegwerk 
in kunstvoorwerpen. De aanduiding kwam echter ook in gebruik in de ars 
rhetorica, onder meer bij Cicero en Quintilianus, waarbij zij betrekking heeft 
op gemeenplaatsen waarvan een spreker zich kon bedienen om zijn betoog 
meer luister bij te zetten.7  

In de 16e eeuw is de betekenis van emblema: verfraaiend en vervang-
baar inlegwerk. Volgens Porteman heeft tot de keuze van het woord emblema 
zeker het feit bijgedragen dat Alciatus schriftelijke modellen heeft willen bie-
den aan schilders, goudsmeden en beeldgieters. Overigens acht hij het ook 
mogelijk dat de keuze is bepaald door een eerder gebruik in de Middeleeuwen.8

 Onder een emblema wordt over het algemeen verstaan een uit drie 
delen bestaande eenheid. Deze drie delen zijn: 1. Het opschrift (lemma, motto 
of inscriptio); 2. de afbeelding (pictura); 3. het onderschrift (subscriptio). Hoe-
wel de Emblemata van Alciatus inderdaad deze structuur hebben, is het niet 
uitgesloten dat hij aanvankelijk een opzet voor ogen had zonder afbeeldin-
gen.9 Ten behoeve van de minder ontwikkelde lezers zouden er door de druk-
ker prenten aan toegevoegd zijn.10 Onbedoeld zou hierdoor een literair genre 
ontstaan dat grote opgang zou maken.11 Vele soortgelijke publicaties volgden. 
Het genre werd binnen enkele decennia zeer populair. Het sloot aan bij de 
literaire opvatting van de renaissance waarin woord en beeld als gelijkwaardige 
bestanddelen tot een eenheid werden gecombineerd. De samenvoeging van 

zevende hemel, Groningen 1993, 177-181.
6  Porteman, Inleiding, 13. Zie ook: F.W.G. Leeman, Alciatus’ Emblemata, denkbeel-
den en voorbeelden, Groningen 1984.
7  Porteman, Inleiding, 14.
8  Hij wijst op een middeleeuws traktaat van Alanus van Rijsel († 1203) Regulae de 
sacra Theologia, (methoden van theologiebeoefening) waarin wordt gesteld dat men 
bij de behandeling van subtiele en duistere onderwerpen, om wille van de subtiliteit, 
gebruik dient te maken van paradoxen, raadselachtige formuleringen (aenigmata) en 
emblemata (Porteman, Inleiding, 33).
9  Deze visie wordt door sommige emblematologen echter thans weer in twijfel ge-
trokken.
10  De houtsneden van Jörg Breu.
11  Alciatus’ Emblemata werd meer dan honderd maal herdrukt. 



75

Emblematiek

poëzie en afbeelding, zoals in Alciatus’ Emblemata, bleek een gouden greep. 
Alles werd gedaan om aan de grote vraag die zich aandiende te voldoen.

Interesse voor het Griekse epigram, 
het devies en de hiërogliefen

Wat betreft de literaire voorgeschiedenis van Alciatus’ Emblemata is gebleken, 
dat een belangrijk deel van zijn emblemen vertalingen of bewerkingen waren 
van Griekse beeldepigrammen. Een beeldepigram is van oorsprong een op-
schrift op een gedenkteken ter herinnering aan een persoon of feit. Hieruit ont-
wikkelde zich later een literair genre dat gekenmerkt wordt door korte puntige 
gedichten. De humanisten legden voor deze antieke literatuurvorm een grote 
interesse aan de dag. Alciatus heeft er voor zijn emblemata dankbaar gebruik 
van gemaakt.

Een ander belangrijk aspect dat genoemd kan worden, is de grote in-
teresse die in de 16e eeuw in Italië bestond voor het devies. Korte spreuken en 
insignes, die door officieren en soldaten van de Franse overheerser gedragen 
werden, hadden op de Italianen enorme indruk gemaakt. De belangstelling  
voor het devies was daardoor bij velen gewekt. Ook hier sloot Alciatus’ Emble-
mata  bij aan. 

Een derde verschijnsel dat voor de emblematiek van betekenis is ge-
weest, is de belangstelling voor hiërogliefen. De Italiaanse humanisten van de 
15e en 16e eeuw waren daar sterk door gefascineerd. De veronderstelling dat 
Plato en Pythagoras hun wijsheid hadden ontleend aan Egyptische priesters 
- een gedachte die al bij de kerkvaders aanwezig moet zijn geweest - vormde 
hiervan de achtergrond. Tijdens de renaissance waren de geleerden van mening 
dat hiërogliefen heilige beeldtekens waren. De ontcijfering ervan zou de wijs-
heid van de vroegste mens kunnen opleveren. Men meende op twee manieren 
de betekenis van hiërogliefen te kunnen duiden. Om te beginnen door gebruik 
te maken van de verklaring van de tekens aan de hand van een geschrift van 
Horapollo,12 maar ook door hieroglyphice scribere. Bij dit laatste gaat het om  
literatuur met een hiëroglifisch karakter. De inhoud ervan deed vermoeden dat  
men er kennis uit kon opdoen over de betekenis van hiërogliefen.13 

12  Van de Egyptenaar Horus Apollo (of Horapollo) was in de 1419 een Grieks hand-
schrift Hieroglyphica ontdekt. Het dateerde vermoedelijk uit de 4e of 5e eeuw. In 1505 
is het te Venetië  gedrukt. Het werd aangewend om hiërogliefen te verklaren. Vanaf 
1515 zijn van dit geschrift diverse Latijnse, Franse, Italiaanse en Duitse vertalingen 
verschenen. De verklaringen die erin worden gepresenteerd, dateerden uit de helle-
nistische tijd. De werkelijke betekenis van hiërogliefen was bij de auteur echter nog 
onbekend.
13  Een voorbeeld van een dergelijk geschrift is de hiëroglifische liefdesroman Hypnero-
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Dat de geleerden c.q. emblematici van de 16e eeuw, wetenschappelijk 
gezien, zich op een dwaalspoor bevonden, is pas later duidelijk geworden. De 
ontdekking van de steen van Rosette in 1799 toonde aan, dat  hiërogliefen 
schrifttekens zijn. De humanisten interpreteerden de tekens, in navolging van 
Harapollo, nog als een ideogram.14 Dit gold ook voor Alciatus. In zijn bundel 
Emblemata presenteerde hij epigrammen die hij in feite plaatste in het kader 
van de hiërogliefenduiding. De epigrammen behandelen stoffen (onderwer-
pen) waarvan zij een diepere betekenis blootleggen.15 

De hiëroglief heeft derhalve in sterke mate op de embleemliteratuur 
ingewerkt. In diverse zaken komt dat tot uiting. Genoemd kunnen worden: 
de structuur van het embleem waarin sprake is van meer dan één betekenis; 
het hermetisch (gesloten) karakter; en het feit dat van de lezer grote scherpzin-
nigheid werd gevraagd bij het zoeken naar de betekenis ervan. 

Belangstelling voor hiërogliefenkunde van filosofen

In de 15e eeuw toonde men ook vanuit de filosofische hoek belangstelling 
voor de hiërogliefenkunde. In dit verband kan Marsilio Ficino (1433-1499) 
worden genoemd. Verbonden aan de Florentijnse Academia Platonica be-
ijverde hij zich om de filosofie van Plato en Plotinus voort te zetten.  Deze 
wijsgeren waren reeds van mening, dat de ware kennis van de ideeën uitein-
delijk niet door het discursieve denken, maar slechts via een soort mystieke 
weg bereikbaar zou zijn. Ficino zag in de hiëroglief een mogelijkheid om tot 
die kennis te komen. Daarin zou mogelijk de oerwijsheid te vinden zijn. De 
gedachte dat via het beeld een hogere vorm van kennis verkregen zou kunnen 
worden, werd als het ware hierdoor geïntroduceerd. Dit betekende dat de be-
langstelling van filosofisch geïnteresseerden voor de hiërogliefenkunde gewekt 
was. Een intrigerende veronderstelling van Ficino was, dat het gebruik van 
hiërogliefen misschien een middel van de oude Egyptenaren was geweest om 

tomachia Poliphili  (De droom van Poliphilo) uit 1499. Deze wordt toegeschreven  aan 
Francesco Colonna (ca.1433-ca.1527), die behoorde tot het dominicanen-klooster 
van Santi Giovanni e Paelo te Venetië. In de roman maakt de hoofdpersoon (Poliphi-
us) een reis door het oude Egypte, waarbij allerlei opschriften op obelisken, sarcofagen 
en andere bouwsels hem bekend worden gemaakt en hem tot dieper inzicht leiden. 
Omdat beweerd werd dat de auteur voor deze roman gebruik had kunnen maken 
van gegevens van een belangrijke persoon uit de oudheid, namelijk Chaeremon (de 
leermeester van Nero) werd diens naam ook wel gebruikt als aanduiding voor de bron 
die informatie bood over de betekenis van hiërogliefen. 
14  Een beeldvormig teken dat een idee of waarheid uitdrukt.
15  Porteman, Inleiding, 20.
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hun goddelijke geheimen voor profanisering te behoeden.16 Mogelijk is ook 
dit een prikkel geweest om te proberen er dieper in door te dringen.

Giovanni Pico della Mirandola (1463-1494), Ficino’s leerling,  heeft 
uitgaande van de gedachte dat de sapientia veterum in esoterische vormen zou 
zijn overgeleverd, gepoogd het neo-platonisme van de renaissance christelijk 
te funderen. Hij richtte zich daarvoor niet zoals zijn leermeester had gedaan 
op hiërogliefen, maar op de Kabbala. De christelijke religie en haar traditie 
behoorden volgens hem tot dezelfde overleveringstraditie. Mozes en Christus 
hadden hun kennis eveneens om de waarheid verhuld, zoals ook de Egyptena-
ren en veel andere volken.17 

Piero Valeriano Bolzani (1477-1558)18 nam de visie van Pico della Mi-
randola over, maar bracht er wel een wijziging in aan. Van zijn hand verscheen 
Hiëroglyphica, sive de sacris Aegyptiorum aliarumque gentium literis.19  Zoals bij 
Ficino de neo-platonische ideeënleer met de hiërogliefen werd verbonden, zo 
verbond Piero Valeriano de christelijke beeldsymboliek met de hiërogliefen.20 
Het begrip ‘hiërogliefen’ kreeg bij hem wel een bredere betekenis. De term 
had bij hem niet langer alleen betrekking op het Egyptische priesterschrift, 
maar werd een aanduiding voor allerlei vormen van beeldtekens die de functie 
hebben iets over te dragen. Uit zijn werk blijkt, dat hij zeer uiteenlopende 
bronnen benutte. Naast Egyptische, Griekse en Romeinse, maakte hij name-
lijk gebruik van Bijbelse gegevens. Vanaf 1537 was Piero Valeriano zelf tot de 
geestelijkheid toegetreden. Door hem werden 79 psalmverzen hiëroglyfisch 
geïnterpreteerd. Als argument voor deze vorm van uitleg noemde hij onder 
meer het tweede vers van psalm 78: ‘Ik zal mijn mond opendoen met spreu-
ken, ik zal verborgenheden overvloedig uitstorten, van ouds her.’21 Hierbij gaf 
hij als zijn mening, dat met deze woorden niets anders bedoeld kon zijn dan 
de uitspraak: Ik wil hiëroglyfisch spreken en bijzonderheden uit de oudheid 
allegorisch naar voren brengen.·. 

16  D.W. Jöns, Das ‘Sinnen-Bild’. Studien zur allegorischen Bildlichkeit bei Andreas 
Gryphius, Stuttgart 1966, 9.
17  Jöns, Das ‘Sinnen-Bild’, 9.
18  Zie over hem: L. Volkmann, Bilderschriften der Renaissance. Hieroglyphik und Em-
ble-matik in ihren Beziehungen und Fortwirkungen, Nieuwkoop 1969, 35.
19  De eerste uitgave van deze bron van gegevens voor de beeldsymboliek van de 16e 
en 17e eeuw, verscheen in 1556 te Bazel. Tot 1678 zouden nog meer dan tien oplagen 
ervan verschijnen.
20  Jöns, Das ‘Sinnen-Bild’, 10.
21  Citaat: Volkmann, Bilderschriften der Renaissance, 36.
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Emblematiek en de middeleeuwse Schriftuitleg

De emblematologen in de 16e en 17e eeuw hebben steeds meer onderkend 
dat er verwantschap bestaat tussen de emblemata en de middeleeuwse Bijbel-
uitleg.22 De geïllustreerde herbaria en lapidaria uit de Middeleeuwen bevat-
ten vele emblematische picturae. Deze werden met graagte benut. Dit was 
eveneens het geval met de  Physiologus, een  Grieks geschrift, dat vermoedelijk 
te Alexandrië was ontstaan en dat uit de 2e eeuw dateert. Het bevat onder 
meer beschrijvingen van fantastische wezens, dieren, vogels, en ook wel ste-
nen en planten, voorzien van een morele inhoud. Na de beschrijving van elk 
dier volgt een anekdote, waaruit de morele en symbolische eigenschappen 
van het dier worden afgeleid.  In de Middeleeuwen werden er van dit werk al 
diverse vertalingen en bewerkingen gemaakt. Maar in de tijd van de Renais-
sance ontstaat er opnieuw grote belangstelling voor.23 De middeleeuwse sym-
boliek bleek een bron van emblematische motieven. Bovendien werden regels 
van de middeleeuwse Bijbelexegese voor de emblematiek relevant gevonden. 
De leer van de quadriga (viervoudige Schriftzin), de allegoriserende uitleg, en 
de middeleeuwse wereldbeschouwing waarin elk deel van de schepping een 
geestelijke betekenis heeft, werden onder het stof vandaan gehaald, omdat de 
emblematici er plotseling grote belangstelling voor hadden.

De viervoudige Schriftzin

Henri de Lubac heeft over de middeleeuwse Bijbelexegese in zijn Exégèse mé-
diévale uitvoerig gepubliceerd.24 Over de leer van de viervoudige Schriftzin, 
die een belangrijk uitgangspunt van de middeleeuwse Schriftuitleg vormde, 
werd door De Lubac al  eerder geschreven.25 Zijn uiteenzetting begint met een 
verwijzing naar een laatmiddeleeuws distichon: Littera gesta docet, quid credas 
allegoria, moralis quid agas, quo tendas anagogia. Hiermee werd bedoeld: De 
letterlijke betekenis van een Schriftwoord geeft de gebeurtenissen weer; de al-
legorie leert wat je te geloven hebt; de morele betekenis zegt wat je moet doen; 
en de anagogie zegt waar je naar moet streven. 

22  Porteman, Inleiding, 25.
23  In 1588 verscheen er bij Plantin in Antwerpen een emblematisch opgezette La-
tijnse versie van de Physiologus.
24  H. de Lubac, Exégèse médiévale: les quatre sens de l'Écriture, Aubier-Montaigne 
1959-1965.
25  De Lubac, ‘Sur un vieux distique. La doctrine du quadruple sens’, in: Mélanges 
offerts au P. Ferdinand Cavallera, Toulouse 1948, 347-366;  later opgenomen in: 
Théologies d’occasion, Paris 1984; Typologie - Allegorie - Geistiger Sinn, Freiburg 1999.  
Laatstgenoemde uitgave is door mij gebruikt (HdJ).
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Hoewel de historici volgens De Lubac van mening verschillen over 
de datering van dit veelvuldig geciteerde distichon, is de betekenis ervan niet  
licht te overschatten. Onmiskenbaar is volgens hem dat de leer van de vier-
voudige Schriftzin lange tijd een ereplaats heeft gehad in de theologie. Ze had 
namelijk een ordenende werking op de prediking en op de theologie als we-
tenschap. De vierdeling (geschiedenis, allegorie, tropologie en anagogie) gaat 
terug op Johannes Cassianus en Augustinus. Eerder gingen Origenes en Hier-
onymus uit van een drievoudige betekenis van de Schriftwoorden, te weten: de 
geschiedkundige, de tropologische en mystieke (of allegorische) zin. Met een 
meervoudige uitleg van Schriftwoorden was men in de vroege kerk al bekend.

De Bijbelexegeten van de 12e eeuw grepen terug op bovengenoemde 
hermeneutische werkwijze. Met als gevolg dat in de Middeleeuwen de tekst 
van de Schrift eveneens viervoudig werd gelezen en uitgelegd. Dit gold van 
Thomas van Aquino, Beda, Rabanus Maurus en vele anderen.26 De meeste 
invloed op dit vlak heeft volgens De Lubac de kerkleraar en latere paus Gre-
gorius de Grote (±540-604) gehad. De woorden over de van binnen en buiten 
beschreven boekrol in Openbaring 5:1 werden door hem uitgelegd als: Van 
binnen door de allegorie, van buiten door de geschiedenis; van binnen door 
het spirituele verstaan en van buiten door de eenvoudige letterlijke beteke-
nis.27 Het klassieke voorbeeld van de viervoudige betekenis van een Schrift-
woord werd gegeven door Rabanus Maurus in zijn verklaring van Psalm 
147:12, waar hij van Jeruzalem zegt: Het is de stad van de joden (historisch); 
de kerk van Christus (allegorisch);  de civitas Dei (anagogisch); de menselijke 
ziel (tropologisch).28 

In de Middeleeuwen had zowel het getal vier als ook de volgorde van 
de vier delen een bijzondere betekenis. Zou de Schrift, de geestelijke kosmos, 
niet zijn vier elementen hebben? Het ‘geestelijk paradijs’ niet zijn vier stro-
men? Is er niet een overeenkomst met de vier evangelisten? Had de tafel met 
de toonbroden in de tabernakel niet vier voeten?29 Tal van dergelijke vergelij-
kingen werden gemaakt. 

Wat betreft de volgorde van de vier delen, stelde men dat het één  
voortbouwt op het ander, volgens een beeldspraak die waarschijnlijk terug-
gaat op Hieronymus: historia is het fundament; allegoria zijn de dragende 

26  De Lubac, Typologie, 322.
27  ‘Intus scriptus est per allegoriam, foris per historiam. Intus per spiritalem intellec-
tum, foris autem per sensum litterae simplicem’, Gregorius de Grote. In Ez. I, hom. 9, 
30 (Migne, Patrologia Latina 76, 883b).
28  Rabanus Maurus, Exposito in Epistulam ad Galatus, (Migne, Patrologia Latina 112, 
331c). 
29  Beda Venerabilis, De Tabernaculo et Vasis Ejus lib. I, c. 6, (Migne, Patrologia Latina 
91, 410).  
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muren; tropologia is de inrichting;  anagogia vormt uiteindelijk het dak.30 Het 
ging hierbij om het ‘totale gebouw’ van het christelijke denken, te weten de 
theologie, die  voortkomt uit de volheid van de Schrift. Daarbij was de ge-
dachte dat wat uit de Schrift kan worden afgeleid niet alleen logisch, maar 
ook dynamisch is. Iedere betekenis roept de volgende op. Het mysterie is niet 
alleen afgekondigd en voorzegd in feiten, want deze hebben op hun beurt ook 
weer een binnenzijde die nieuwe geheimen bevat. Derhalve vond men dat de 
allegorie niet tegenover de geschiedenis mocht worden geplaatst alsof deze 
minder belangrijk zou zijn. De allegorie is geschiedenis, niet in feiten, maar 
in waarheid en werkelijkheid; het is de geschiedenis waarvan de verborgen 
zin is onthuld: de kracht en de rede. De moraal (tropologie) is niet slechts 
afgeleid van het dogma, maar geleefd dogma; de kracht (virtus) die duidt op 
het mysterium Christi en de kerk in zoverre het zich voltrekt in het leven van 
de gelovige.31 Christus is immers de christen inwonend. Het leven, sterven 
en opstaan des Heren heeft plaatsgevonden opdat het christelijk leven Hem 
gelijk wordt. Gedachten die we ook bij Augustinus vinden32 De anagogie is 
de dogmatische werkelijkheid, niet alleen verinnerlijkt en geleefd, maar tot 
ontplooiing gekomen en zegevierend. Volgens Thomas van Aquino vormt 
de viervoudige zin het noodzakelijke bestand van de Schrift (de necessitate 
Scripturae).33 

Uitgaande van een viervoudige Schriftzin kon in de praktijk echter 
toch niet ieder Bijbelwoord worden uitgelegd. Thomas van Aquino was daar 
duidelijk over. Hij schreef: ‘De vier zinnen worden de Heilige Schrift niet  toe-
geschreven zodat ze in ieder deel naar alle vier uit te leggen zijn, maar dikwijls 
naar vier, vaak naar drie, dikwijls naar twee en vaak slechts naar één.’34  

Hoewel de viervoudige Schriftzin uit vier delen bestaat, is er ander-
zijds toch sprake van eenheid. Deze wordt ook wel voorgesteld als een levend 
organisme: de allegorie laat geestelijke vruchten ontspruiten, die de waarheid 

30  Rabanus Maurus,  Allegoriae in universam sacram Scripturam, (Migne, Patrologia 
Latina 112, 849c-850a). 
31  De Lubac, Typologie, 329.
32  ‘Quidquid igitur gestum est in cruce Christi, in sepultura, in resurrectione, inas-
censione tertio die, in ascensione in coelum, in sede ad dexteram Patris, ita gestum est, 
ut his rebus non mystice tantum dictis sed etiam gestis, configuraretur vita christiana 
quae hic geritur’, Augustinus, Enchiridion ad Laurentium sive de Fide, Spe et Charitate, 
(Migne, Patrologia Latina 40, 257).
33  Thomas van Aquino, Quaestiones Quodlibetales 7, q.6, a.15. 
34  ‘Quod quatuor isti sensus non attribuuntur sacrae Scripturae, ut in qualibet eius 
parte sit in istis quatuor sensibus exponenda; sed quandoque istis quatuor, quandoque 
tribus, quandoque duobus, quandoque uno tantum’, Thomas van Aquino, Quaes-
tiones Quodlibetales 7, q.6, a.15. 
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uit de wortel van de geschiedenis naar voren brengt.35 Bij dit alles is er sprake 
van een eschatologische gerichtheid, omdat de ware anagogie het verlangen 
doet ontvlammen naar het eeuwige leven.36 

De allegoriserende uitleg

Met de viervoudige Schriftzin ontleenden de middeleeuwse Schriftuitleggers 
aan de kerkvaders ook de allegoriserende uitleg van de Bijbeltekst. Het begrip 
‘allegorie’ gaat terug op Paulus, die het woord in zijn brief aan de Galaten 
(Gal. 4:21-25) gebruikt. Hoewel het woord al bij Plutarchus37 en bij Philo38  
voorkomt, gebruikt Paulus het in een heel eigen zin, namelijk door ermee 
aan te geven dat de betreffende geschiedenis (over Sara en Hagar) niet alleen 
betekent wat de woorden concreet aangeven, maar tevens nog een diepere 
betekenis heeft. 
De Lubac wijst erop dat Paulus als het ware gedwongen werd een bekend 
begrip te ontdoen van zijn bestaande betekenis, om er een heel nieuwe, diep 
originele gedachte mee uit te drukken.39 Noch bij de Grieken noch bij de 
Joden was er een begrip voorhanden waarmee hij de door hem bedoelde bete-
kenis kon weergegeven. Het Bijbelwoord Galaten 4:24 is door veel kerkvaders 
van commentaar voorzien, waaruit blijkt dat ze algemeen van mening waren 
dat bepaalde Bijbelwoorden een allegorische verklaring vereisten. Niet altijd 
gebruikten zij dezelfde termen. Verschillende formuleringen kwamen voor, 
zoals: mystica ordo, mystica interpretatio, tropologie, typica expositio etc. Het 
begrip allegoria is in de Latijnse traditie echter het meest bestendig geble-
ken. Het werd een terminus technicus, enerzijds ter aanduiding van de gehele 
uitlegmethode van Bijbelwoorden die het geschiedkundige terrein en de let-
terlijke tekst te boven gaat; anderzijds van de eigenlijke typologische zin, in 
tegenstelling tot de geschiedenis en de andere dimensies van de geestelijke zin 
(tropologie en anagogie). 

Het gebruik van allegorie kreeg, als het tweede deel van de viervou-
dige Schriftzin, in de Bijbeluitleg van de kerkvaders een eminente rol. Maar 
zeker ook daarna. Vooral Gregorius de Grote had hier sterk de hand in. Hij 
deelde de Schrift in als in litteram dividitur et allegoriam.40 Van hem is de 

35  ‘Cum vero necesse est, simul utrumque complector, ut spiritales fructus allegoria 
germinet, quao tamen ex radice historiae veritas producit’, Gregorius de Grote, Libri 
moralium lib. 6, c. 1 (Migne, Patrologia Latina 75, 730c).
36  De Lubac, Typologie, 247. 
37  Plutarchus gebruikt het woord voor het duiden van mythen en literaire teksten.
38  Bij Philo komt het woord voor in de titel van een van zijn boeken.
39  De Lubac, Typologie, 267-268.
40  Gregorius de Grote. In Ez. II Hom. 3, 18 (Migne, Patrologia Latina 76, 968).
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uitspraak: ‘Met hulp van de allegorie willen we vele typen opsporen en door-
vorsen’ (per allegoriam quaedam typica investigatione perscrutamur).41 

In de eeuwen die volgden, bleef de allegorie een niet weg te denken 
element van de Bijbeluitleg. In de Middeleeuwen zette dit zich door. Men 
zag in de allegorie het middel om de eenheid van het Oude en Nieuwe Tes-
tament te onderbouwen en tevens in het Oude Testament de geopenbaarde 
geheimenissen van het Nieuwe Testament te kunnen lezen.  Thomas van 
Aquino bracht in dit alles geen wezenlijke verandering. In zijn commentaar 
op de brief aan de Galaten schreef hij: ‘Allereerst is het oude verbond naar 
het woord van de apostel het beeld van het nieuwe verbond, en zo wordt, in 
zoverre de zaken van het oude verbond de dingen van het nieuwe verbond 
beduiden, de allegorische zin genomen.’42 De allegorische benadering bleef 
tot in de late Middeleeuwen een zeer belangrijk element van de Schriftuit-
leg.

De middeleeuwse wereldbeschouwing

Kenmerkend voor de Middeleeuwen is ook de opvatting dat al het gescha-
pene vol van betekenis is, want God heeft zich niet alleen geopenbaard door 
de Heilige Schrift, maar ook door de schepping.43 In de 9e eeuw is het on-
der meer Johannes Scotus Eriugena die zich als een pleitbezorger van deze 
zienswijze deed kennen.44 Eenzelfde geluid liet Julianus Toletanus, met vele 
anderen na hem, horen door de schepping aan te duiden als ‘het met Gods 
vinger geschreven boek’.45 Met name Paulus’ uitspraak in de brief aan de Ro-
meinen: ‘Want Zijn onzienlijke dingen worden, van de schepping der wereld 
aan, uit de schepselen verstaan en doorzien’ (Rom 1:20), werd als een allego-
riserende duiding van de geschapen werkelijkheid beschouwd. Bij  Bernhard 
van Clairvaux zien we, dat hij uitspraken deed die erop wijzen dat ook voor 

41  Gregorius de Grote. Mor., epistola missoria, 3 (Migne, Patrologia Latina 75, 513c).
42  ‘Primo namque sicut dicit apostolus, lex vetus est figura novae legis. Et ideo se-
cundum quod ea quae sunt veteris legis, significant ea quae sunt novae, est sensus 
allegoricus’, Thomas van Aquino: In Gal. 5 lect. 7. 
43  Jöns, Das ‘Sinnen-Bild’, 31.
44  ‘Dupliciter ergo lux aeterna se ipsam mundo declarat, per Scripturam videlicet et 
creaturam’, Joannes Scotus Erigena, Homilia in prologum S. Evangelii secundum Joan-
nem, (Migne, Patrologia Latina 122, 289c).
45  ‘Universus enim mundus iste quasi quidam liber est digito Dei scriptus, hoc est, 
virtute divina creatus, et singulae creaturae quasi figurae quaedam sunt, non humanae 
placito inventae, sed divino arbitrio institutae ad manifestanda, et quasi quodammode 
significanda Dei invisibilia’, Julianus Toletanus Episcopus, Commentarius In Nahum 
Prophetam, (Migne, Patrologia Latina 96, 723b).
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hem er ‘een sprake uitging’ van de schepping.  Hij verklaarde dat de bomen 
en stenen iets leren dat je niet van leermeesters kunt horen.46  

De voorwerpen van de schepping wijzen, zo werd algemeen gesteld,  
in twee richtingen: van boven naar beneden, namelijk de openbaring van God 
aan de mensen; en van onder naar boven, te weten: de weg van de mens tot 
erkenning van de Schepper, van zijn wil en wezen. Hugo van St. Victor kwam 
tot de uitspraak Deinde Scriptura explicat quae creatura probat,47 waarmee hij 
aangaf dat de Bijbel voor hem de zin van de natuur verklaart. De middeleeuw-
se allegorie gaf een systematiserende spiritualisering van de schepping. Ieder 
ding was een teken van een geestelijke werkelijkheid. De wereld op zich werd 
gezien als afbeelding van Gods grootheid en volmaaktheid. Deze gedachte 
werkte nog eeuwenlang door. Dit blijkt uit de Geburtsbetrachtungen van Ca-
tharina Regina von Greiffenberg (1633-1694).48 C.M. Pumplun constateert 
namelijk: ‘Sowohl die Methaphern in den emblematischen Reihen als auch 
die konkrete Realität der Schöpfung, der sie entnommen sind, deuten auf eine 
verborgene heils-geschichtliche Bedeutung.49

Als met de Reformatie de Middeleeuwen ten einde lopen en de spiri-
tuele duiding van de Schrift (en van al het geschapene) haar betekenis verliest, 
blijven nog wel de Bijbelcommentaren en allegorische woorden-boeken in 
gebruik, zodat met name in de prediking de invloed blijft bestaan. In de over-
wegend rooms-katholieke gebieden, waar de spirituele uitleg haar geldigheid 
behield, zag nog een groot aantal woordenboeken het licht.50 Van de hand 
van Hieronymus Lauretus (16e eeuw), een Spaanse Benedictijn, verscheen 
het  belangrijke verzamelwerk Sylva Allegoriarum Totius Sacrae Scripturae. Dit 
lexicon, dat niet alleen een inleiding bevat in de allegorische terminologie en 
Schriftuitleg, maar waarin ook alfabetisch nomina en verba behandeld wor-
den, vond veel aftrek.51 Bij ieder artikel wordt verwezen naar de uitleg van de 
kerkvaders. Niet alleen naar de kerkvaders uit de vroege christelijk kerk, zo-
als Basilius, Augustinus, Ambrosius en Gregorius de Grote, wordt verwezen, 
maar ook naar de leraren uit de Middeleeuwen: Beda, Hilarius, Isidorus van 

46  ‘Ligna et lapides docebunt te, quod a magistris audire non possis’, Bernhard van 
Clairvaux, Epistolae, (Migne, Patrologia Latina 182, 242).
47  Hugo van St. Victor, Miscellanea, lib. I, (Migne, Patrologia Latina 177, 505a).
48  Zie over haar: Cristina M. Pumplun: ‘Greiffenberg, Catharina Regina von’, in: 
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Band 21, Bautz, Nordhausen 
2003.
49  Cristina M. Pumplun: ‘Begriff des Unbegreiflichen’. Funktion und Bedeutung der 
Metaphorik in den Geburtsbetrachtungen der Catharina Regina von Greiffenberg (1633-
1694), Amsterdam - Atlanta 1995, 148.
50  J.B. Pitra, Spicelegium Solesmense, III, geeft aan dat er in de periode 1500-1728 nog 
meer dan twintig verschenen.
51  Tussen 1575 en 1701 verschenen niet minder dan negen drukken.
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Sevilla, Richard van St. Victor, Thomas van Aquino en anderen. Hierin komt 
duidelijk naar voren dat de patristisch-middeleeuwse overlevering binnen de 
katholieke wereld van de 16e en 17e eeuw nog haar geldigheid behield.52

De Reformatie bracht gedeeltelijke verandering

Luther wees de viervoudige Schriftzin en het gebruik van de allegorie af, om-
dat hij vond dat door een geestelijke duiding de zin der Schrift ‘jämmerlich 
zurissen’ werd. Als monnik had hij daar genoeg tijd aan verspild, vond hij. De 
laatste en beste kunst was voor hem naar eigen zeggen: Tradere scripturam sim-
plici sensu.53 Hoewel de allegorie bij hem in het theologisch dispuut had afge-
daan, gold dit niet voor de prediking. Wanneer de samenhang van de Schrift 
het vereiste, werd door hem allegorie nog wel toegepast. Het feit, dat de breuk 
in theologisch-dogmatisch opzicht weliswaar radicaal was, maar aan de mo-
gelijkheid van allegorische duidingen nog wel bij de praktische Schriftuitleg 
een plaats kon worden gegeven, heeft ertoe geleid dat de allegorische uitleg in 
protestantse kring een plaats behield. In feite bleef de notie gehandhaafd dat 
het geschapene naar de Schepper verwijst. In zekere zin geldt dit ook van de 
middeleeuwse Bijbeluitleg met zijn meervoudige duidingen. Dit ondanks het 
feit dat de theologische basis eronder was weggevallen. Op het punt van de 
Schriftuitleg is er sprake van een zekere continuïteit. 

Volgens Jöns volgde Melanchthon het spoor van Luther. Uit zijn kring 
kwam echter een geschrift voort dat de opmerkelijke overgang van een allego-
risch woordenboek tot Embleemboek illustreert binnen het protestantisme.54 
Het gaat om het in 1558 in Wittenberg verschenen werk van Johannes Coge-
ler (1525-1605), getiteld: Imagines elagantissimae quae multum ad intelligen-
dos doctrinae Christanae locos adferre possunt, collectae, partim ex praelectinibus 
Domini Philippi Melanchthonis, partem ex scriptis Patrum. De houtsneden in 
dit geschrift zijn van Johannes Crato. De imagines en loci in het eerste deel 
beginnen met God, vervolgens worden de duivel en de zonde, de wet en het 
evangelie, en het onderscheid tussen Oude Testament en Nieuwe Testament 
behandeld, om te eindigen met de opstanding der doden. Dit geschrift toont 
hoezeer de emblematiek haar wortels heeft in de middeleeuwse Schriftleer, 
maar bewijst ook dat in de kring van de reformatoren voor emblematiek be-
langstelling bestond. Dit blijkt niet minder uit het feit dat Theodorus Beza 
(1519-1605) het eerste embleemboek uitgaf dat in Zwitserland verscheen.55 

52  Jöns, Das ‘Sinnen-Bild’, 34-35.
53  Luther, Tischreden, Bd. 2, nr. 2083 en Bd. 5, nr. 5285.
54  Jöns, Das ‘Sinnen-Bild’, 36.
55  De emblemata van Beza verschenen voor het eerst in 1580 als onderdeel van de 
bundel Icones, id est vrae imagines virorum doctrina simul et pietate illustrium bij de uit-
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Als in de 17e eeuw de kosmologische emblematiek56 tot bloei komt, 
vertoont deze sterke verwantschap met de middeleeuwse wereldbeschouwing. 
Het embleem werd voortaan gezien als een presentatie van wat in de schep-
ping op verhulde wijze van de goddelijke openbaring aanwezig is. Van de 
allegorische woordenboeken werd nog veelvuldig gebruik gemaakt. Er schuilt 
dus waarheid in de conclusie van Ohly, dat dankzij de emblematiek zelfs de 
tijd van de barok doordrongen bleef van de middeleeuwse geest der allegorie.57

Doorwerking in de literaire wereld 
van de Nederlanden

In de Nederlanden is de belangstelling voor emblematiek van meet af aan heel 
groot geweest. Schenkeveld-van der Dussen heeft aangegeven dat nergens in 
Europa dit genre, zowel kwantitatief als kwalitatief, de mensen zo geboeid 
heeft als in de Nederlanden.58 Bij het drukkershuis Plantijn in Antwerpen 
verschenen vele edities van Emblematum liber van Alciatus. Erasmus, die per-
soonlijk met Alciatus bevriend was, stelde een verzameling van achthonderd 
Latijnse spreekwoorden met verklaringen samen, Adagia (1500). Dit is een 
belangrijke bron geweest voor de emblemata van Alciatus.59 Erasmus werd 
ook zelf een gedreven beoefenaar van de emblematiek. Naast hem kunnen vele 
anderen worden genoemd. Het lijkt niet gewaagd te stellen dat vrijwel alle 
belangrijke literatoren uit de 16e en van de 17e eeuw zich met emblematiek 
bezig hebben gehouden. Daniel Heinsius publiceerde in 1601 zijn bundeltje 
Quaeris quid sit amor; Hooft kwam tien jaar later met zijn Emblemata amato-
ria (1611), terwijl in 1614 Roemer Visscher zijn Sinnepoppen in het licht gaf. 
De Emblemata of zinnewerk van Johan de Brune de Oude, met daarin fraaie 
afbeeldingen van de Zeeuwse kunstenaar Adriaen van de Venne, verscheen in 
1624.60 Als onbetwist grootmeester moet Jacob Cats worden genoemd. Hij 
gaf een omvangrijke bundel Silenus Alcibiadis sive Proteus (Middelburg 1618) 
uit, waarvan bijna tien jaar later een gepopulariseerde versie verscheen onder 

gever Joannes Laonius in Geneve (vertaling in het Nederlands door C.L.J. Kooman, 
Dordrecht 1980).
56  De emblematiek die de kosmos als zinnebeeld van goddelijke bedoelingen tracht te 
verklaren.
57  F. Ohly, Vom geistigen Sinn des Wortes im Mittelalter, Darmstadt 1966, 21.
58  Schenkeveld-van der Dussen, Nederlandse literatuur in de tijd van Rembrandt, 
Utrecht 1994, 145.
59  Porteman, Inleiding, 32.
60  Vgl. Porteman, ‘Johan de Brunes emblematische essays’, in: Johan de Brune de Oude 
(1588-1658), een Zeeuws literator en staatsman uit de zeventiende eeuw, Middelburg 
1990.
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de titel Sinne- en minnebeelden (1627). Cats versloeg daarmee zijn duizenden. 
We zien dat hij op een bijzondere wijze omging met het emblemata-genre. 
Fraaie embleemprenten, eveneens van Adriaen van de Venne, driemaal afge-
drukt, zijn van een verschillende uitleg voorzien in Nederlandse, Latijnse en 
Franse verzen. Het bijzondere is, dat de eerste zingeving amoureus is, de twee-
de zedelijk-maatschappelijk, en de derde godsdienstig. Zo bestrijkt het boek 
de drie levensstadia: de jeugd, de volwassenheid en de ouderdom.61 Nooit 
eerder was in het embleemgenre een dergelijke drievoudige uitleg vertoond. 
Voor de meervoudige beeldduiding vond Cats naar eigen zeggen steun in de 
traditie van de Bijbeluitleg.62 Dat is veelzeggend, want we zien hierin een com-
binatie van emblematiek en Schriftuitleg. De moraal rond huwelijk en seksu-
aliteit is een geliefd thema van Cats. Zo geeft hij een versbewerking, getiteld 
Self-stryt, van het Bijbelse verhaal van Jozef, die de verleidingen van de vrouw 
van Potifar (Genesis 39) weerstond. Van Cats’ omvangrijke werk Houwelick 
(1625) werden volgens de schatting van zijn uitgever meer dan vijftigduizend 
exemplaren verkocht.63 Later verscheen van hem: Spiegel vanden ouden ende 
nieuwen tijdt (1632). Zijn meest lijvige dichtwerk ’s Werelds begin, midden, 
eynde, besloten in den trou-ringh droeg hij op aan Anna Maria van Schurman 
(1607-1678). Het verscheen in 1637.

Verder kunnen nog vermeld worden: Bredero, Coornhert, Luyken, 
Poirters, Spiegel, Van der Noot en Vondel. Ook zij gaven emblematische wer-
ken uit. Een bijzondere positie kan worden toegekend aan de doopsgezinde 
gebroeders Schabaelje. Van hen was het Jan Philipsz. Schabaelje (±1650-1720) 
die onder meer Emblemata Sacra, bestaande in meer dan twee hondert Bybelsche 
Figuren (Amsterdam 1653) in het licht gaf. Over de vraag of de geïllustreerde 
uitgaven van de Schabaeljes gerekend kunnen worden tot de emblematiek, 
lopen de meningen echter uiteen.64 
 De emblematiek was als genre zeer populair. De stroom aan emble-
mataliteratuur die in Europa geproduceerd werd, was zeer omvangrijk. De 
bijdrage uit Nederland daaraan is aanzienlijk geweest. De invloed die van de 
emblemaliteratuur uitging op de verbeelding en het denken van de lezers is  
niet te overschatten. Op vrijwel alle levensterreinen was die merkbaar. Niet  
het minst op dat van de theologiebeoefening.

61  Porteman en M. B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen, 310.
62  Porteman en M. B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen, 311.
63  Porteman en M. B. Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen, 314.
64  P. Visser, Broeders in de geest. De doopsgezinde bijdragen van Dierick en Jan Philipsz. 
Schabaelje tot de Nederlandse stichtelijke literatuur in de zeventiende eeuw, Deventer 
1988, dl. 1. 373-374 en 382.
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D’Outreins interesse voor het genre

D’Outrein toonde al vroeg, naast zijn belangstelling voor de theologie, interesse 
voor de dichtkunst. Emblematiek heeft met beide een raakvlak. Het is dus niet 
verwonderlijk dat hij ook hierdoor geboeid werd en bepaalde elementen van de 
emblematiek aanwendde voor zijn theologische methode. Daarin stond hij niet 
alleen. Sommige collega’s van hem die eveneens een zinnebeeldige Schriftuit-
leg voorstonden, stelden een emblematisch woorden-boek samen.65 D’Outrein 
had er echter behoefte aan zijn hermeneutisch standpunt te verantwoorden 
opdat duidelijk werd op welke wijze hij het gebruik van emblematiek gerecht-
vaardigd vond. Hij heeft dat gedaan in zijn bundel Proef-stukken (1700). Dit 
roept de vraag op: Maakt dit D’Outrein tot een emblematisch theoloog?
 Porteman beschrijft dat verschillende emblematologen - onder wie A. 
Schöne de voornaamste plaats inneemt - gepoogd hebben het genre emblema-
tiek te definiëren.66 Tot eenstemmigheid heeft dit niet geleid. Zelfs wanneer 
men de drieledigheid (motto, pictura, subscriptio) als een absolute voorwaarde 
stelt, blijken er nog tal van historische problemen te bestaan om tot een com-
munis opinio te komen. In D’Outreins werken ontbreken picturae en is dus 
van drieledigheid geen sprake. Ook was hij geen embleemdichter en kan hij 
dus niet als emblematicus worden betiteld.67 Daar staat tegenover dat wel van 
hem geldt dat hij doordrongen was van een emblematische wereldvisie. 

Emblematisch theoloog

Wat betreft de benaming ‘emblematisch theoloog’ ligt het anders. D’Outreins 
tijdgenoot Henricus Groenwegen (1640-1692) gebruikte de term ‘emblema-
tische theologie’ voor zijn zinnebeeldige Schriftuitleg.68 D’Outrein bezigt deze 
term ook. Hij geeft aan dat de benamingen theologia emblematica, hieroglyp-
hica, symbolica en ‘zinnebeeldige godgeleerdheid’ naast elkaar gebruikt wor-
den.69 Een en ander laat zien dat er geen eenduidigheid bestond. Dit hangt 
samen met het feit dat het begrip ‘emblematisch’ zich niet op essentialistische 
wijze laat definiëren. Wel is dit mogelijk op een andere manier.

65  Genoemd kunnen worden: N. Lydius, Lexicon Hieroglyphicum (niet gepubliceerd 
door zijn vroegtijdige dood); H. Groenewegen, Hieroglyphica, anders Emblemata sa-
cra,
’s-Gravenhage 1693; P. Hamer, Technologemata Sacra, ’s-Gravenhage 1699.
66  Porteman, Inleiding, 36-44.
67  Een samensteller van een embleemboek of embleemdichter noemt men een emble-
maticus. 
68  Van Asselt, ‘De neus van de bruid’, 169.
69  D’Outrein, Proef-stukken,  166.
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Wanneer wij daar nu een poging toe willen doen, kan het begrip 
‘Familienähnlichkeiten’, dat door Ludwig Wittgenstein wordt gebruikt, ons 
daarbij helpen.70 Hij geeft ermee aan, dat bepaalde zaken, hoewel er niet 
één eigenschap is die ze alle delen, toch ‘verwantschap’ hebben, zodat ze tot 
‘dezelfde familie’ gerekend kunnen worden. Wittgenstein laat zien, dat bij-
voorbeeld bord-, bal- en kaartspelen, zonder dat ze één gemeenschappelijke 
eigenschap hebben toch alle onder het begrip ‘spel’ vallen. Op deze wijze kan 
ook worden gesteld dat onder de aanduiding ‘emblematisch’ niet alleen de 
emblemata(bundels) vallen, maar ook de vormen die ermee verwant zijn: het 
beeldepigram, de impresa, de hiëroglief, de emblemata, maar ook de emble-
matische Bijbeluitleg. Wanneer we hiervan uitgaan, is het niet nodig om met 
Schenkeveld-van der Dussen te spreken over het ‘oprekken’ van het begrip 
emblematiek,71 om daarna de publicaties van D’Outrein te typeren.  Op deze 
wijze krijgt de emblematische Schriftuitleg de plaats die Henkel en Schöne 
haar vermoedelijk ook hebben toegedacht.72

In zijn Proef-stukken wordt het literaire genre emblematiek door 
D’Outrein uitvoerig behandeld. Er kan zelfs gesteld worden dat hij de em-
blematiek heeft geïmplementeerd in zijn theologische methode. In zijn visie 
op de schepping, waarvan het bestaan volgens hem geheel gelegen is in haar 
zinnebeeldige betekenis, vertoont hij verwantschap met de emblematici. Voor 
hen had namelijk alles een zin, omdat het ‘bedoeld is, en geschapen is en aldus 
een hogere werkelijkheid afstraalt’.73 De benaming ‘emblematisch godge-leer-
de’, die erop duidt dat een theoloog de zinnebeeldige Schriftuitleg voorstaat 
en een zekere affiniteit heeft met emblematiek, is dus zeker op D’Outrein van 
toepassing. Ook kan worden gesteld dat diverse van zijn geschriften tot de 
emblematische literatuur gerekend kunnen worden.74 

Toch picturae

Schenkeveld-van der Dussen heeft erop gewezen dat Proef-stukken weliswaar 
geen afbeeldingen bevat, maar wel een interessante titelgravure. Daar zijn 
twaalf tafereeltjes op afgebeeld met een raadselachtig karakter, die men zou 
kunnen beschouwen als emblematische picturae.75 In het middengedeelte van 

70  L. Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Frankfurt 2001 (sectie 66 en 67).
71  Schenkeveld-van der Dussen, ‘Theologie en emblematiek’, 981.
72  Henkel, A, & A. Schöne, Emblemata, Handbuch zur Sinnbildkunst, XIX.
73  Porteman, Inleiding, 147.
74  Dit geldt zeker van de drie werken die hij in het jaar 1700 in het licht gaf: Proef-
stukken van Heilige Sinnebeelden; Heilige Versegelingen en De Roosendaalsche Vermake-
lykheden. 
75  Schenkeveld-van der Dussen, ‘Theologie en emblematiek. Het Lexicon Hiero-
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de gravure zijn op banderolles Bijbelplaatsen aangegeven die verwijzen naar 
de diverse afbeeldingen. Zo zien we links boven een afbeelding van een jonge 
en oude man die samen wandelen met in de lucht enkele vliegende arenden. 
Daarbij staat een verwijzing naar Jesaja 40:31. Midden boven op de titelprent 
zien we vogels die zich op een kadaver storten, met daarbij een verwijzing 
naar Mattheüs 24:28. Midden onder zien we een jager die een hert opjaagt, 
met een verwijzing naar Psalm 42:3. Zo is bij alle figuren een Bijbelwoord 
geplaatst. Schenkeveld-van der Dussen oppert dat die als motto’s kunnen wor-
den gezien. De verhandelingen in het boek vormen dan de uitleg van de raad-
selachtige plaatjes. De afbeeldingen, de Bijbelteksten en de uiteenzettingen  
zouden tezamen als een drieledig emblema kunnen worden beschouwd. Of 
dit werkelijk bedoeld is, blijft een vraag. De uitgever zal mogelijk de lezer er-
door hebben willen stimuleren van de inhoud van het boek kennis te nemen. 
D’Outrein had in zijn bundel De gelykenissen van den verloren zoon (1692) al 
een- zelfde aanpak laten zien. Daarin liet hij een titelgravure opnemen met 
zeven afbeeldingen, alle betrekking hebbend op de Bijbelgedeelten die in het 
werk aan de orde komen. Daarbij zijn geen Bijbelteksten vermeld. Dit was 
ook niet nodig, omdat die al op de titelpagina waren aangegeven. 

Vermeldenswaardig is ook dat D’Outrein in diverse van zijn werken 
een frontispice met een allegorische afbeelding ter grootte van de gehele blad-
zijde heeft opgenomen. Dit is bijvoorbeeld het geval in: Korte Schets (1690); 
Den Honig-Raat der verdrukkingen (1697); HeiligeVersegelingen (1700); Het 
Alphabeth der Godtsaligheid, (1701);  Eben-Haëzer ofte de Gedenksteen der 
hulpe van Jehovah, (1702); De Ziels-opheffing van een Godvrugtig Bidder en 
Dankzegger (1704) en De Tabernakel van Moses  (1715). Wij stellen vast dat 
D’Outreins belangstelling voor emblematiek ook daarin tot uiting komt.

glyphicum Sacro-Profanum (1722) van Martinus Koning in zijn Nederlandse con-
text’, in: Marc van Vaeck e.a., De steen van Alciato, Leuven 2003, 985. 
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Frontispice van Proef-stukken van Heilige Sinnebeelden, Amsterdam 1700; 
collectie van de auteur.
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Hoofdstuk 3

DE EMBLEMATISCHE SCHRIFTUITLEG
VAN D’OUTREIN

Emblematische godgeleerdheid

Coccejus vermeldde in zijn commentaar op het Hooglied dat de exegeet bij de 
uitleg van de Schrift veelvuldig op parabelen, figuren, typen, metaforen, orna-
menten en raadselen stuit.1 Deze vormen van zinnebeeldig taalgebruik vragen 
om een verklaring. H. Faulenbach heeft in zijn beschrijving van Coccejus’ leer 
over de beeldspraak in de Heilige Schrift erop gewezen dat bovengenoemde 
begrippen door Coccejus synoniem werden gebruikt.2 Volgens hem gaf hij 
geen definitie van wat er onder een embleem verstaan dient te worden.3 Coc-
cejus zag de verklaring van zinnebeelden als een zuiver exegetische bezigheid. 
Uit vergelijking van Schrift met Schrift zou kunnen worden opgemaakt wat 
de verklaring van een embleem is. Coccejus hield zich daarom in beperkte 
mate met zinnebeeldige Bijbeluitleg bezig. Wel zien we dat hij in zijn ver-
klaring van de Bijbelse profetie benamingen als ‘Egypte’, ‘Babel’ en ‘Assur’ 
beschouwde als zinnebeelden van antichristelijke machten. Tevens zag hij de 
zon als een zinnebeeld van God en Christus, en de palm- en cederboom als 
emblemata van de gelovigen.4 

Een aantal theologen die in de lijn van Coccejus theologiseerden ging 
echter een stap verder. Onder hen kunnen de predikanten Henricus Groe-
newegen en Johannes D’Outrein worden genoemd.5 Hoewel zij beiden de 

1  Coccejus, Canticum Canticorum (1666), § 423. ‘Non uteretur Scriptura metapho-
ris, parabolis, figuris, aenigmatibus, nisi vellet nos de re id cogitare, quod et verum est, 
et analogum veritati cognitae ac revelatae a Deo et creditae et per verba metaphorica, 
parabolas, figuras, aenigmata significari potest (…) Deus talibus metaphoris usus fuit, 
quia res tam evidentes futurae erant, ut etiam in rudibus picturis cognosci possent.’
2  H. Faulenbach, Weg und Ziel der Erkenntnis Christi. Eine Untersuchung zur Theolo-
gie des Johannes Coccejus, Neukirchen-Vluyn 1973, 66-79.
3  Faulenbach, Weg und Ziel, 67, noot 5.
4  Van Asselt, ‘Ultimum templus nobis imminet. Eschatologische structuren van de 
theologie van Johannes Coccejus’, in: Nederlands Archief voor kerkgeschiedenis/ Dutch 
Review of Church History 76 (1996), 189-226.
5  Van Asselt, ‘De neus van de bruid’, De ‘profetische’ en ‘zinnebeeldige’ godge-leer-
dheid van Henricus Groenewegen en Johannes D’Outrein’, in: F.G.M. Broeyer en 
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invloed van de emblemaliteratuur ondergingen en als vertegenwoordigers van 
de emblematische theologie kunnen worden beschouwd, bestonden er tussen 
hen wel verschillen. Volgens Van Asselt is er bij Groenewegen een apologe-
tisch motief waar te nemen, gezien het feit dat hij de emblematiek aanwendde 
als wapen tegen het denken van de opkomende Verlichting. Door D’Outrein 
zou dit theologische genre gepopulariseerd zijn en voor pedagogische doelein-
den zijn aangewend.6

De vraag hoe D’Outrein de emblematiek integreerde in zijn herme-
neutische methode bleef onbeantwoord. In het navolgende wordt op deze 
vraag ingegaan.

Vroege interesse

Johannes D’Outrein heeft als student al kennis genomen van de emblemati-
sche godgeleerdheid.7 Zijn leermeester en vriend Campegius Vitringa sr. heeft 
er mogelijk de basis voor gelegd. In zijn publicaties worden ook de nodige zin-
nebeeldige verklaringen aangetroffen.8 Verder blijkt dat hij in 1695 zijn stu-
denten liet disputeren over het vermaarde geschrift Hierozoïcon sive bipartium 
opus de animalibus Sacrae Scripturae van de Franse predikant Samuel Bochart 
(1599-1667).9 Heel duidelijk kwam D’Outreins liefde voor de zinnebeeldige 
Schriftverklaring tot uiting in zijn uitgave van het Hooglied van Nicolaas Ly-
dius.10 In de inleiding hiervan merkt D’Outrein op:

Wat aangaat den auteur van dit werkje over het Hooglied, den eerweerdigen 
en hooggeleerden (nu zaligen) Heer Nicolaus Lydius, wiens plaats wij in het 

E.M.V.M. Honée (red.), Profetie en godsspraak in de geschiedenis van het christendom, 
Zoetermeer, 1997, 163-184.
6  W.J. van Asselt, ‘De neus van de bruid’, 179.
7  D’Outrein gebruikte vrijwel steeds de benaming ‘sinnebeeldige godgeleerdheid’.
8  Zie: C. Vitringa, Verklaring van de Evangelische Parabolen, vertaalt en met eenige 
byvoegselen en aanteekeningen opgeheldert door Johannes D’Outrein, Amsterdam 1715. 
Een tweede druk van dit werk verscheen in 1726.
9  Zie F. Postma & J. van Sluis, Auditorium Academiae Franekerensis, 259. Het werk 
van Bochart (1663) geeft van alle in de Bijbel voorkomende zoogdieren, reptielen, 
vissen en insecten een beschrijving met de zinnebeeldige betekenis ervan. Het is een 
werk dat representatief kan worden geacht voor de nieuwe vorm van theologiseren, 
te weten de emblematische theologie. Hoewel de disputaties plaatsvonden nadat 
D’Outrein al een aantal jaren de academie van Franeker had verlaten, kunnen we er 
toch uit opmaken dat Vitringa dit genre van theologiebeoefening van groot belang 
achtte. 
10  N. Lydius, Het Hoogelied van Salomo, Amsterdam 1690. 
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predikampt na de salvinge die wij ontfangen hebben, bekleden, sal het niet 
nodig sijn veel te seggen: Die het geluk gehad hebben van sijn Eerw. nabij 
te kennen, dragen getuigenis van sijn bondig oordeel, doorsiende begrijp 
van Goddelijke zaken en van sijn doorwrogte geleerdheid. Waar van wij 
wenschen dat het gemeen nog voordeel konde trekken door het uitgeven 
van sijne doorwrogte schriften, die hij, schoon onvolmaakt heeft nagelaten; 
onder andere van een Lexicon Hieroglyphicum, hoedanig een de geleerde we-
reld al lang heeft nodig gehad en waar toe onsen schrijver een sonderling 
talent besat.11

In de inleiding van Hieroglyphica, anders Emblemata sacra12 van Groenewegen, 
wordt bovenstaande uitspraak van D’Outrein expliciet aangehaald. Uit een en 
ander blijkt dat D’Outreins naam in verband werd gebracht met de genoemde 
Lexica. Hij stond dus al enigermate bekend als theoloog die het belang van 
dergelijke naslagwerken onderschreef. Ook zijn prekenbundel De gelykenissen 
van den verloren zoon en de onregtveerdigen rentmeester die in 1692 verscheen, 
is een voorbeeld van zinnebeeldige Schriftuitleg. 

Naast de theologische interesse was er bij D’Outrein al vroeg sprake 
van literaire belangstelling. Zo hield hij zich op jonge leeftijd bezig met het 
schrijven van lofdichten.13 Dit was niet het enige. In het door hem uitgegeven 
Het Hoogelied van Salomo van Nicolaas Lydius (1638-1686) gaf hij een exposé 
over de ‘Digtkunst’, terwijl zijn eigen bijdrage aan dit boek voor een belang-
rijk deel bestond uit de berijming van het Bijbelboek Hooglied en enkele 
andere Schriftgedeelten.
In het jaar 1700 verschenen van de hand van D’Outrein, hij was inmiddels 
predikant te Arnhem, de twee publicaties die voor het verstaan van zijn theo-
logische methode van groot belang zijn, te weten: De Roosendaalsche Verma-
kelykheden en Proefstukken van heilige sinnebeelden. Beide onderling sterk 
verschillende geschriften behoorden, volgens D’Outrein, bij elkaar.14 

11  Lydius, Het Hoogelied van Salomo, 166.
12  Dit werk verscheen postuum in 1693.
13  Van zijn hand was alverschenen Lijktroost voor Kornelis Kien over de drouve dood 
van sijn huisvrouw Anna Zomer, Middelburg 1679; en de reeds genoemde lofdichten 
ter gelegenheid van de inhuldiging c.q. het huwelijk van Vitringa. Tevens het gedicht: 
Tranen over de dood van Bernard Somer, Amsterdam 1684. 
14  D’Outrein vermeldde in het voorwoord van De Roosendaalsche Vermakelykheden 
het volgende: ‘Verwagt binnen korten tyd myne Proef-stukken der Heilige Sinnebeel-
den; en agt gij deze beschryving van den Rosendaal, met de aankleven van dien, des 
weerdig, gy kond derselve bewaren om by dat werk te laten binden. Want ook dit 
gedigt met sinnebeeldige speelingen doorweven is. En gij sult, by ’t uitkomen van dat 
werk, nog meer reden sien, waarom dit dichtstuk er niet qualijk byvoegt.’
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De Roosendaalsche Vermakelykheden

De volledige titel van de eerste druk van het geschrift luidt: De Roosendaalsche 
Vermakelykheden, met een geestelijk oog beschouwd, in digtmaat gesteld en opge-
dragen aan de Hoogwelgeborene heer en Mevrouwe van Rosendaal en Mevrouwe 
Douariere van Heiden, en werd gedrukt bij Gerardus Borstius, Amsterdam 
1700.15 Het is een zogenaamd ‘hofdicht’ over het buitengoed Rosendael bij 
Arnhem, met annotaties van verschillende aard. W.B. de Vries-Schenkeveld 
heeft een beschrijving gegeven van de ontwikkeling van het Nederlandse hof-
dicht in de zeventiende eeuw.16 Zij wijst er in haar inleiding op17 dat P.A.F 
van Veen het hofdicht een plaats heeft geven in de West-Europese georgische 
literatuur en dat hij vaststelde dat er sprake was van een bepaald genre.18 De 
Vries-Schenkeveld geeft van het genre de volgende definitie:

Het hofdicht is een ik-vertelling in dichtvorm die in het presens gesteld 
is. Het onderwerp ervan is het buitenleven van een bestaande met name 
genoemde eigenaar op een bestaand, met name genoemd buitengoed, of het 
landgoed alleen. De referentiële waarde van de beschrijving is dominant, 
maar de beschrijving is wel geïdealiseerd. 
Het genre wil een beeld van het ideale buitenleven geven, waarbij men 
meestal de natuur ziet als schepping en gave van God, waaraan men veel 
lessen kan ontlenen. De belangrijkste morele waarden van dit soort leven 
zijn eenvoud, gastvrijheid, vredelievendheid en rechtschapenheid. Geeste-
lijke recreatie – godsdienstig en/of intellectueel van aard –  is een essentieel 
onderdeel van dit buitenleven. In lange hofdichten is er ook ruimte voor 
opinies van de verteller over actuele zaken.19

15  In 1713 verscheen een vermeerderde uitgave onder de nieuwe titel Wegwyzer door 
de Heerlykheid Roosendaal ofte De Roosendaalsche Vermakelykheden. Dit was een goed-
kopere uitgave in een kleiner formaat, ‘opdat men het gemakkelyker by sig zou kun-
nen dragen’. De wandelaars konden met dit handzame boekje Rosendael bezichtigen 
terwijl ze tevens gesticht zouden worden.
16  W.B. de Vries-Schenkeveld, Wandeling en verhandeling. De ontwikkelijng van het 
Nederlandse hofdicht in de zeventiende eeuw (1613-1710), Hilversum 1998.
17  De Vries-Schenkeveld, Wandeling en verhandeling, 11.
18  P.A.F. van Veen, De soeticheydt des buyten-levens, vergheselschapt met de boucken. 
Het hofdicht als tak van een georgische litteratuur, Den Haag 1960, 205. Het hofdicht 
gaat terug op de poëzie van de klassieke oudheid, in het bijzonder op de Georgica van 
Vergilius (een leerdicht over het boerenbedrijf ) en de Beatus Ille van Horatius (lofzang 
op het landleven).
19  De Vries-Schenkeveld, Wandeling en verhandeling, 282.
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Een hofdicht werd soms door de eigenaar of de bewoner van de ‘hof ’ zelf 
geschreven, of door iemand die het gedicht aan de bezitter opdroeg. Voorbeel-
den van dergelijke gedichten zijn: Den Binckhorst, geschreven door Philibert 
van Borsselen (±1575-1627);20 De Moufe-schans, in 1621 geschreven door de 
Zeeuwse predikant Petrus Hondius (±1578-1621);21 en Hofwijck, dat waar-
schijnlijk het meest bekende hofdicht is, in 1653 geschreven door Constantijn 
Huygens (1596-1687).22 Over dit gedicht merkt W.W. Mijnhardt op dat het 
vaak ‘als een lofzang op het landleven en als vlucht uit de stad is gepresen-
teerd’, maar dat het vol onverwachte relativeringen en paradoxen zit. Huygens 
zou, hoewel hij het buitenleven idealiseert, zelf vraagtekens zetten bij de mo-
rele juistheid ervan.23 Jacob Cats (1577-1660) liet zich ook niet onbetuigd. 
Hij schreef in 1655 het hofdicht Ouderdom en Buyten-Leven.24 

Als D’Outrein in 1700 de eerste uitgave van De Roosendaalsche Verma-
kelykheden het licht doet zien, bevindt hij zich dus in een illuster gezelschap. 
Hij schreef het hofdicht in opdracht van baron Jan van Arnhem.25 D’Outrein 
was overigens niet de eerste die de heerlijkheid Rosendael tot onderwerp van 
zijn poëtische uitingen koos. In 1690 had de Amsterdamse dichter Joan Plui-
mer (±1650-1720) het eerste Gezang op Roozendaal in het licht gegeven. In 
dit eenentwintig strofen tellende gedicht is de verwijzing naar Bijbelse noties 
niet nadrukkelijk aanwezig. Door D’Outrein werd het gedicht van Pluimer als 
bijvoegsel opgenomen in de derde druk van zijn hofdicht.26 In 1686 had de 

20  De volledige titel luidde: Den Binchorst ofte het Lof des geluck-salighen ende gerus-
moedighen Land-levens, Aen Ionkheer Iacob Snouckaaert Heer van den Binkhorst, Am-
sterdam 1613. Volgens De Vries-Schenkeveld, Wandeling en verhandeling, 43, is dit 
het eerste voorbeeld van een poëtisch vers dat later een hofdicht zal worden genoemd. 
‘De Binckhorst’ was een buiten gelegen aan de Vliet tussen Voorburg en Den Haag.
21  P. Hondius, Dapes inemptae. Of de Moufe-schans, dat is, De soetigheyd des buyten-
levens, Vergeselschapt met de Bouken, Leiden, 1621. ‘Moufeschans’ is de naam van een 
buitenplaats of landhoeve in de omgeving van Terneuzen, die door Hondius en ande-
ren werd bewoond.
22  C. Huygens, Vitaulium. Hofwyck. Hofstede Van den Heere van Zuylichem Onder 
Voor-burgh. ’s-Gravenhage 1653. Huygens liet in 1639 ‘Hofwijck’ bouwen nabij 
Voorburg. Als dichter-bewoner heeft hij het hofdicht geschreven. 
23  W.W. Mijnhardt, ‘De balans tussen de stad en platteland. Desurbanisatie en de 
opkomst van een agrarische samenleving: Zeeland 1700-1800. De drie tijdvakken van 
de Nederlandse geschiedenis’, in Archief, mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch 
Genoot-schap der Wetenschappen (2006), 13-43.
24  J. Cats, Ouderdom, Buyten-leven en Hof-gedachten op Sorghvliet, Amsterdam 1655. 
Als dichter-bewoner schreef Cats zijn hofdicht over het buitengoed ‘Sorghvliet’ in 
Den Haag. Het nog bestaande gedeelte is het huidige Catshuis.
25  J.C. Bierens de Haan, Rosendael. Groen Hemeltjen op Aerd, 53. 
26  De derde druk kreeg als volledige titel: Wegwijser door de Heerlykheid Roosendaal 
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Leidse predikant David Knibbe (1639-1701) ook al een preek gepubliceerd 
die hij had gehouden naar aanleiding van zijn bezoek aan Rosendael.27 De 
preek heeft als tekst: ‘O fonteyne der hoven, put der levende wateren, die uit 
de Libanon vloeien’ (Hoogl. 4:15 e.v.).28 Knibbe geeft over alles wat hij in de 
tuinen van Rosendael zag een geestelijke duiding. Opvallend is, dat hij in het 
bijzonder onder de indruk was van de waterwerken, zoals de vijvers, fonteinen 
en ‘waterwellingen’ die hij er had kunnen bewonderen. 

In ‘Aan den Leser’ van De Roosendaalsche Vermakelykheden schrijft 
D’Outrein dat de heerlijkheid Rosendael niet alleen in Nederland, maar ook 
in andere delen van Europa bekend was. Het trok daarom veel bezoekers. Het 
grootste deel daarvan kwam volgens hem alleen om te genieten van de uiter-
lijke schoonheid en om te kunnen zeggen dat men er geweest was. D’Outrein 
acht dit niet vruchtbaar. Hij merkt op:

Beter doet hy, en uitnemender voordeel draagt hy ’er van weg, die sig wel 
verlustigt in die sienelyke bekoorlykheden, dogh ondertusschen daarby niet 
alleen berusten blyft, maar die schepselen, ’t sy daar de natuur of konst in 
speelt, gebruykt als een ladder, om op te klimmen tot den Grooten Maker 
van het Heel-Al, om de voetstappen van syne wysheyd, magt en goedheyd in 
dezen gade te slaan. En noch christelyker, die by gelegenheyd van het geene 
hem hier of elders aan de sinnen voorkomt, opmerkt wat voor geestelyke 
sinspeelingen de H. Geest gebruykt in sijn woord op diergelyke schepselen; 
en waar van de Bergen, Daalen, Boomen, Bosschen, Bloemen, Fonteinen, en 
wat des meer sig aan het oog vertoont, sinnebeelden zyn.29

De laatste zin geeft duidelijk aan dat D’Outrein van mening was dat heel de 
natuur een zinnebeeldige betekenis heeft en dat alles met het oog daarop ge-
schapen is. In zijn aangekondigde werk Proef-stukken van Heilige Sinnebeelden 
zou hij deze stelling theologisch onderbouwen. 

Het eigenlijke hofdicht bestaat uit achttienhonderd alexandrijnen, in 
romein gedrukt. De tekst wordt telkens door D’Outrein onderbroken om zijn 

ofte, De Roosendaalsche Vermakelykheden. Met een geestelyk of zedelyk ooge beschouwt en 
in digtmaat gestelt, Amsterdam 1718. Niet alleen het gedicht van Pluimer, maar ook 
de volgende stukken werden toegevoegd: een nieuwe inleiding, een levensloop van 
Baron Van Arnhem, een treurrede en grafschriften op de overleden Heer van Rosen-
dael, de beschrijving van de koninklijke hertenjacht uit 1697; een verjaardagsgedicht 
uit 1713 en de brand op Rosendael van 1714. De uitgave werd bovendien rijk geïl-
lustreerd met gravures van de Amsterdamse graveurs Jan Smit en Johannes Call.
27  Bierens de Haan, Rosendael, 300-301.
28  D. Knibbe, De Fonteynen en hoven van de edele in den lande, geestelijk overgebragt tot 
Christus en sijn gemeente, in een uytbreyding over ’t Hooglied Cap. 4:15,16, Leiden 1686.
29  D’Outrein, De Roosendaalsche Vermakelykheden, *2r en 2v.
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‘geestelijke bedenkingen’ of ‘zedelijke aanmerkingen’, die cursief gedrukt zijn, 
eraan toe te voegen. Het hofdicht vangt aan met de jubelwoorden:

     O Roosendaalsche Tempé! ô pronkcieraad der Hoven!
          Vol heerlykheid en pragt, wie kan naar waarde u Loven?

Uw glory rijst van selfs tot aan des Hemels trans,
 Ja gy verdooft het ligt der sterren door uw glans.30

Het schrijven van het hofdicht zag D’Outrein als een geestelijke bezigheid. 
Dit blijkt uit het feit dat hij zich een ‘ruimere besproeiing’ wenste van de geest 
die dichters bezielen kan. Maar hij verwachtte het niet van de bronnen waar 
de heidense dichters uit ‘dronken’, gezien zijn opmerking: ‘Met deze verdigt-
selen hebben wy, Christenen, niet te doen’. Zijn verzuchting is:

Mocht ik mijn veder maar in ’t uiterst van myn lippen
Natmaken uit den stroom van Siloams fontein,
Dan kende ik myne kragt hier toe niet te klein.

      Ik sla myn oog op U, ô Bron van ’t geest’lyk leven,
   Wil uwen invloed aan myn geest en veder geven.

In een voetnoot gaf hij aan, dat met ‘Siloams Fontein’ de fontein Gihon, 
Etham of Siloam werd bedoeld, die ten westen van Jeruzalem was gelegen en 
waarvan het water via onderaardse kanalen door de tempel werd geleid om uit 
te monden in de beek Kedron. Sommige theologen - D’Outrein verwijst naar 
Coccejus jr. en Vitringa - zagen hierin een beeld van de Heilige Geest met zijn 
gaven en werkingen.31 Door deze ‘bron’ verlangde D’Outrein te worden geïn-
spireerd. In dichterlijke taal wordt vervolgens een topografische beschrijving 
van de heerlijkheid Rosendael gegeven, waarbij de zinnebeeldige verklaring 
van de beschreven objecten niet alleen wordt vertaald in morele lessen, zoals 
volgens De Vries-Schenkeveld in hofdichten gebruikelijk was,32 maar door 
D’Outrein ook wordt toegepast op het geloofsleven. 

Het begin van de wandeling die D’Outrein maakt, situeert hij bui-
ten het eigenlijke landgoed. Komend vanuit Arnhem diende men eerst een 
dor heidelandschap te doorkruisen alvorens men de heerlijkheid Rosendael 
bereikte en men kon gaan genieten van al de vermaken die daarin geboden 
werden. De geestelijke bedenkingen die hij hierbij aantekent, eveneens dich-
terlijk verwoord, luiden:

30  D’Outrein, De Roosendaalsche Vermakelykheden, 1.
31  J.H. Coccejus, Nader Ondersoek van het rechte verstand van de Tempel die den Profeet 
Ezechiël gezien en beschreven heeft, Amsterdam 1692, 593; Vitringa, ’t Rechte verstant 
van den Tempel Ezechiëls verdeedigt en bevestigt, Harlingen 1693, dl. II, 385.
32  De Vries-Schenkeveld, Wandeling en verhandeling, 282.
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Hoe d’ Hemelgod somswyl sijn keurelingen leid
Door menigerley strijd en wederwaardigheid.
Wanneer hij voorheeft aan een sondaar sijn genade,
Te schenken, eer hij in zielen-wellust baade,
Is Hij gewoon hem door een schrikkige Woestijn
Te leiden van veel smert en overtuigings pyn.
Hy doet de droefheid hem gevoelen van de sonden.

Duidelijk is dat D’Outrein aangeeft dat de ‘geestelijke wandeling’ van een dor 
en doods gebied naar de ‘heerlijkheid’ leidt die God heeft weggelegd voor zijn 
‘keurlingen’. Vervolgens schrijdt de dichter-wandelaar door een laan met aan 
weerszijden eikenbomen waarvan de verstrengelde kruinen bescherming bie-
den tegen de zon. Dat bepaalt hem bij de Schriftwoorden die zeggen dat we 
als eikenbomen krachtig en standvastig dienen te staan in ‘Gods hof ’.33 Daar-
na krijgt de wandelaar zicht op de eigenlijke hof, wat hem doet uitroepen: 

Nu treed ik ’t hofperk in. Wat luisterryk vertoog
      Van boom en bloemgewas verblind myn keurig oog:

 De linde kan my met haar loof en geur vermaken,
        De kers- en appelboom doet my haar vrugten smaken,
       Sy bied van selfs die aan, sy steekt se als in den mond.

Dit roept bij de dichter-wandelaar de Bijbelwoorden in herinnering die aan-
manen tot het voortbrengen van goede vruchten en doet hem uitroepen: Ey, 
sta daar na, myn ziel! Breng daaglyx vrugten voort. Waar door gy selfs de ziel uws 
Bruidegoms bekoort. Zijn de bladeren van de bomen zinnebeeld van een net 
burgerlijk leven, de vruchten daarentegen zijn het zinnebeeld van de goede 
werken.34 
 De wandeling moet echter worden voortgezet. Nu vindt hij op zijn 
pad fonteinen, een rijke waterval en een grot. Hij tekent erbij aan dat de wa-
terstralen, helder als kristal, wel veertien voet hoog opwaarts worden geperst. 
Als het kraanwerk wordt opengedraaid ziet hij ‘flux’ overal waterstralen lopen. 
In de grot is het alsof de afgrond - weliswaar door koperen buizen - het water 
uitbraakt. Uiteraard komen bij het zien van de fonteinen en het heldere water 
bijna alle Bijbelwoorden bij hem boven die betrekking hebben op de geeste-
lijke waterbronnen, bovenal op Christus, de ‘Fontein der saligheid’. Dat de 
wandelaar ook met heuse vermakelijkheden te doen kan krijgen, blijkt uit de 
woorden:

33  Hij verwijst onder meer naar Jesaja 61:3.
34  Hierbij verwijst D’Outrein naar: K. Alardin, De Geluksaligheyt van den Wech der 
Rechtveerdige, Amsterdam 1692, 67 en 73.
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Dogh wilt gy wat te veel u selfs bespeculeeren35

   Daar is wel kans om u die hoovaardy te ontleeren;
         Men draait een kraantje op, en zie daar komt een plas,

            Die u in ’t aangesigt spouwt en nat maakt kleed en das.36

Er zijn overigens nog veel meer objecten in de tuin van Rosendael te zien waar 
de wandelaar tijdens zijn rondwandeling geestelijk lering uit kan trekken. Zo 
ziet hij ‘op een blaauwe kloot, een vliegend Fortuin: van binnen is sy loodt’. 
Dit beschouwt D’Outrein als het zinnebeeld van alle aards geluk en eer. Hij 
zegt ervan: ‘Het vliegt geswind daar henen, ’t Is in een ogenblik uit uw gesigt 
verdwenen.’ Het is beter te zoeken naar het eeuwige goed, voor welks verlies 
je niet hoeft te vrezen.
 De wijnberg, die de wandelaar ook bezoekt, richt hem uiteraard op 
de Ware Wijnstok. Ook wordt gewezen op het gebruik en misbruik van de 
wijn. ‘Het is een edel nat, dat ’s mensen hart verblijdt en sterkt, welsprekend 
en onversaagd maakt.’ Tevens is het ‘Artseny’ voor wonden en zuivert het 
bloed. Hier wordt echter aan toegevoegd: Maar: Foei gy, die dit nat misbruikt 
tot overdaad! Aangekomen bij het bleekveld, is de overdenking van de dichter-
wandelaar dat ‘veel seep en d’ allerscherpste looge’, de zondeschuld van de 
mens niet kan afwassen. Alleen het bloed van Christus maakt van zonden rein. 
Bijzonder is zijn overweging bij de vissen in de vijver. Zij zijn voorzien van 
schubben en vinnen, hetgeen gezien kan worden als een beeld van de wapen-
rusting die beveiligt voor geestelijk gevaar. Gekomen bij het hofkabinet van de 
barones, blijkt dit ‘opgepronkt met porceleine vaten’. Voor de buitengewone 
schatten die D’Outrein daar ziet, weet hij haast geen woorden te vinden. Alles 
wat hij ziet, is onbeschrijflijk mooi. Natuurlijk maakt hij niet alleen melding 
van het ‘stromende’ water, de schelpjes, het porselein en het aardewerk, maar 
ook van het in het oog springende portret van koningin Mary, de overleden 
‘Troon- en Bedgenoot’ van Willem III.37 
 In de tweede druk van het werk, getiteld Wegwyzer door de Heerlykheid 
Roosendaal, die in 1713 verscheen, heeft D’Outrein de zinnebeeldige duidingen 
nog uitgebreid. De moestuin wordt dan vergeleken met een ‘besloten hof ’, beeld 
van Gods kerk, terwijl de vissen in de vijver de parabel uit de Schrift over de won-
derlijke visvangst in gedachten roepen. Ook de gevleugelde dieren in de volière 
blijken onderwerp van geestelijke beschouwing te zijn. Bijvoorbeeld de pauwen 
met hun prachtige staarten met ‘hondert Argus-ogen’, maar met poten die ‘seer 
lelyk syn’. Zo zal een trots mens terneer worden gedrukt als hij zicht krijgt op 
‘syn slegte voeten, daar hy mede raakt aan de aarde’. Van de kalkoenen, die bij 

35  Bedoeld is: In de aanwezige spiegels naar jezelf kijken.
36  De fonteintjes, die in latere tijd ‘De bedriegertjes’ werden genoemd, vormden ten 
tijde van D’Outrein dus ook al een bron van vrolijk vermaak.
37  D’Outrein, De Roosendaalsche Vermakelykheden, 29.
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Gravure van ‘Het huis Roosendaal’; collectie van de auteur.
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het zien van iets roods direct erg tekeer gaan, kan men de aard van mensen leren 
kennen die ‘seer ligt gramstoorig sijn’.38 De etensbel van het huis blijkt het laatste 
zinnebeeld te behelzen, daar ze de gasten roept tot de maaltijd. De wandelaar 
wordt er door bepaald bij het Bijbelwoord: ‘Zalig zijn zij, die geroepen zijn tot 
het avondmaal van de bruiloft des Lams’ (Openb. 19:9). D’Outrein eindigt zijn 
hofdicht met:

Hoe lang ik hier vertoef, het kan my niet verveelen.
’k Vond hier wel ruymte om op wat geestelyks te speelen:
dogh hier mee sluit ik ’t hek, en ik verlaat den Hof.
Het geen daar buyten is verschaft my nieuwe stof,
om op een and’re tyd wat meer daar van te singen.

 Waaraan hij als ‘geestelijke bedenking’ toevoegt:

Ik roem en dank vast den Schepper aller dingen,
Die my op heden gaf dit luisterryk vertoog
Van sijn alwyse magt, En hef myn hert om hoog;
Want al dit aardsche schoon myn ziel niet kan versaden.
Die vind alleen haar heyl en rust in Gods genade,
Die hy genieten doet op een verborgen wys,
En tot een voorsmaak geeft van ’t Hemelsch Paradys.

D’Outrein heeft in de De Roosendaalsche Vermakelykheden een uitwerking ge-
geven van zijn stelling dat al het geschapene een zinnebeeldige betekenis heeft. 
Aan de hand van de Schrift kan de geestelijke betekenis worden ontdekt. Dan 
blijkt dat uit de natuur niet alleen zedelijke lessen kunnen worden getrokken, 
zoals in hofdichten gebruikelijk was, maar ook geestelijk onderwijs voor de 
gelovige. D’Outrein heeft er zelfs een heilsweg in ontdekt overeenkomstig de 
drieslag van de catechismus: ellende, verlossing en dank-baarheid. Want de 
wandelaar gaat uit de woestijn van de dorre heide (ellende) op weg naar de 
heilsfontein Christus (verlossing) om aan te zitten aan de dis der gelukzaligen, 
waar hij God mag loven (dankbaarheid).

Afmaning van het kaartspelen

Aan zijn hofdicht heeft D’Outrein een acht pagina’s tellend gedicht toege-
voegd als ‘toegift’, getiteld: Een Afmaning van het KAART-SPELEN, verkeeren, 
en ander ydel Tydverdryf. In ‘Aan den Leeser’39 werpt hij de vraag op, of het wel 

38  D’Outrein, Wegwyser, 1718, Vervolg, 41.
39  D’Outrein, De Roosendaalsche Vermakelykheden, *4v.
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een passend slot is voor een gedicht op Rosendael. Daar was men toch niet 
gewoon met kaarten of dansen de tijd te verspillen? Nee, dit was zeker niet 
het geval. Maar juist daarom, zo meende D’Outrein, kon hij des te veiliger 
het erbij voegen. In het eigenlijke hofdicht had hij getoond wat voor ‘eerlyk 
en stigtelyk vermaak en uitspanning een christen hebben kan en mag’ en in 
zijn toegift wilde hij waarschuwen voor ‘uitspanningen die ydel, vrugteloos 
en sondig sijn’. Ook bij dit gedicht verwijst D’Outrein naar een groot aantal 
Bijbelteksten. In dat licht stelt hij het kaartspelen dus aan de orde. Bierens de 
Haan heeft zich afgevraagd of de ‘toegift’ eigenlijk alleen als bladvulling door 
D’Outrein aan zijn hofdicht werd toegevoegd.40 Dit lijkt echter niet het geval 
te zijn, gezien het feit dat het in de herdrukken van 1713 en 1718 ook werd 
opgenomen. Bovendien was het waarschuwen tegen het kaartspel een thema 
dat door gereformeerde predikanten bij herhaling aan de orde werd gesteld.41  
Het slot van D’Outreins ‘afmanende gedicht’ is curieus:

Want soo gy naar het vleesch blyft leven, zult ge sterven
En eeuwig ’s Heeren gunst en synen Hemel derven,
God sal u wysen naa de Duyv’len in de hel.
Dit sal de loon sijn van uw Kaart- en Tiktakspel.42

Proef-stukken van Heilige Sinnebeelden
en

Heilige Versegelingen

De bundel Proef-stukken van Heilige Sinnebeelden43 is, in tegenstelling tot de De 
Roosendaalsche Vermakelykheden, bedoeld als homiletisch leerboek. Er zijn veer-
tien preken in opgenomen die door D’Outrein proefstukken worden genoemd 
als voorbeeld om te laten zien op welke wijze de zinnebeeldige Bijbeluitleg in 
de praktijk kon worden gegeven. Een uitgebreide inleiding met een theoreti-
sche verhandeling over de ‘sinnebeeldige wysheid in het algemeen’, gaat eraan 
vooraf. 44 Uit de lijst van ‘hulpmiddelen’ (naslagwerken voor de zinnebeeldige 
Schriftuitleg) die D’Outrein opsomt, blijkt dat hij goed op de hoogte was van 
wat op dit terrein beschikbaar was.45 Zowel De Roosendaalsche Vermakelykheden 
als de Proefstukken  kunnen tot de emblematiek gerekend worden.

40  Bierens de Haan, Rosendael, 55.
41  Vgl. H. de Frein, Het spelen met de kaart den Christenen ongeoorlooft, Middelburg 
1719.
42  D’Outrein, De Roosendaalsche Vermakelykheden, 40.
43  D’Outrein, Proef-stukken van Heilige Sinnebeelden, Amsterdam 1700.
44  D’Outrein, Proef-stukken, 130-211.
45  D’Outrein, Proef-stukken, 200-205.
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In hetzelfde jaar (1700) verscheen ook het tweede deel van Proef-stuk-
ken, getiteld Heilige Versegelingen.46 Daarin geeft D’Outrein een uiteenzetting 
over ‘De veelvuldige zin der woorden Gods’ en ‘Over het gebruik van heidense 
geschriften en oudheden ten behoeve van de uitleg van Heilige Schrift’. In feite 
vormt het gehele werk een verantwoording van zijn theologische methode. Die 
kan als uniek worden bestempeld, omdat niet eerder in het Nederlands taal-
gebied een dergelijke explicatio van de Theologia Emblematica gepresenteerd 
werd. Er waren weliswaar eerder publicaties op het gebied van de emblemati-
sche theologie verschenen, maar dat betrof vrijwel uitsluitend woordenboeken. 
De literaire en exegetische principes bleven hierin onbesproken.47

Hoe D’Outrein tot het schrijven van zijn bundel Proefstukken kwam, 
deelt hij zelf mee. Zijn collega Kaspar Alardin was te Arnhem begonnen met 
een prekenserie over de belangrijkste leerstukken van de geloofsleer. Hij was 
echter nog niet ver gevorderd toen hij door de dood werd weggenomen. 
D’Outrein voelde zich geroepen het werk van zijn overleden ambtgenoot 
voort te zetten. Hij was van mening dat bij de behandeling van de schep-
ping het onvolledig zou zijn alleen over de schepselen ‘in het algemeen’ te 
spreken. Van niet minder belang was immers dat schepselen geschapen zijn 
om zinnebeelden te zijn van geestelijke zaken. Daar moest dus ook aandacht 
aan worden geschonken. Het bood hem de gelegenheid dieper op de zinne-
beeldige Schriftuitleg in te gaan. Bij de opzet van de bundel had hij niet de 
intentie volledig te zijn. Over de eerste scheppingsdagen had hij geen preken 
voorhanden, dus werden die overgeslagen. Over de arend en de zinnebeeldige 
betekenis daarvan, had hij wel een preek. Die viel, zo oordeelde hij, onder de 
derde scheppingdag. Proef-stukken is hoofdzakelijk een bundeling van eerder 
geschreven en gehouden preken. D’Outrein vond het echter nodig dat zowel 
de theorie als de praktijk van de zinnebeeldige godgeleerdheid aan de orde 
zouden komen. Om die reden bevat de bundel, naast de veertien preken, een 
theoretische uiteenzetting. 

Gods werken en wijsheid

Psalm 104:24 vormde D’Outreins uitgangspunt.48 Dit Bijbelwoord spreekt 
over de menigvuldigheid en de grootheid van Gods werken en van zijn on-

46  D’Outrein, Heilige Versegelingen, zynde het tweede deel van de Proef-stukken der Hei-
lige Sinnebeelden, Amsterdam 1700.
47  Dit betreft onder meer de eerder genoemde publicaties van N. Lydius, H. Groene-
wegen en P. Hamer.
48  D’Outrein, Proef-stukken, 130. Hij geeft als vertaling van Psalm 104: 24: ‘Hoe 
groot syn uwe werken, o Jehova! Gy hebt se alle met wysheid gemaakt! De aarde is vol 
van uwe goederen!’
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doorgrondelijke wijsheid die hierin tot uiting komt, volgens D’Outrein. Met 
recht wordt daar veel aandacht aan geschonken, maar, zo meent hij, men is 
het spoor bijster als men denkt dat daarmee de wijsheid van God is uitgeput. 
Met andere woorden: dit is niet alles! We moeten ons niet beperken tot dat 
wat kenbaar is voor het ‘natuurlijke oog en voor het vernuft’. De ‘verstandigste 
heidenen’ hebben dat al ingezien, maar ‘voor zover wij christenen zijn, die de 
lamp van Gods Woord te baat hebben, past het ons wat dieper hier in te zien.’ 
Dan zullen we nog ‘doorlugtiger voetstappen van de goddelijke wijsheid’ te 
zien krijgen. Aan de hand van Hebreeën 11:3 wijst D’Outrein er vervolgens 
op dat de apostel zegt: ‘Dat we door het geloof verstaan dat de wereld door 
het Woord Gods is toebereid’. Dit betekent dat het geloof ons bevestigt in de 
waarheid dat de hele wereld is voortgebracht door het Woord, te weten door 
de Zoon van God. In tegenstelling tot de rede leert het geloof ons op welke 
wijze de schepping heeft plaatsgevonden. Het Griekse woord νοέω,dat door 
de apostel wordt gebruikt, houdt namelijk meer in dan enkel ‘verstaan’ in de 
strikte zin van het woord; het geeft aan, dat de mens door het geloof tot een 
dieper inzicht komt, zodat hij gaat zien: 

I. Dat God in het werk der schepping de God en Vader is van onze 
Here Jezus Christus, die het voornemen had om in zijn Zoon de God 
en Vader te worden van uitverkoren zondaren. 

II. Dat de schepping niet alleen het werk van Gods almacht en wijsheid 
is, maar ook het eerste werk tot de uitvoering van de Raad des Vredes. 
Dit is volgens D’Outrein ook de reden waarom in de psalmen en de 
profetische geschriften schepping en verlossing vaak tegelijk worden 
genoemd. Hij wijst op de Psalmen 33, 136, 104 en 148. Daarom 
wordt de Zoon de Opperste Wijsheid genoemd en het begin van 
de schepping Gods. Hierbij gaat het om het voornemen van God, 
om zich in zijn Zoon, in het genadewerk te verheerlijken. Dat is het 
grondbeginsel van de schepping der wereld. Ook de Joden hebben 
dit begrepen, zo stelt D’Outrein, gelet op de formulering die volgens 
rabbijn Maimonides (1135-1204) in oude tijden gebruikt werd bij 
de besnijdenis: ‘Gezegend zijt gij, Heere God, gy Koning der wereld, 
die ons geheiligd hebt in uw geboden, en ons bevolen hebt de Jo-
dengenoten te besnijden en uit haar het bloed des verbonds te doen 
komen. Want indien er het bloed des verbonds niet geweest was, zo 
zou de hemel en de aarde niet zijn geschapen, volgens hetgeen gezegd 
wordt (Jer. 33:25): ‘Indien het niet was geweest om mynes verbonds 
(of Testaments) wille, ik soude de ordeningen des hemels en der aarde 
niet gesteld hebben.’’49 

III. Ten derde: dat de schepping van hemel en aarde en alles wat daarin 

49  D’Outrein verwijst voor dit citaat naar: J. Selden (1584-1654), De jure naturali et 
gentium juxta disciplinam Ebraeorum, lib. 2 cap. 2, 1640. 
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is, zo door de Alwijze Schepper is ‘gefationeerd’ en ‘geschikt’, dat de 
schepselen, ieder op zichzelf, en het geheel samen, als het ware ‘leven-
dige schilderijen, afschetsingen, vertoogsels of zinnebeelden zijn van 
geestelijke dingen’. Déze hebben betrekking op personen of zaken, 
deugden of ondeugden, díe behoren tot het koninkrijk van Gods 
Zoon of dat van de satan.50 

D’Outrein verwijst naar rabbijn Salomo(n) die sprekend over de leviathan zou 
hebben gezegd: ‘Men moet weten dat de lichamelijke dingen hier beneden 
zo geschapen zijn, dat ze verbeeldingen en vertoogsels van geestelijke zaken 
zijn.’51 D’Outrein stelt dat zelfs de heidenen blijk hebben gegeven van het 
inzicht dat de hele schepping verwijst naar een diepere betekenis. ‘De Hiero-
glyphica of beeldsprakige geleerdheid, door zinnebeelden, parabolen, fabulen 
en dergelijke vindt hierin haar oorsprong’, zo betoogt hij.52 De Schepper heeft 
alles zo geschapen dat alles in de schepping een geestelijke werkelijkheid kan 
verbeelden. Gods wijsheid en het goddelijke beleid zouden daarin des te meer 
te zien zijn. Het is Gods bedoeling niet geweest slechts een ‘natuurtoneel’ 
tot stand te brengen. De hele wereld is slechts geschapen opdat ‘de Opperste 
Wijsheid daarop zou spelen onder de mensenkinderen’. Het licht der godde-
lijke openbaring doet ons de schepselen met een geheel ander oog beschou-
wen. Bovendien verschaft de Heilige Schrift zelf het duidelijkste bewijs. In de 
geschriften van de profeten en apostelen vinden we veelvuldig zinnebeeldige 
benamingen, woorden en spreekwijzen.53 

D’Outrein benadrukt dat het voor het verstaan van de Heilige Schrift 
van het grootste belang is, kennis te hebben van de zinnebeeldige god-geleerd-
heid. Men dient van allerhande zaken de zinnebeeldige betekenis nauwkeurig 
te onderzoeken en te kennen, om die te kunnen overbrengen op dat wat er 
door verbeeld wordt. Om hiertoe in staat te zijn, dient men eventueel gebruik 
te maken van de ‘overnatuurkunde’54 ten einde een en ander te kunnen over-
brengen op ‘het geestelijke’. Hiermee bezig te zijn is voor een christen nuttig 
en vermakelijk. Men ontvangt er dubbel onderwijs door. Men doet namelijk 
natuurlijke en Schriftuurlijke kennis op. De Heilige Schrift spreekt onder on-
eigenlijke en verbloemde spreekwijzen. Uit de context wordt vaak duidelijk 
dat niet de dingen zelf, maar dat wat er door verbeeld wordt, verstaan moet 
worden. Door eigen overdenking, maar ook door het raadplegen van oude 
en nieuwe schrijvers, kan worden vastgesteld waarvan de bedoelde personen, 
zaken of dingen zinnebeelden zijn. De overeenkomst tussen het geestelijke en 

50  D’Outrein, Proef-stukken, 132-134.
51  In margine: R. Salomo, Beth Israël. Ap Grellot. Praefat. In Apoc. § 26. 
52  D’Outrein, Proef-stukken, 134.
53  D’Outrein, Proef-stukken, 135.
54  Bedoeld is de metafysica.
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natuurlijke kan zo worden opgemaakt. Dit zal leiden tot verwondering over 
de veelvuldige wijsheid van God, ‘in de schepselen, als inzonderheid in Zijn 
woord.’55

Zinnebeeldige wijsheid in het algemeen en in de Schrift

D’Outrein vond het van groot belang een beschrijving te geven van de zin-
nebeeldige wijsheid. Blijkbaar was hij ervan overtuigd dat niet ieder hier vol-
doende kennis van bezat. Bovendien voelde hij zich genoodzaakt uiteen te 
zetten waarom hij de emblematiek voor de uitleg van de Bijbel heel belangrijk 
vond. Beginnend bij de zinnebeeldige wijsheid in het algemeen, bespreekt hij 
vervolgens het zinnebeeldig spreken in de Heilige Schrift. Van het woord ‘zin-
nebeeld’ geeft hij de volgende omschrijving:

Ons Nederduitsche woord, Sinnebeeld, brengt ons te binnen eenige ligha-
melyke saak, die een BEELD of verbeelding is van iets zedelyks. En het 
woordje SIN, dat vooraan gesteld wordt, kan te kennen geven, of, dat sood-
anigen saak onder sinnen valt, als of men seide, een sinnen beeld, dat is, een 
lighamelyke saak, die door een of meer van de vyf sinnen begrepen wordt, 
en een afbeeldsel is van iets anders. Of het kan te kennen geven, dat sulken 
lighamelyken saak een verhevender SIN, en beduidenis heeft, om ons nog 
iets anders, dat daar mede overeen-komst heeft, in de sin te brengen en aan 
het verstand voor te stellen.56

Vervolgens gaat D’Outrein in op de herkomst en betekenis van het woord Em-
blemata. Hij wijst erop dat het oorspronkelijk Griekse woord in het Latijn is 
overgenomen en later in het Frans als ‘emblèmes’ werd weergegeven. Hij geeft 
een uitvoerige beschrijving van hetgeen diverse geleerden over de oorsprong 
van het woord Emblema hebben gemeld.57 Resumerend kan worden gesteld, 
aldus D’Outrein, dat het woord emblematiek aanvankelijk een aanduiding 
was voor alles wat ter verfraaiing ergens werd ingevoegd. Het kon betrekking 
hebben op het enten van loten in bomen, wat ook tot verbetering gebeurt, 
maar ook tegelwerk in vloeren en wanden; tevens het graveersel en inlegwerk 
in gouden of zilveren voorwerpen of kostbare gesteenten. Zelfs motieven of 
patronen in kleding geweven, konden als emblemata worden aangeduid. Ten 
slotte noemt D’Outrein als vijfde - voor hem de belangrijkste betekenis - dat 
er ook oneigenlijke en figuurlijke spreekwijzen mee werden aangeduid. Rede-
naars plachten hun redevoeringen met figuurlijke spreekwijzen op te sieren. 

55  D’Outrein, Proef-stukken, 137.
56  D’Outrein, Proef-stukken, 137-138.
57  Genoemd wordt onder meer: G.J. Vossius, Etymologicon linguae Latinae, 1662.



Johannes D’Outrein

108

In dit verband haalt hij uitspraken van zowel de Romeinse retoricus Quintil-
lianus58 als Cicero59 aan. De emblemata worden door D’Outrein vervolgens in 
drie categorieën onderscheiden:

I. Zakelijke zinnebeelden;
II. Geprente of afgebeelde zinnebeelden;
III. Woordelijke zinnebeelden.

Onder de zakelijke zinnebeelden verstaat hij zaken die ‘door hare hoedanig-
heden’ gebruikt kunnen worden om iets anders, zedelijk of geestelijk, te ver-
beelden. Als voorbeeld noemt hij licht als zinnebeeld van God. Als de zake-
lijke zinnebeelden worden afgebeeld of gedrukt, vallen ze onder de tweede 
categorie: geprente zinnebeelden. Onder de woordelijke zinnebeelden verstaat 
D’Outrein, ‘de oneigentlijke spreekwijsen, waar in, onder oneigentlijke woor-
den, ontleent van de sakelyke sinnebeelden, gedoeld word op eenige andere sa-
ken of persoonen, die er door verbeeld worden.’60 Als voorbeeld noemt hij het 
Bijbelwoord Johannes 3:19 waarin met ‘het licht’ in oneigenlijke zin Christus 
wordt aangeduid en met ‘de duisternis’ de staat der zonde. D’Outrein wijst er 
vervolgens op, dat de zakelijke zinnebeelden het fundament vormen van de 
woordelijke en uitgebeelde. Hij acht echter alleen de zakelijke zinnebeelden 
van belang; en wel, zoals ze door de profeten en de apostelen worden gebruikt 
in de Schrift, om met oneigenlijke woorden en spreekwijzen iets anders dat 
zedelijk of geestelijk is, uit te drukken.61 De zakelijke zinnebeelden kunnen 
worden onderscheiden in: I. natuurlijke en kunstmatig vervaardigde; II. en-
kele en samengestelde. Als voorbeelden van de eerste noemt hij de zon als een 
natuurlijk zinnebeeld van God of Christus; een zwaard - een door de mens 
vervaardigd voorwerp - als zinnebeeld van Gods woord. Wat de tweede on-
derscheiding betreft, zijn er naast de enkelvoudige zinnebeelden (een boom, 
een hond of een leeuw) ook samengestelde zinnebeelden. Bijvoorbeeld een 
herder, die schapen weidt, met een staf, in grazige weiden en aan klare wateren. 
D’Outrein geeft als regel dat altijd eerst dient te worden nagegaan wat de 
enkele zinnebeelden betekenen, om daarna tot de verklaring van het geheel te 
komen. Om echter nog beter te kunnen onderscheiden acht D’Outrein het 
van belang dat zijn lezers de verschillen zullen kennen tussen: een zinnebeeld 
(emblema), een typus of voorbeeld, een allegorie, een hieroglyphicum of beeld-
sprakig teken, een gelijkenis, een parabel, een fabel, een raadsel, een symboli-
cum of kenspreuk, en een sententia, gnome of zinspreuk. De beschrijving die 

58  Quintillianus zou gezegd hebben: ‘Exornare dictiones quibusdam velut emblema-
tis.’ De bron van de uitspraak is niet vermeld.
59  D’Outrein, Proef-stukken, 141. Een citaat ontleend aan het werk van Cicero geeft 
aan, dat Lucilius het woord ‘emblema’ ook gebruikte om een figuurlijke wijze van 
spreken aan te duiden. 
60  D’Outrein, Proef-stukken, 142.
61  D’Outrein, Proef-stukken, 143.
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D’Outrein van genoemde spreekwijzen geeft, alsmede de punten waarop ze 
van elkaar verschillen, is verhelderend. We geven ze beknopt weer.

Een zinnebeeld (emblema)

Betreffende het begrip zinnebeeld, dat als eerste door D’Outrein aan de orde 
wordt gesteld, komt de omschrijving overeen met hetgeen hij al eerder daar-
over geformuleerd had.62 Een zinnebeeld kan betrekking hebben op: a. een 
zaak of persoon (bijvoorbeeld een koning, herder of geneesheer); b. iets dat 
op zichzelf staat of een samenvoeging is van personen en zaken; c. iets dat 
geschikt is om een bepaalde zaak te verbeelden. Zowel gewijde als ongewijde 
schrijvers hebben er volgens D’Outrein gebruik van gemaakt. In het onder-
havige bestek gaat het echter alleen om de heilige zinnebeelden die door de 
gewijde schrijvers, geleid door de Heilige Geest, in de Schrift zelf worden 
gebruikt.63

Een voorbeeld (typus)

D’Outrein geeft van een voorbeeld de volgende definitie: 

 Een sinnebeeldige persoon of saak, ofte personen en saken, die door god-
delijke beschikking of ordonnantie te voren geweest en in de Heilige 
Schrift beschreven zijn, tot afbeelding van eenig andere persoon of saak, 
ofte persoonen of saken, die namaals wesen of gebeuren souwden.64

Hij vindt het nodig hierbij enige verheldering te geven. Hij zegt dat meestal 
zowel exemplum als typus met het woord ‘voorbeeld’ wordt vertaald. In het eer-
ste geval wil hij echter liever spreken van een ‘leerbeeld’ omdat een exemplum 
wordt aangevoerd om iets te bewijzen of te verduidelijken. Als ik wil bewijzen 
dat sommige dieren een zekere schranderheid bezitten, kan als voorbeeld (een 
exempel) een aap, hond of vos worden genoemd. Een typus daarentegen is in 
de ware zin een voorbeeld, omdat het als het ware een afbeelding vooraf is van 
iets wat later geschieden zal. Een voorbeeld kan bestaan uit een persoon of 
zaak. Ook het meervoud hiervan. Kortom: er zijn persoonlijke en zakelijke, 
enkele en samengestelde voorbeelden. D’Outrein geeft van alle enige voor-
beelden.65 Een zinnebeeldige persoon of zaak is trouwens ook een voorbeeld. 

62  D’Outrein, Proef-stukken, 137-138.
63  D’Outrein, Proef-stukken, 145-146.
64  D’Outrein, Proef-stukken, 146.
65  D’Outrein, Proef-stukken, 147.
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Om in deze nog duidelijker te zijn, stelt D’Outrein dat alle voorbeelden zin-
nebeelden zijn, maar alle zinnebeelden geen voorbeelden. Een zinnebeeldige 
zaak of persoon wordt pas een voorbeeld, ‘door Gods ordinantie of beschik-
king’. Hiermee bedoelt hij, dat door Gods besturing het zo geleid kan worden 
dat iets wat tevoren gebeurde tot een voorafbeelding werd van hetgeen nader-
hand geschieden zou. In dit verband verwijst D’Outrein onder meer naar de 
geschiedenissen van Abraham, Jozef en David. Door Gods ordinantie is iets 
een voorbeeld, wanneer God ‘enige wet of plechtigheid’ heeft ingesteld, tot 
afbeelding van andere zaken of personen. Bij de ‘zaken’ kan gedacht worden 
aan ‘de goederen’ van het Nieuwe Testament en bijvoorbeeld het verval van de 
kerk door de antichrist. Bij de personen kan gedacht worden aan: Christus, 
de apostelen, en de gelovigen van het Nieuwe Testament, maar ook aan de 
goddeloze en de antichrist! Verder hebben de woorden ‘die namaals zijn of 
gebeuren zouden’ uit zijn definitie betrekking op de dagen van het Nieuwe 
Testament. De voorbeelden (typi) zijn eigen aan de tijd van Christus, in wie 
de vervulling en de betekenis van de voorbeelden in feite is aangevangen. Het 
onderscheid tussen een zinnebeeld en een voorbeeld (typus) ligt dus hierin, dat 
een zinnebeeld in het algemeen een voorbeeld is van wat in bepaalde personen 
of zaken kan plaatsvinden, terwijl een voorbeeld een afschildering is van iets 
dat in de toekomende tijd aanwezig kan zijn of gebeuren zal. Er bestaat dus 
onderscheid tussen een zinnebeeld en een voorbeeld, maar deze aanduidingen 
worden volgens D’Outrein vaak onderling verwisseld. Wat wij hier een voor-
beeld hebben genoemd, zegt D’Outrein, wordt door de apostel wel aangeduid 
met het woord	ΰπόδέίγμά66 (een vertoogsel, een afschetsing, een exemplaar) 
en het woord	σκίά67(een schaduw). Voor een nadere uitleg van deze woorden 
verwijst hij naar zijn verklaring van de brief aan de Kolossenzen68 en van het 
Bijbelboek Hebreeën.69 

Een allegorie

Het Griekse woord allegorie70 wordt door Paulus gebruikt in zijn brief aan de 
Galaten. Namelijk als hij spreekt over Abraham, die twee zonen had, te weten, 
één uit de dienstmaagd en één uit de vrije; de eerste geboren naar het vlees en 
de andere naar de belofte. De apostel zegt hiervan: ‘Welke dingen zijn die een 

66  In: Hebreeën 8:5.
67  In: Hebreeën 10:1.
68  D’Outrein, De Sendbrief van Paulus aan de Kolossensen, Amsterdam 1694.
69  Het eerste deel van deze verklaring verscheen echter pas ruim tien jaar later: 
D’Outrein, De Sendbrief van Paulus aan de Hebreeën, Amsterdam 1711-1717, 4 delen.
70  Voor de omschrijving van het begrip allegorie verwijst D’Outrein onder 
meer naar: Vossius, Oratoriarum institutionum, IV, 1606.
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andere beduiding (άλληγορούμενα) hebben’ (Gal. 4:24). Hier wordt volgens 
D’Outrein op het Oude en Nieuwe Testament gedoeld en de staat van Gods 
volk onder de beide bedelingen. Het woord allegorie heeft hier in feite geen 
andere betekenis dan een voorbeeld. 

Het onderscheid tussen een allegorie, een zinnebeeld en voorbeeld, 
is echter het volgende: Een zinnebeeld en voorbeeld bestaan uit de zaak zelf, 
terwijl het woord allegorie gebruikt wordt voor een geschrift, verhaal of rede 
waarin zinnebeeldige zaken of personen of spreekwijzen voorkomen. Ook 
kan gezegd worden dat het woord allegorie meer in algemene zin gebruikt 
wordt. 

Een hieroglyphicum of beeldsprakig teken

Na een uitvoerige beschrijving van hetgeen door een groot aantal auteurs in 
de loop der eeuwen naar voren is gebracht over de hieroglyphische letteren 
van de Egyptenaren, geeft D’Outrein zijn eigen visie daarop weer.71 Hij vindt 
dat de Bijbelse zinnebeelden met recht ook de naam hieroglyphica (heilige 
beeldspraken) verdienen, hoewel ze duidelijk verschillen van die van de Egyp-
tenaren. Het onderscheid wordt als volgt door hem samengevat: 

I. Er is verschil in ‘klaarheid’. De Egyptische hiërogliefen zijn naar zijn 
oordeel duister en onverstaanbaar, de betekenis ervan is moeilijk te ach-
terhalen, terwijl het zinnebeeldig spreken in de Schrift juist wel heel 
duidelijk en begrijpelijk is. Daarvan geldt dat uit de context veelal de 
betekenis is vast te stellen.

II. De Egyptenaren gebruikten volgens hem hiërogliefen als een geheim-
taal, zodat alleen ingewijden kennis van de betekenis konden nemen. 
De Bijbelschrijvers daarentegen gebruikten gewone taal en een bekend 
letterschrift; de zinnebeeldige spreekwijzen die zij bezigden, hebben be-
trekking op ‘hoogere dingen’.

III. De Egyptische beeldspraak bestaat volgens D’Outrein voor een groot 
deel uit zinnebeelden die in feite geen goede overeenkomst laten zien. Zo 
wordt bijvoorbeeld de zon door hen verbeeld door een ‘schalie-byter’.72 

IV. De beeldspraken van de Egyptenaren betreffen voor een groot deel za-
ken die niet op aarde voorkomen, terwijl het bij de Bijbelse beeldspraak 
altijd gaat om reële zaken.

V. De beeldspraken van de Egyptenaren hebben doorgaans betrekking op 
natuurlijke zaken die door hen ook wel voor goden werden aangezien; 
van de Schriftuurlijke zinnebeelden geldt daarentegen dat ze hogerop 

71  D’Outrein, Proef-stukken, 151-158.
72  Bedoeld is een kever.
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leiden tot beschouwing van goddelijke, of tenminste geestelijke of ze-
delijke zaken en verborgenheden.

Een gelijkenis

Door een gelijkenis (similitudo) wordt een zaak ter verduidelijking met een 
andere vergeleken. Zo kan een geestelijke zaak met een lichamelijke worden 
vergeleken, of iets wat duister is, kan worden vergeleken met iets wat bekend 
is. Diverse psalmwoorden worden ter verduidelijking aangehaald. Een boom 
aan waterbeken, welks blad niet afvalt, is een beeld van de gelovige (Ps. 1:3), 
terwijl een muilezel het beeld is van een dom en onvernuftig mens (Ps. 32:9). 
Toch is er verschil tussen een gelijkenis en een zinnebeeld volgens D’Outrein. 
Hij schrijft: ‘In een gelykenis worden, en de eigentlyke saak, en de oneigentlyke, 
waar by deselve vergeleken wordt, beide uitgedrukt. Maar bij een sinnebeel-
dige rede wordt alleen het eigentlyke voorgesteld.’73 In een gelijkenis is dus 
sprake van ‘vergelijken’. Ook merkt D’Outrein op dat in een gelijkenis een 
vergelijking gemaakt wordt die maar ten dele opgaat. Zo spreekt Christus tot 
Jeruzalem dat hij haar kinderen wilde vergaderen als een hen haar kuikens, 
maar dit betekent niet dat een hen een zinnebeeld is van Christus. De gelij-
kenis mag niet worden doorgetrokken en dient binnen het kader te blijven 
waarin de Heilige Geest de gelijkenis aanwijst of veronderstelt. 

Een parabel

Voor het Griekse woord parabel wordt ook het Nederlandse woord ‘gelijke-
nis’ wel gebruikt. Toch is er onderscheid volgens D’Outrein. Voor de juiste 
betekenis verwijst hij naar de voorrede van zijn bundel over de gelijkenissen 
van de verloren zoon en de onrechtvaardige rentmeester.74 In feite komt het 
er op neer dat een parabel een samenstelling is van meerdere zinnebeelden of 
gelijkenissen (similitudines).

Een fabel 

Een fabel onderscheidt zich volgens D’Outrein van een parabel. In een fa-
bel gaat het namelijk over zaken die nooit gebeurd zijn en ook niet kunnen 

73  D’Outrein, Proef-stukken,159.
74  D ’Outrein, De gelijkenissen van der Verloren zoon en Onregtvaardigen rentmeester, 
met nog eenige ander Bijbelsche stoffen toegepast, Amsterdam 1692 (2e uitgebreide en 
verbeterde druk in 1699).



113

De Emblematische Schriftuitleg van D’Outrein

gebeuren, terwijl een parabel meer betrekking op de realiteit heeft. Als voor-
beelden wijst D’Outrein op de volgende fabels in de Schrift: het verhaal over 
Jotham (Richt. 9) en over de distel en de ceder op de Libanon (2 Kon. 14:9). 
Een fabel bestaat in feite uit diverse zinnebeelden. 

Een raadsel 

Over aenigmata of raadsels geeft D’Outrein een uitvoerige uiteenzetting. 
Uitgangspunt vormt voor hem wat de geleerde G.J. Vossius (1577-1649) 
in zijn omvangrijk werk Etymologicum schreef: Anigma dictum allegorium, 
ambagibus involutum (een rede van andere beduidenis, bedektelyk (ofte door 
omwegen) voorgesteld).75 De betekenis van het woord ‘raadsel’ in zowel de 
Griekse als in de Hebreeuwse taal krijgt een uitgebreide bespreking, waarbij 
D’Outrein vaststelt dat het woord	άίνίγμά	zeer uiteenlopende betekenissen 
kan hebben. Allerlei zinnebeeldige, voorbeeldige, parabolische, duistere en 
ingewikkelde spreekwijzen zijn er onder te vatten, alsmede spreekwoorden en 
zinspreuken. Als voorbeelden van raadselen in het Oude Testament worden 
genoemd: het raadsel van Simson (Richt. 14:14) en de woorden aan de wand 
van koning Bélsazar (Dan. 5). Wat betreft de overeenkomst en het verschil 
tussen een zinnebeeld en een raadsel, merkt D’Outrein het volgende op: I. 
een zinnebeeld is duidelijker dan een raadsel, want door middel van een zin-
nebeeld tracht men iets te verduidelijken, terwijl men met een raadsel iets 
verhult. II. Bij een raadsel wordt niet altijd zinnebeeldige taal gebruikt. Van 
het raadsel van Simson kan dat bijvoorbeeld niet worden gezegd. Wel kan 
volgens D’Outrein worden opgemerkt dat de inhoud ervan voorbeeldig en bij 
gevolg zinnebeeldig geweest is.76 

Een symbolum of kenspreuk

Het woord symbolum is afgeleid van het Griekse woord	 σΰμβάλλώ.77 Een 
symbolum heeft overeenkomst met een zinnebeeld, een emblema en hiero-
glyphicum. Daarom kan de zinnebeeldige godgeleerdheid, volgens D’Outrein, 
ook worden aangeduid als: Theologia emblematica, hieroglyphica, en symbolica. 
Betekenissen die anderen, al in de oudheid aan het woord symbolum heb-
ben gegeven, worden door D’Outrein uitvoerig vermeld. Volgens hem gaat 
het echter om een spreuk die veelal bij een zinnebeeld wordt gevoegd. Ook 

75  Vossius, Etymologicon linguae Latinae, 1662, tom. 2, 614.
76  D’Outrein, Proef-stukken, 166.
77  D’Outrein wijst erop dat dit woord ook ‘vergelijken’ kan betekenen. Een symbolum 
bevat derhalve een vergelijking met een bepaald iets. 
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wordt zij wel als wapen- of lijfspreuk gebruikt. Als voorbeeld had hij kunnen 
noemen de wapenspreuk van Baron Johan van Arnhem - met in zijn wapen 
een drietal arenden: Ut Aquila ardua quaerit, waarvan hij melding maakt in 
de ‘Opdracht’ van zijn boek.78 De symbola worden door de Fransen als ‘divi-
ses’ aangeduid, terwijl in onze taal van ‘kenspreuken’ gesproken wordt, aldus 
D’Outrein.79

Een sentensia, gnome of zinspreuk

Een sentensia, gnome of zinspreuk, die van een symbolum wordt onderscheiden, 
wordt ook wel aangeduid als Apophtegma. Hierbij gaat het om een spreuk ‘tot 
onderwijs en lering’ waarvan de zin in korte, krachtige welgekozen woorden 
wordt weergegeven. Dit kan gebeuren in eigenlijke of oneigenlijke bewoor-
dingen. In feite zijn ze vergelijkbaar met de Spreuken van Salomo, maar ook 
met die van heidense wijsgeren, redenaars en poëten. Deze spreuken, wanneer 
ze in de mond genomen worden door het gewone volk,  worden aangeduid 
als proverbia, adagia en paraemiae. Het betreft algemene spreekwoorden die 
‘doorgaans bij de weg worden gebruikt’.80 Hierbij merkt D’Outrein op: ‘Zie 
der selver een oneindig getal by Erasmus, in syn groot werk, dat hy over de 
spreekwoorden der ouwde geschreven heeft.’81 

De beschrijving van de verschillende spreekwijzen wordt door 
D’Outrein afgesloten met de opmerking dat de diverse benamingen in de 
praktijk dikwijls onderling verwisseld worden.

Over de oorsprong van de zinnebeeldige wijsheid

Vanwege het grote gewicht van de zinnebeeldige geleerdheid is het van be-
lang te weten waar de oorsprong ervan moet worden gezocht. D’Outreins  
antwoord vinden we in het opschrift van het zevende hoofdstuk, namelijk 
‘dat haar eerste beginsel niet verschuldigd is aan de Egyptenaren, maar aan 
God selfs en de Heilige Erstvaders en Profeten.’82 D’Outrein blijkt zich be-
wust te zijn dat hij met deze visie afwijkt van de mening van veel geleerden, 
zowel uit het verleden als uit zijn eigen tijd, die van mening zijn dat de zin-
nebeeldige wijsheid wel degelijk het eerst bij de Egyptenaren is aangetroffen.83 

78  D’Outrein, Proef-stukken, ‘Opdracht’, 33.
79  D’Outrein, Proef-stukken, 167. 
80  D’Outrein, Proef-stukken, 168.
81  D’Outrein doelt op Erasmus’ Adagia.
82  D’Outrein, Proef-stukken, 169.
83  In een voetnoot nam D’Outrein een citaat op van de jurist Claudius Minos (1536-
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Mozes, die onderwezen werd in alle geleerdheid der Egyptenaren, zou die van 
hen hebben overgenomen. Binnen het jodendom zou ook Philo deze mening 
zijn toegedaan. Er zijn volgens D’Outrein ook hedendaagse schrijvers die ons 
hetzelfde willen doen geloven. Dit is niet te verwonderen, daar zij aan alle 
goddelijke wetten een Egyptische oorsprong toeschrijven. Hij doelt hiermee 
onder anderen op de theoloog John Spencer (1630-1693), wiens naam hij in 
margine vermeldt.84 

D’Outrein poneert over deze zaak zijn eigen mening in een drietal 
stellingen: I. In de oudheid waren het niet alleen de Egyptenaren, maar ook 
andere oosterse volken, onder meer de Chaldeeën, die door zinnebeelden on-
derwezen. II. Hoewel de Egyptenaren de uitvinders van beeldsprakige letters 
en tekens zijn, betekent dit niet dat zij het gebruik van zinnebeelden heb-
ben uitgevonden. Beeldsprakige tekens (dieren of dingen die door figuren 
zijn weergegeven) veronderstellen zinnebeeldige betekenissen. Mozes heeft 
echter deze Egyptische vorm van schrijven niet overgenomen. III. Uit oude 
gedenkschriften kan geen ‘uitvinder’ van de zinnebeeldige wijsheid onder de 
Egyptenaren worden gevonden die ouder is dan Mozes. 

Uit zijn stellingen blijkt dat D’Outrein de mening is toegedaan dat 
de godgeleerden die verdedigen dat de zinnebeeldige wijsheid teruggaat op de 
Egyptenaren, het niet bij het rechte eind hebben. De ‘eerste grondslag’ van 
de zinnebeeldige wijsheid is volgens hem gelegen in de Bijbelse notie dat de 
Schepper alle schepselen zo geschapen heeft, dat ze kunnen dienen als zin-
nebeelden van geestelijke of zedelijke zaken. God zelf is volgens D’Outrein 
de eerste auteur van de zinnebeeldige wijsheid. Adam had al kennis van de 
zinnebeeldige betekenis van al het geschapene voordat hij gevallen was. Hij 
kreeg immers de opdracht de dieren namen te geven, waarvan hij de aard 
en de eigenschappen dus gekend zal hebben. Nog een dieper inzicht zal hij 
hebben verkregen nadat hij in zonde was gevallen en door de belofte van 
het genadeverbond weer werd opgericht. Toen is aan Adam de verborgenheid 
van de Zaligmaker der wereld geopenbaard, alsmede dat er onder de mensen 
tweeërlei ‘zaad’ is: de erfgenamen van de zaligheid en ‘de vaten des toorns’. 
Adam heeft toen kunnen zien dat de Schepper alle dingen zo had geschapen 
dat ze zinnebeelden konden zijn van de messias, en van de uitverkorenen en 
de verworpen menigte. D’Outrein wijst erop dat God in de moederbelofte 
(Gen. 3:15) al zinnebeeldige taal gebruikte: de satan werd als slang aangeduid, 
de verworpenen als ‘het zaad van de slang’ en Christus als degene die de kop 
van de slang zou vermorzelen. Vervolgens geeft D’Outrein een groot aantal 
voorbeelden van zinnebeelden in de Schrift. Hij wijst niet alleen op Adam en 

1606) waaruit blijkt dat hij deze mening was toegedaan. Zie voorrede van Claudius 
Minos in: Alciatus, Emblemata, Antwerpen 1577, 29.
84  D’Outrein verwijst (Proef-stukken, 170) naar De Legibus Hebraeorum, Ritualibus et 
earum Rationibus libri tres (1685). 
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Eva, die door God gekleed werden met rokken van dierenvellen, zinnebeeld 
van de klederen der gerechtigheid, maar ook op Henoch en Noach. Tevens op 
de zinnebeeldige betekenissen van het water van de zondvloed, de ark, de duif 
die met een olijfblad terugkeerde, en op de regenboog en de mengeling van 
haar kleuren. Om aan te tonen dat ook Abraham kennis van de heilige zinne-
beelden moet hebben gehad, wijst D’Outrein erop dat God in zinnebeeldige 
taal tot Abraham sprak.85 Ook is hij van mening dat Abraham, die meer dan 
eens in Egypte verbleef, niet de wijsheid van de Egyptenaren heeft ontvan-
gen, maar juist aan hen heeft overgedragen. Diverse kerkvaders, die overigens 
over dit punt geen eensluidende verklaringen hebben gegeven, worden door 
D’Outrein ter bevestiging van zijn zienswijze aangehaald.86

Na Abraham gaat D’Outrein over op Jacob en de zinnebeeldige 
woorden die hij sprak, om vervolgens uitvoerig stil te staan bij Jozef. De spits 
van zijn betoog is ook hier dat Jozef aan de Egyptenaren zijn kennis heeft 
overgedragen, onder meer door zinnebeeldige gelijkenissen. Wanneer iemand 
hier nog aan zou twijfelen, verwijst D’Outrein naar Ps. 105:22, waar van het 
onderwijzen van Jozef melding wordt gemaakt. Om te weten om welk onder-
wijs het in dit Bijbelwoord gaat, laat D’Outrein diverse vertalingen de revue 
passeren, concluderend dat hier zonder twijfel ook de zinnebeeldige wijsheid 
onder begrepen moet zijn.87 Verwijzingen naar auteurs, onder meer Andreas 
Rivetus, die zijn betoog ondersteunen, ontbreken niet.88 D’Outrein merkt op 
dat zelfs Solon, Pythagoras, Plato en andere Griekse wijsgeren naar Egypte 
reisden om daar hun wijsheid op te doen. Ze konden die daar verkrijgen, 
omdat Jozef de hem van God gegeven wijsheid daar zou hebben onderwezen.

Bijzondere aandacht verdient volgens D’Outrein in dit verband ook 
de geschiedenis van Job. Deze heilige man heeft immers zijn woonplaats niet 
in Egypte gehad. Waar had hij zijn wijsheid dan vandaan? Wie de redevoe-
ringen van Job en zijn vrienden doorbladert, vindt ze immers ‘doorzaaid’ met 
zinnebeeldige spreekwijzen. Het antwoord is volgens D’Outrein ook hier we-
derom dat de zinnebeeldige wijsheid niet werd ontleend aan de Egyptenaren 
maar aan de aartsvaders.89

D’Outrein sluit zijn betoog90 af met de mededeling dat Claudios Mi-
nos, hoewel hij de zinnebeeldige wijsheid lijkt af te leiden van de Egyptena-
ren, toch de uitspraak heeft gedaan:

85  Als voorbeeld noemt D’Outrein dat God zichzelf openbaart onder het zinnebeeld 
van een schild (Gen. 15:1); Hij koos tevens de sterren aan de hemel als voorbeeld van 
Abrahams nageslacht (Gen. 15:5).
86  D’Outrein, Proef-stukken, 175-177.
87  D’Outrein, Proef-stukken, 180.
88  Rivetus, Operum Theologicorum, Rotterdam 1651.
89  D’Outrein, Proef-stukken, 183.
90  D’Outrein, Proef-stukken, 185.
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Ik wil niet ontveinsen dat dese Sinnebeeldige wysheid lang voor
Pythagoras gebruikt hebben Mozes, Salomon en andere wyse Hebreen.91 

Hieruit zou volgens D’Outrein blijken dat ook hij van mening was dat de 
Hebreeën als eersten bekend waren met de zinnebeeldige wijsheid. Voor 
D’Outrein een belangrijk getuigenis.

Lijst van Schriftuurlijke zinnebeelden

Voor de praktijk van de Bijbeluitleg stelde D’Outrein een lijst samen van alles 
wat in de schepping een zinnebeeldige betekenis kan hebben. Hij hield daarbij 
de onderscheiding aan die al eerder door hem was genoemd en kwam tot de 
volgende tweedeling: 

I. Natuurlijke lichamen; 
II. Lichamen of dingen, vervaardigd door de mens. 
Er zou nog een derde categorie genoemd kunnen worden, namelijk die 

waarbij I en II een combinatie vormen. 
Omdat de eerste soort bestaat uit dat wat geschapen is, leek het D’Outrein 

goed te kiezen voor een opsomming volgens de zes scheppingsdagen. Begin-
nend bij de eerste scheppingsdag noteert hij als eerste item dat een zinnebeel-
dige betekenis kon hebben ‘de woeste of ledige stof ’. Vervolgens de duisternis 
en het licht, de nacht en de dag, de avond en de morgen. Op deze wijze in-
ventariseert hij alles wat volgens de Schrift op iedere scheppingsdag tot stand 
was gekomen en een zinnebeeldige betekenis kan hebben.92 Het laatste werk 
van de schepping is de mens. Aan de uit- en inwendige lichaamsdelen van de 
mens zijn talrijke zinnebeelden te ontlenen. In zijn verhandeling ‘Over de 
voortreffelykheid van den Mensch’, behandelt D’Outrein de zinnebeeldige 
betekenis van: het hoofd, de ogen, de mond, de lippen, de tanden, de tong, 
de oren, de wangen, het haar, de hals, de schouders, de armen en de vingers. 
Daarna stelt hij ook de inwendige lichaamsdelen aan de orde, te weten: de 
hersenen, het hart, de longen en de maag.93 De schepping van de eerste mens 
was op zichzelf - aldus D’Outrein - ook zinnebeeldig, omdat de mens als ‘uit 
de aarde geboren is’.94

Een opsomming van de tweede categorie, namelijk van alles wat door 
de mens is vervaardigd en wat een zinnebeeldige betekenis kan hebben, geeft 

91  Cujus primæ sapientiæ usum ne id dissimulare videar, retinueruut multo ante Py-
thagoram Moses, Salomon, aliiquæ Hebræorum sapientes. Zie voorrede van Claudius 
Minos in: Alciatus, Emblemata, Antwerpen 1577, 5. 
92  D’Outrein, Proef-stukken, 186-200.
93  D’Outrein, Proef-stukken, 111-129.
94  D’Outrein, Proef-stukken, 113.
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D’Outrein niet. Hij laat het aan zijn lezers over om die eventueel zelf samen 
te stellen. Dat de door hem geboden lijst niet volledig was, zag hij zelf wel in, 
maar ieder kon die naar behoefte aanvullen. De presentatie van de lijst was 
trouwens niet uniek, tal van handboeken gaven een dergelijk overzicht. 

De zinnebeeldige betekenis van 
de scheppingsdagen en het zevental

Omdat diverse theologen aan de zesdaagse schepping en het rusten van God 
op de zevende dag een zinnebeeldige betekenis toekenden, nam D’Outrein in 
Proef-stukken hierover enkele verhandelingen op. Allereerst een samenvatten-
de beschrijving van de visie van Josua Placaeus (1596-1655),95 hoogleraar te 
Saumur. Hij zag in de scheppingsdagen een afschaduwing van ‘de geestelyke 
wereld’, te weten de herschepping die plaatsvindt in het leven van de gelovi-
ge.96 Zoals God het licht schiep op de eerste dag, zo begint de herschepping 
van de mens met het verdrijven van de duisternis van zonde en schuld en het 
ontvangen van het licht der genade. De herschepping voltrekt zich verder 
overeenkomstig de overige scheppingsdagen tot op de zevende dag waarop 
God rustte. Dit laatste zag volgens Placaeus op de eeuwige rust die voor de 
gelovige is weggelegd. Verdeeld over twee kolommen is naast elkaar weerge-
geven hetgeen God deed bij de ‘eerste schepping’ (linkerkolom) en wat Hij 
doet bij de ‘tweede schepping’ (rechterkolom). Overzichtelijk krijgt de lezer 
de overeenkomsten gepresenteerd.

Er was echter nog een andere uitleg mogelijk, namelijk dat de schep-
pingsdagen een zinnebeeld zouden zijn van het wedervaren van de kerk vanaf 
Adam tot de voleindiging der wereld. Om zijn lezers ook hier mee bekend 
te maken nam D’Outrein een ‘tafereel’97 op waarin de visie van Pierre Ju-
rieu (1637-1713), hoogleraar te Sedan (later Waals predikant en hoogleraar te 
Rotterdam) werd weergegeven.98 Jurieu ging van het volgende uit: 

I. Er steekt een verborgenheid in het werk der schepping;
II. de zichtbare wereld is een ‘verbeelding’ van de onzichtbare, 

dat is de kerk;
III. God verdeelt de tijden in perioden;
IV. dezelfde zinnebeelden moeten overal dezelfde verborgen-

heden betekenen;

95  Het jaar van zijn overlijden kan ook 1665 zijn.
96  D’Outrein, Proef-stukken, 215-245.
97  Bedoeld is een overzicht in kolommen. 
98  D’Outrein verwijst naar P. Jurieu: De vervulling der Prophetien of de Aanstaande 
verlos-singe der Kerke, Utrecht 1686.
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V. de verborgenheid moet de letter der historie niet vernietigen.99

Uitgaande van het bovenstaande komt Jurieu tot de volgende verklaring. De 
eerste scheppingsdag ziet op de periode van Adam tot Abraham (ongeveer 
2000 jaar); de tweede dag op de tijd van Abraham tot Mozes (400 à 500 ja-
ren); de derde dag op de periode van Mozes tot Christus (1400 à 1500 jaren); 
de vierde dag op de tijd van Christus tot de opkomende antichrist (400 à 500 
jaren); de vijfde dag op de tijd van de ‘opkomende’ tot de ‘voltooide’ antichrist 
(500 à 600 jaren); de zesde dag ziet op de tijd van de ‘voltooide’ antichrist tot 
zijn vernietiging (700 à 800 jaren); de zevende dag omvat een periode van 
ongeveer 1000 jaar en betreft de tijd tussen de vernietiging van de antichrist 
en het einde der wereld.
  De periodisering van Lydius, die daarna door D’Outrein wordt ge-
presenteerd, is nog gedetailleerder.100 Hij ziet namelijk een drietal parallellen 
met de scheppingdagen, te weten: de gebeurtenissen van de tijd vóór de wet 
(1), onder de wet (2) en na de wet (3). Weergegeven in een viertal kolommen, 
krijgt de lezer een uitgewerkt patroon te zien waarin gebeurtenissen uit het 
Oude en het Nieuwe Testament en de kerkgeschiedenis als het ware correleren 
met de zeven scheppingsdagen. 

De verklaring van Vander Waeyen, die hierna is opgenomen,101 stemt 
volgens D’Outrein overeen met die van Lydius, doch is beknopter. Dit geldt 
eveneens van de verklaring102 van Adrianus Junius (±1639-1680), predikant 
in Leiden.
 Dat de bovengenoemde uiteenzettingen, die bepaald niet gelijklui-
dend zijn, bij de lezers vragen zouden oproepen, begreep D’Outrein wel. Hij 
brengt daarom naar voren: ‘Vraagt nu iemand, welke onse gedagten zyn over 
de verschillende schetsen?’ Op deze vraag is zijn antwoord, dat hij het oordeel 
graag aan de geoefende lezer over laat. Hij voegt eraan toe, dat al de verklarin-
gen een kern van waarheid bevatten en dat ze niet met elkaar in strijd behoe-
ven te zijn. Vervolgens zegt hij dat hierin de ‘oude stokregel’ geldt:
 

Dat een en de selve saak, tyd of persoon, naar dat se worden aangemerkt in een 
verscheiden verband of betrekking, een voorbeeld of Sinnebeeld kan syn van ver-
scheiden saken, persoonen of tyden.103

Bisschop heeft erop gewezen dat de verscheidenheid van de verklarin-
gen met de bijbehorende schema’s van de coccejaanse theologen grote diver-
siteit vertonen en dat men met de nodige voorzichtigheid ermee dient om te 

99  D’Outrein, Proef-stukken, 246-261.
100  D’Outrein, Proef-stukken, 265-275.
101  D’Outrein, Proef-stukken, 276-285.
102  D’Outrein, Proef-stukken, 286-289.
103  D’Outrein, Proef-stukken, 292.
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gaan. Zijn opmerking dat de gegevens, Bijbelse namen en situaties etc., niet 
als vaste coördinaten uit een profetisch schema kunnen gehanteerd worden, 
is terecht.104 D’Outrein is zich dit bewust geweest, gezien het feit dat hij de 
diverse verklaringen gezamenlijk in zijn Proefstukken opnam en deze naast 
elkaar wilde laten staan.

Hulpmiddelen om zinnebeelden te verklaren

Om de schriftuurlijke zinnebeelden te verklaren waren volgens D’Outrein de 
hulpmiddelen ‘vele en verscheidene’. Hij was van mening dat werken van zeer 
uiteenlopende aard hun diensten konden bewijzen. Of zij nu handelden over 
natuurkundige zaken of over emblematiek, alles kon bijdragen tot een dieper 
inzicht in de Schrift. 
D’Outrein biedt zijn lezers een literatuuroverzicht waarmee zij bij de zin-
nebeeldige uitleg hun winst kunnen doen.105 Dit overzicht geeft tevens weer 
welke literatuur D’Outrein zelf gebruikt heeft bij zijn exegetische arbeid. 

Bestiaria

Van de bestiaria beveelt hij de werken106 aan van de Italiaanse naturalist Ulys-
ses Aldrovanus (1522-1605), die veel geschriften op zijn naam had staan, te-
vens van Conradus Gesnerus (1516-1565)107 en Joannus Jonstonus (1603-
1675).108 Voorts het werk van de Lutherse theoloog Wolfganges Franzius 
(1564-1628)109 en van Samuel Bochartus (1599-1667) diens Hierozoicon sive 
bipartitum opus de animalibus sacrae scripturae (1663), hetgeen D’Outrein een 
uitermate belangrijk werk vond.110 

104  Bisschop, Sions vorst en volk, 55.
105  D’Outrein, Proef-stukken, 200-205.
106  D’Outrein vermeldt in de meeste gevallen alleen de naam van de auteur. Welk 
specifiek werk hij van de betreffende schrijver op het oog heeft, is niet altijd duidelijk. 
107  Mogelijk doelde D’Outrein op diens Animalium Historia Sacra, 1551/1558.
108  Hij had een groot aantal publicaties op zijn naam staan, onder meer Historia na-
turalis (een zoologische encyclopedie), 1657/1667. 
109  Waarschijnlijk bedoelde D’Outrein het werk van Franzius getiteld: Animalium 
historia sacra in qua plerorumque animalium, 1643.
110  D’Outrein spreekt over ‘het noit volpresen werk van Samuel Bochartus’, 
daarmee doelend op bovengenoemd werk.
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Herbaria

Van de herbaria (beschrijvingen van bomen, bloemen, kruiden en planten) 
beveelt D’Outrein onder meer werken aan van Theophrastus, (371-287 v. 
Chr.)111 en van de Groninger botanicus Henricus Munting (1583-1658).112 
Verder noemt hij van Levinus Lemnius (1505-1568) Herbarum Biblicarum 
Explicatio, ofte Verklaring der Bibelsche gewassen, 1608; van Matthaeus Hof-
mann (1615-1667) Viridarium Spiritus Sancti of Waaranda des H. Geestes, 
1671; en van Johann Heinrich Ursinus (1608-1667) zijn Arboretum Biblicum 
(Bijbelse boomgaard), 1663 en zijn De Sacra Phytologia, Herbarius Sacer, en 
Hortus Aromaticus Sancer (Schriftuurlijke planthof, kruid- en specerijboek), 
1665. Vervolgens van Eustathius, (±320) diens commentaar op de Hexaeme-
ron (zesdaagse schepping) en van Gerardus Johannes Vossius (1577-1649) zijn 
De Theologia Gentili, et Physiologia Christiana, 1641.

Geschriften voor zinnebeeldige Schriftuitleg

Van de geschriften die hij voor de uitleg van zinnebeelden van belang vindt, 
geeft D’Outrein ook een opsomming. Onder dergelijke werken muntte vol-
gens hem het werk van Pierius Valerianus vooral uit, doelend op zijn Hiero-
glyphica (1556) met daarin een getuigenis van Claudios Minos.113 Hij is van 
mening dat er bij hem ‘fraaie dingen’ gevonden kunnen worden ter verhelde-
ring van de zinnebeelden in de Heilige Schrift. Een kritisch gebruik blijft ech-
ter geboden, want er bevindt zich volgens D’Outrein ook kaf onder het koren 
en de verklaringen zijn soms erg vergezocht. De Verzamelingen van Sinne-beel-
den en Beeldspraken van oude en nieuwe schrijvers die aan het werk van Pierius 
Valerianus zijn toegevoegd (bij de Frankfurter druk), kan hij ook aanbevelen. 
Verder wijst hij op het werk van Nicolaus Caussinus (1583-1651), Symbolica 
Aegyptiorum Sapientia of Sinnebeeldige wijsheid der Egyptenaren (1647), waarin 
de Sinnebeelden van Horus Apollo worden verklaard.

Werken van oudere beschrijvers van zinnebeelden

Interessant is de lijst die D’Outrein presenteert van oudere beschrijvers van 
zinnebeelden bij wie de lezers te rade kunnen gaan. Hierop prijken namelijk 

111  Van hem werden in de 15e eeuw door Theodorus Gaza (1400-1475) werken 
uit het Grieks in het Latijn vertaald, zoals De historia plantarum. Mogelijk heeft 
D’Outrein dit werk bedoeld.
112  Schrijver van Hortus, universae materiae medicae Gazophylacium (1646).
113  In een voetnoot is dit door D’Outrein weergegeven (Proefstukken, 201).
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de namen van de meest vermaarde emblematici. Als eerste noemt hij Andreas 
Alciatus, met de opmerking: ‘met de aantekeningen van Claudios Minos’;114 
vervolgens de emblematici Johannes Sambucus (1531-1584),115 Claudius Pa-
radinus (1510-na 1573),116 Joachim Camerarius (1500-1574)117 en Didacus 
Savedra (1584-1648).118 Ook de Nederlandse dichter Florentius Schoonhovi-
us (1594-1648) wordt door D’Outrein aanbevolen.119 Boeken die over devie-
zen of zinspreuken handelden, acht hij ook nuttig. Met name de Italiaan Phi-
lippus Picinellus (1604-1686) heeft volgens hem op dit gebied veel te bieden. 
Zijn werk in het Italiaans was door Augstinus Erath in het Latijn vertaald, met 
als titel Mundus Symbolicus, of Sinnebeeldige Wereld, 1687. 

Werken van protestantse godgeleerden

Een lijstje van belangrijke werken ten behoeve van zinnebeeldige verklaringen 
afkomstig van protestantse godgeleerden (Lutherse en gereformeerde) geeft 
D’Outrein ook.120 Bovendien noemt hij een aantal tijdgenoten die emble-
matische publicaties in het licht hebben gegeven: H. Groenewegen, Hiero-
glyphica, anders Emblemata Sacra, ofte Schatkamer der Sinnebeelden en voor-
beelden, ’s Gravenhage 1693; Nicolaus Gurtler (1654-1711), Vocum Typico 
Propheticarum brevis explicatio, Bremae 1689; Petrus Hamer, Techno-logemata 
Sacra of Woordenboek van heilige Kunstredenen, ’s Gravenhage 1699; Nicolaus 
Lydius,´Lexicon Hieroglyphicum (Sinnebeeldig Woordenboek; niet gepubli-
ceerd); S. van Til, Commentarius critico-typicus de tabernacula Mosis (...) et 
Zoologia Sacra, Dordrecht/Amsterdam 1714.

Uit de gegeven opsomming blijkt dat D’Outrein zeer goed op de 
hoogte was van de emblematische literatuur van zijn dagen. Onomwonden 
spreekt hij uit dat hij bovenstaande werken zeer bruikbaar vindt voor de 
Schriftverklaring. Zelfs de numismatiek kon volgens hem daarbij goede dien-
sten bewijzen.121 

114  De titel Emblemata wordt er niet bij vermeld, waarschijnlijk achtte D’Outrein dat 
overbodig. 
115  Auteur van Emblemata et aliquot nummi artiqui operis, 1566.
116  Auteur van Symbola heroica, 1583.
117  Auteur van Symbolorum & emblematum ex animalibus, 1595.
118  Spaanse naam: Diego de Saavedra Fajardo, schrijver van het emblematisch werk: 
Idea de un Principe politio Cristiano, 1640.
119  Auteur van Emblemata partim moralia, partim etiam civilia, Gouda 1618.
120  D’Outrein Proefstukken, 203.
121  D’Outrein wijst erop dat de schrijver/dichter Joachim Oudaen (1628-1692) in 
zijn Roomsche Mogentheyt, 1664, daar de nodige voorbeelden van heeft gegeven.
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Evaluatie

Heel de literaire wereld werd in D’Outreins dagen door de emblematiek in 
beslag genomen. Op verschillende wijzen en met verschillende doeleinden 
hielden mensen zich ermee bezig. Het genre, waarvan de oorsprong volgens 
de meeste deskundigen in het land van de hiërogliefen (Egypte) lag, impo-
neerde de gehele culturele samenleving. Vooral het denken van de intellec-
tuelen werd erdoor beheerst. Aan D’Outrein, die van jongs af een literaire 
belangstelling had, ging dit niet voorbij. Daar kwam bij dat binnen de the-
ologische wetenschap veelvuldig gebruik werd gemaakt van emblematische 
werken. Die werden gezien als bronnen van wijsheid en antiek cultuurgoed; 
vindplaatsen van spreekwoorden en exempelen.122 Deze bleken niet alleen 
nuttig voor de uitleg van zinnebeeldige teksten in het algemeen, maar ook 
voor de uitleg van de Heilige Schrift. D’Outrein kwam tot het inzicht dat de 
emblematiek voor het verstaan van de Schrift in feite een onmisbaar instru-
ment was. Toch wendde hij deze niet ondoordacht aan, integendeel, ze werd 
door hem zorgvuldig geïntegreerd in zijn theologische methode. Omdat God 
als eerste van zinnebeeldige taal gebruik had gemaakt, kon men Hem als 
de eigenlijke auteur van het zinnebeeldig spreken beschouwen. Bovendien 
was de schepping zo geformeerd, dat al het geschapene een zinnebeeldige 
betekenis kon hebben. Deze zinnebeeldige wijsheid was volgens hem via de 
aartsvaders overgedragen op de Egyptenaren; en via hen hebben de Grieken 
er kennis van kunnen nemen. In de Heilige Schrift, Gods eigen woord, vin-
den we immers veelvuldig zinnebeeldig taalgebruik. Om de Schrift dus te 
kunnen uitleggen is kennis van de zinnebeeldige wijsheid onmisbaar. De in 
Proef-stukken gepubliceerde preken zijn door D’Outrein bedoeld als voor-
beelden om te laten zien op welke manier de zinnebeeldige Schriftuitleg op 
verantwoorde wijze kan plaatsvinden. 

De zienswijze dat God in de schepping alles zodanig geschapen heeft 
dat het een zinnebeeldige betekenis kan hebben, bracht met zich mee dat 
D’Outrein alle vormen van wetenschap die konden bijdragen tot een beter 
verstaan ervan, van belang achtte. Bovendien gaat van al het geschapene, van 
het kleinste plantje of beestje tot de meest ontzagwekkende hemellichamen, 
een sprake uit tot stichting van de mens.123 De publicatie van zijn De Roo-
sendaalsche Vermakelykheden moet ook in dat licht worden gezien. D’Outrein 
wilde met dit emblematische hofdicht de mensen namelijk niet alleen maar 
vermaak of verpozing bieden, maar veeleer tot een dieper inzicht brengen 
in wat God, zowel in het rijk der natuur als in de Heilige Schrift, te zeggen 
heeft. 

122  Porteman, Inleiding tot de Nederlandse emblemataliteratuur, 146.
123  D’Outrein toont zich met deze opvatting een voorloper van fysico-theologie, zoals 
we in hoofdstuk 7 zullen aantonen.
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De plaats die D’Outrein aan het zinnebeeldig spreken toekende, met 
name dat hij het als een belangrijk c.q. onmisbaar hulpmiddel voor de uitleg 
van de Schrift beschouwde, hing samen met zijn hermeneutisch standpunt. 
Dat willen we daarom nader bezien.



125

D’Outreins Hermeneutisch Standpunt

Hoofdstuk 4

D’OUTREINS HERMENEUTISCH 
STANDPUNT

Inleiding

We hebben gezien dat D’Outrein de emblematiek als een zeer belangrijk mid-
del zag voor de uitleg van Schriftwoorden die zinnebeeldige uitspraken bevat-
ten. Hij stond hierin niet alleen, want zowel coccejaanse als voetiaanse theolo-
gen hielden zich bezig met zinnebeeldige uitleg. D’Outrein voelde zich echter 
geroepen ook een theologische verantwoording te geven van het gebruik van 
emblematiek voor de Schriftuitleg. Daarin was nog niemand hem voorgegaan. 

Hoewel hij in Proef-stukken reeds uitvoerig over de zinnebeeldige uit-
leg had gehandeld en voorbeelden had gegeven om te illustreren op welke 
wijze deze in de prediking kon worden toegepast, gaf hij in het tweede deel, 
dat hij onder een andere titel1 liet verschijnen, zijn theologische verantwoor-
ding. D’Outrein is hierdoor niet alleen de eerste Nederlander geweest die 
een uitvoerige en rijk gedocumenteerde studie heeft gewijd aan de emblema-
tiek, zoals Schenkeveld-van der Dussen heeft vastgesteld,2 maar ook de eerste 
godgeleerde die zich verantwoordde over het gebruik van emblematiek bij de 
Schriftuitleg.

Heilige Versegelingen

In de ‘opdracht’ van Heilige Versegelingen geeft D’Outrein aan, dat dit boek 
niet op dezelfde leest is geschoeid als het eerste deel. Hij zal bedoeld hebben 
dat het niet helemaal gelijk van opzet is. Het bevat namelijk niet weer een aan-
tal voorbeeldpreken, maar slechts verhandelingen die met zinnebeeldige uitleg 
verband houden. Toch vond D’Outrein dat het als tweede deel van Proef-
stukken kon verschijnen. De bundel is, evenals het eerste deel, geen voorbeeld 
van een goed geordend geheel. De inhoud lijkt meer een bijeen geraapt aantal 
stukken dat waarschijnlijk door tijdgebrek te snel aan de drukker is overhan-
digd. Het werk verscheen nog in hetzelfde jaar als Proefstukken, te weten in 

1  Volledige titel: Heilige Versegelingen, zynde het tweede deel van de Proefstukken der 
Heilige Sinnebeelden, Amsterdam 1700. 
2  Schenkeveld-van der Dussen, Een dominee als kosmoloog, 177.
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1700, en werd opgedragen aan Janna Margarita van Arnhem, vrouwe van 
Rosendael, echtgenote van Johan baron van Arnhem. D’Outrein gaf in de 
‘opdragt’ een uitvoerige beschrijving van de inhoud van het werk.

‘Uw gebod is zeer wijd’

Het Bijbelwoord ‘In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, maar Uw ge-
bod is zeer wijd’ (Ps. 119:96) koos D’Outrein in Heilige Versegelingen als tekst 
voor de ‘opdracht’. Dit Schriftwoord was niet alleen bedoeld als een passend 
begin, maar vormde ook een belangrijk uitgangspunt van D’Outreins theo-
logische visie. Het benadrukt namelijk dat de Schrift van een zeer grote, wijd 
uitgestrekte, oneindige volmaaktheid is. Van alle menselijke wijsheid geldt 
dat ze in wezen onvolmaakt is, maar Gods gebod is zeer wijd; de wijsheid die 
daarin te vinden is, kent geen grenzen. 

Uitvoerig geeft D’Outrein aan, dat met ‘Gods gebod’ de hele Schrift 
is bedoeld. Benamingen als ‘wet’, ‘getuigenis’, ‘bevelen’, ‘gebod’ en ‘rechten des 
Heren’ worden in de Bijbel afwisselend gebruikt, maar de reden waarom hier 
het hele Woord van God wordt aangeduid met ‘gebod’, is volgens D’Outrein 
waarschijnlijk gelegen in het feit dat het accentueert dat de Schrift ‘tot leering 
niet alleen, en tot wederlegginge, maar ook tot verbetering en tot onderwij-
sing die in de rechtveerdigheid is: op dat de mensche Gods volmaakt zy, tot 
alle goed werk toegerust’.3 De woorden ‘zeer wijd’ worden elders in de Schrift 
gebruikt voor de zee, waarvan eveneens geldt dat ze zeer wijd en uitgestrekt is. 
Zo is de Schrift ‘een oceaan van goddelijke wijsheid waarin men paal noch peil 
vindt’, aldus D’Outrein.4 Hierin is zeer veel te vinden wat geen enkel ander 
geschrift te bieden heeft. De Schrift is ‘melkspijs’ voor de kinderen en ‘vaste 
spijs’ voor volmaakten; ja, zoals de Joden zeggen: ‘Het is een water waarin 
een olifant kan zwemmen en waar een lam door waden kan.’5 Het gebod is 
echter ook zeer wijd omdat alles wat van een mens wordt verlangd erin wordt 
aangegeven, namelijk dat het uiteindelijk gaat om liefde tot God en de naaste. 
Gods gebod gaat over álles wat een mens voor tijd en eeuwigheid nodig heeft. 

3  D ’Outrein, Heilige Versegelingen, Opdragt, 8-9.
4  D ’Outrein, Heilige Versegelingen, Opdragt, 10-11.
5  Deze uitdrukking bezigde D ’Outrein ook al in de ‘Aanspraak’ van zijn Korte Schets, 
Amsterdam 1687. Dat D’Outrein erbij zegt dat het gaat om een joodse uitspraak, 
be-rust vermoedelijk op een vergissing. De uitspraak blijkt van Gregorius de Grote te 
zijn: Quasi quidam quippe est fluvius, ut ita dixerim, planus et altus, in quo et agnus 
ambulat, et elephas natet, (Moralium Libri Sive Exposito In Librum Beati Job, pars I, 
Migne, Patrologia Latina 75, 515). Met bijzondere dank aan drs. Ari Troost die zo 
vriendelijk was de bron aan te wijzen.
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Frontispice van Heilige Versegelingen, Amsterdam 1700; 
collectie van de auteur.
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De Schrift is wijd en diep als een oceaan. Om hier niet in te verdrin-
ken, dient men te beseffen dat de woorden en spreekwijzen van de Heilige 
Geest ‘zeer ruim en vruchtbaar van zin’ zijn. Daarom zijn ze niet licht te over-
schatten. Aan ontdekking en opheldering van hun zin kunnen allerlei kunsten 
en wetenschappen bijdragen. Men mag, ja moet, grote gedachten hebben van 
de wijsheid van de Heilige Geest. Joden zeggen niet ten onrechte dat er geen 
tittel of jota in de wet en de profeten is, waarvan niet gehele bergen afhangen!6 
Veelzeggend is wat D’Outrein in dit verband verder opmerkt:

’t Is daarom een verkeerde naarstigheid, die sommige waanwyse hedendaags 
aanwenden, en een averegtse geleerdheid, die sy betonen, dat men de kragt 
der woorden en spreekwysen van Gods Geest slegts allenthalve tragt te ont-
senuwen en soo weinig ruimte van sin en bete-kenis, als mogelijk is, daar aan 
toe te schrijven.7

D’Outrein was ervan overtuigd dat degenen die de woorden van de Heilige 
Geest niet ‘mager’ opnemen en niet ‘eng’ bepalen, meer zorg en ontzag tonen 
voor de majesteit van ‘de gewijde orakelen en haar goddelijke Ingever’ dan zij 
die dat wel doen.8 Omdat de Schrift zeer rijk van inhoud is en de betekenis 
van ieder woord van belang moet worden geacht, is het zaak alle hulpmidde-
len aan te wenden die een bijdrage kunnen leveren tot de juiste uitleg ervan. 
D’Outrein neemt de gelegenheid te baat om breed uit te weiden over wat hij 
allemaal als belangrijke hulpmiddelen ziet: Kennis van talen (oude en heden-
daagse), wijsbegeerte, redeneerkunde (logica), metafysica, geest- en lichaams-
kunde9 en zedenleer. Zelfs de rekenkunde acht hij van belang. Er is geen kunst 
of wetenschap te noemen, zo betoogt hij, die niet het hare zou kunnen bij-
dragen tot nader verstand van de Schrift, mechanische weten-schappen niet 
uitgezonderd.10 Het is dus met recht, volgens hem, dat ‘de koninklijke zanger’ 
in de psalm zegt: ‘In alle volmaaktheid heb ik een einde gezien, maar Uw 
gebod is zeer wijd.’

De hoofdinhoud van Heilige Versegelingen wordt gevormd door de 
uitleg van het tekstwoord: ‘Evenwel het vaste fondament Gods staat, heb-
bende dit zegel: De Heere kent degenen, die de Zijnen zijn; en: Een iegelijk, 
die de Naam van Christus noemt, sta af van ongerechtigheid’ (2 Tim 2:19).11 
D’Outrein had in Oostzaan, zijn eerste gemeente, twee keer over deze tekst 
gepreekt. Daarna had hij volgens zijn gewoonte ‘verzamelbundels’ (adversaria) 

6  Aan welke bron D’Outrein deze uitdrukking ontleende, is niet duidelijk.
7  D’Outrein, Heilige Versegelingen, Opdragt, 20.
8  D’Outrein, Heilige Versegelingen, Opdragt, 20.
9  Psychologie en anatomie.
10  D’Outrein, Heilige Versegelingen, Opdragt, 22.
11  Statenvertaling.
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over deze tekst aangelegd. Dit hield in dat hij alle informatie die hij naderhand 
over het betreffende Bijbelwoord had verkregen, nauwkeurig had verzameld. 
Zijn bedoeling was geweest in een apart werkje over ‘De Raad des Vredes’ deze 
verzamelde gegevens te publiceren. Door diverse oorzaken was het daar niet 
van gekomen. In de loop van de tijd was het materiaal zo toegenomen dat 
het de inhoud van een omvangrijk boek had gekregen. Dit leidde ertoe dat 
D’Outrein het niet als aanhangsel van Proef-stukken in het licht heeft gegeven, 
maar als tweede deel ervan uitgaf.  

Over de structuur van Heilige Versegelingen kan het volgende worden 
opgemerkt. Duidelijk blijkt dat het boek als verzamelbundel (adversaria) is 
ontstaan en als zodanig is uitgegeven. D’Outrein heeft vermoedelijk aange-
voeld dat de barones, aan wie hij het werk opdroeg, waarschijnlijk grote moei-
te zou hebben de draad van zijn betoog te volgen. Daarom geeft D’Outrein 
expliciet aan, dat in Heilige Versegelingen een viertal ‘bedenkingen’ (verkla-
ringen) over het tekstwoord (2 Tim. 2:19) wordt gegeven.12 Het gaat hierbij 
overigens om opvattingen die hij bij andere Schriftuitleggers had gevonden. 
Deze luiden als volgt:

I. Met de woorden ‘het vaste fundament Gods’ zou de kerk of ook 
wel de gelovige bedoeld zijn. De twee spreuken zouden de on-
wrikbare vastheid van de kerk en van de kinderen Gods aange-
ven. 

II. Het ‘fundament’, zinnebeeld van de kerk en de gelovigen,  zou 
verzegeld worden door de Heilige Geest. (Hierbij wordt een 
uitweiding gegeven over de begrippen ‘merken’ en ‘verze gelen’ 
onder meer van dienstknechten, krijgslieden, afgoden, dienaren, 
gewijde en ongewijde plaatsen etc.). 

III. De woorden ‘het vaste fundament Gods’ zouden duiden op het 
eeuwig voorne men der verkiezing. 

IV. Het Schriftwoord ‘het vaste fundament Gods’ zou betrekking 
hebben op de fundamentele waarheid van de opstanding der do-
den.

Met een beroep op Coccejus, die van twee verklaringen over de genoemde 
tekst opmerkte dat hij geen van beide wilde verwerpen, is D’Outrein van 
oordeel dat alle vier de opvattingen mogelijk zijn. Bij de onder drie genoemde 
verklaring blijkt hij wel heel wat vragen te hebben.13 Hoogst interessant is ech-
ter, dat hij vervolgens komt met een beknopte beschouwing met het opschrift 
‘Van den sin der Woorden Gods’.14 Hoewel hij dit als een ‘uitstap’ betitelt en 
dus aangeeft dat het onderwerp enigszins buiten de eigenlijke inhoud van het 

12  D’Outrein, Heilige Versegelingen, Opdragt, 28-30.
13  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 219-221.
14  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 211-228.
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boek valt, stelt hij hetzelfde onderwerp ook in de inleiding aan de orde.15 Het 
onderstreept dat hij het onderwerp bijzonder belangrijk vond. Voor ons is het 
van belang omdat het inzicht biedt in zijn hermeneutisch standpunt. Daarom 
willen wij er bijzondere aandacht aan schenken. 

In Heilige Versegelingen geeft D’Outrein ook een uitvoerige uitleg 
van de zinspreuken die 2 Timotheüs 2:19 in feite bevat. Bovendien heeft het 
werk een aantal ‘aanhangsels’, te weten: preken over de tekstwoorden: Exodus 
17:15,16; Zacharia 14:20; Maleachi 4:5,6 en Jeremia 23:5,6. Verder nog een 
uiteenzetting over het gebruikmaken van geschriften van profane schrijvers 
voor de uitleg van de Schrift. Al met al veel bijeengeraapte stof, die weinig 
samenhang vertoont.

Van de Woorden Gods 

D’Outrein heeft zich gerealiseerd dat het opnemen van verschillende verkla-
ringen over ‘het vaste fundament’ (2 Tim. 2:19) in zijn boek, die volgens hem 
alle vier exegetisch verantwoord waren, de vraag zou oproepen: Kan een Bij-
belwoord meer dan één betekenis hebben? Dit was een gevoelig punt, omdat 
de coccejanen en voetianen hier verschillend over dachten. D’Outrein stelde 
echter de vraag niet aan de orde om een actuele theologische discussie ter 
sprake te brengen, maar veeleer met de bedoeling over deze zaak duidelijkheid 
te verschaffen. De zinnebeeldige uitleg die hij voorstond, vereiste dat de vraag 
beantwoord werd. Zijn standpunt verwoordt hij als volgt:

‘T is een gemeene stelregel die onse godgeleerde hebben; dat de letter-lyke 
sin (dat is die sin welken de Heilige Geest bedoelt in alle plaatsen) niet meer 
als een eenige is; het zij dan dat het een eigentlyke of een oneigentlyke en 
leenspreukige sin is die de woorden uitleveren. Egter ontkennen se niet dat 
er ook kan wezen een sensus compositus, een samengestelde sin, soo dat de 
woorden te gelijk eigentlyk en oneigentlyk kunnen opgevat worden. ‘T welk 
egter geen twee sinnen sijn, maar twee deelen van den selven sin welke van 
den Heiligen Geest beoogt zij.16 

Ter verduidelijking geeft hij daarna enkele voorbeelden. Hij wijst onder meer 
op Exodus 12:46 waarin over het Paaslam gezegd wordt: ‘Gij zult geen been 
daaraan breken.’ In eigenlijke zin hebben deze woorden betrekking op de lam-

15  D’Outrein, Heilige Versegelingen, Inleiding, 114-128. Vermoedelijk heeft D’Outrein 
de inleiding pas op het laatst geschreven, waardoor beide verhandelingen in omge-
keerde volgorde in de bundel zijn opgenomen. 
16  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 221.
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meren die de Israëlieten ten offer moesten brengen, maar in oneigenlijke zin 
slaan de woorden op de Messias, het Lam van God. D’Outrein merkt hierbij 
op, dat ‘onze’ godgeleerden17 zeggen dat in dergelijke gevallen er geen sprake 
is van tweeërlei zin, maar dat de ene letterlijke zin twee delen heeft. De letter 
bevat ook ‘de verborgenheid die daaronder opgesloten ligt’.18 

Om de discussie zuiver te voeren, brengt D’Outrein ook de visie ter 
sprake waarin wordt verdedigd dat de woorden van de Heilige Schrift maar 
één betekenis zouden kunnen hebben. François Turretini (1623-1687) verde-
digt dit standpunt19 met de volgende argumenten: 

1. De waarheid is één en eenvoudig en laat maar één betekenis 
toe omdat ze anders onzeker en twijfelachtig zou zijn. 

2. Ab unitate formae. Hierbij merkt D’Outrein op dat hij nau-
welijks weet hoe hij dit in begrijpelijke woorden zou kunnen 
weergeven. Het betekent volgens hem dat elke zaak maar één 
wezenlijke eigenschap kan hebben die het wezen ervan uit-
maakt. 

3. De klaarheid van de Heilige Schrift kan niet diverse, van 
elkaar verschillende, betekenissen of meningen naast elkaar 
toelaten. 

D’Outrein verwijst vervolgens naar J.H. Heidegger (1633-1698), die in zijn 
Medulla Theologiae Christianae (1696) stelde dat God in de Heilige Schrift niet 
tweetongig is en ook niet verdeeld van tong als een slang. Hij spreekt dus geen 
dubbelzinnige woorden zoals Satan.20 Hierbij kan men volgens D’Outrein 
denken aan de heidense orakelen, die veelal dubbelzinnige uitspraken deden. 
Een wijs en oprecht schrijver zal zich van leugen en dubbelzinnigheid ont-
houden. Hiermee zegt D’Outrein zeker te kunnen instemmen in zoverre men 
de rooms-katholieke scholastici ermee van repliek kan dienen. Zij meenden 
immers in de woorden van de Heilige Schrift een veelvuldige zin te kun-
nen aanwijzen: een letterlijke en een mystieke zin, waarbij ze de mystieke zin 
onderverdelen in een allegorische, een tropologische en een anagogische zin 
(quadriga). Van die opvatting wil D’Outrein zich distantiëren, maar niet zo 
rigoureus dat het zou leiden tot een inperking van de betekenis van de Schrift-
woorden. Op grond van het woord ‘Uw gebod is zeer wijd’ (Ps. 119:96) en 
de apostolische vermaning dat het profetisch woord niet mag worden veracht 
(1Thess. 5:20), pleit hij voor een meervoudige uitleg. Dit correspon-deert 

17  Hij zal het oog hebben gehad op Coccejus en degenen die zijn hermeneutisch 
standpunt deelden.
18  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 222.
19  F. Turretini, Institutio Theologiae Elencticae,(1688) loc. 2 Qu. 19 § 4.
20  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 222.
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met wat hij eerder had geschreven in zijn De gelykenissen van de verloren zoon 
en onregtveerdigen rentmeester waarin hij met behulp van citaten van Joodse 
schrijvers en aanhalingen uit de werken van Hieronymus en Chrysostumus 
hetzelfde standpunt verdedigt..21 Hij vervolgt zijn betoog met de opmerking: 

En daar bij den heilzame regel, die van vele treffelijke godgeleerden wordt toe-
gelaten: dat de woorden des Heilige Geestes betekenen alles wat sy (behoudens 
den samenhang, oogmerk des schrijvers en de regelmate des geloofs) beteke-
nen konnen; soo ben ik van oordeel dat die stelregel onser godgeleerden, dat 
de woorden des Heiligen Geestes maar eenen letterlijken sin uitleveren met 
een weinig bepaaling en uitsondering moet worden opgevat.22

D’Outrein geeft dus in overweging of het misschien mogelijk is dat 
bij tal van Bijbelwoorden een twee- of meervoudige zin kan worden vastge-
steld, namelijk in die gevallen, die voldoen aan ‘de regulen van uitlegging’. Hij 
vraagt zich af of men zou mogen zeggen dat de Heilige Geest, die beide, of 
zelfs meer betekenissen bedoeld heeft, ‘met opset soo dobbelsinnig heeft wil-
len spreken, om ons en het eene en het andere te doen denken.’ 

De mening van Abraham Gulichius

Een autoriteit die D’Outrein in dit verband aanhaalt, is Abraham Gulichius 
(1642-1679).23 Deze theoloog had in zijn Hermeneutica Sacra (1675)24 als 
stelregel geponeerd dat er niet meer dan één ‘waare sin in de Woorden des 
Heilige Geestes is, die van Hem beoogt sy’. D’Outrein vindt dit echter een 
heel radicaal standpunt. Hij ziet liever dat er wat genuanceerder over wordt 
gesproken.25 Bovendien toont hij aan de hand van een uitvoerig citaat aan dat 
Gulichius zijn standpunt niet consequent handhaafde, omdat hij ook uitsprak 
dat God dikwijls onder een eenvoudige letterlijke zin van de woorden een 
allegorische en geestelijke zin verbergt en de Heilige Geest soms ‘verscheide 
letterlyke sinnen’ heeft begrepen onder dezelfde woorden. Een vraag die Gu-

21  D’Outrein, De gelijkenissen van den Verloren zoon en Onregtveerdigen rentmeester, 
Amster-dam 1699, 251. 
22  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 223. 
23  Ook aangeduid als: Abraham van Gulich. Hij was hoogleraar in de theologie te 
Nijmegen (1667), in de wijsbegeerte te Hamm (1667) en later te Franeker (1679). 
24  Abr. Gulichius, Saba ha-item sive Theologia Prophetica de rebus Veteris Testamenti. 
Accedit necessaria praefatio, in eaque hermeneutica sacra biparta, artis praeceptiones de 
ratione interpretandi, tum S. Scripturam universe, tum speciatim prophetias, summatim 
explicans, Amsterdam 1675.
25  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 223.
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lichius zelf trouwens naar voren bracht, was: Zou het kunnen zijn dat de 
Heilige Geest ‘sig met opset der dobbelsinnigheid bevlytigd?’ Hierna volgen 
er diverse ‘staaltjes’ waarmee Gulichius zijn betoog onderbouwde, waarbij hij 
wel de volgende nuancering aanbracht: In het geval dat de betekenis van een 
woord niet duidelijk kan worden vastgesteld en er meerdere uitleggingen ge-
geven kunnen worden, moet men er geen strijdvraag van maken, maar de ver-
scheidene betekenissen samenvoegen, als ze maar niet strijdig met elkaar zijn. 
D’Outrein laat duidelijk uitkomen dat Gulichius in de praktijk zijn stelregel 
minder stringent hanteerde dan hij deed voorkomen. 

De mening van Jacques Capellus

Een volgende theoloog die door D’Outrein wordt geciteerd, is Jac. Capellus.26 
Deze ging nog een stap verder in zijn opvatting, zodat D’Outrein zich afvraagt 
of hij hem wel geheel zou durven volgen.27 Capellus geeft voorbeelden van 
teksten uit het Oude Testament die gezien de grondtekst verschillend gelezen 
kunnen worden, maar die niettemin in alle gevallen een goede zin opleveren. 
Dit zou volgens Capellus niet het geval kunnen zijn zonder de bijzondere 
voorzienigheid van God. De Talmudisten gaven met hun aanwijzing ‘lees niet 
zo, maar zo’ in feite ook aan, dat de tekst op verschillende manieren gelezen 
kan worden.28 Hun aanwijzingen moet men niet in gebiedende zin opvatten, 
maar veel meer als aangegeven mogelijkheden, zo betoogt hij. De verschillen-
de lezingen worden trouwens niet alleen gevonden in de vocaaltekens, maar 
ook in de medeklinkers. Samenvattend concludeert Capellus: ‘Indien nu de 
Heilige Schrift verscheidentheid van lesingen en uitleggingen kan toelaten, 
behoudens de waarheid die naar de godsaligheid is, hoe veel meer verschei-
dene samenvoegingen van de woorden?’29

D’Outrein draagt na dit betoog over Capellus’ zienswijze, waar hij blij-
kens zijn eerdere uitlating wel wat gereserveerd tegenover blijkt te staan, nog 
een aantal voorbeelden aan van Bijbelteksten die door diverse theologen ver-
schillend werden uitgelegd..30 Hij vindt het niet bezwaarlijk dat exegeten bij 
hun uitleg tot uiteenlopende resultaten komen en van mening zijn dat een 
Bijbeltekst meer dan één betekenis kan hebben. Maar hij maakt daarbij wel 
het volgende voorbehoud:

26  De Fransman Jacques Capel (1570-1624) was hoogleraar Hebreeuws te Sedan. Hij 
onderscheidde zich als historicus, filoloog en exegeet.
27  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 224.
28  Aanwijzing Ketib/Qere (‘het geschrevene’ te vervangen door ‘het te lezene’) door 
de Masoreten.
29  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 225.
30  Genoemd worden tekstverklaringen van Coccejus, Alting en Bootius.
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Egter moet men wel sorg dragen in het samenvoegen van verscheide verklarin-
gen, dat de eene de andere niet om verre stoote. Dat men de Heilige Geest van 
deselve persoonen of saken in het selfde opsicht, geen ja en neen, dat is, geen 
tegenstrijdige dingen doe seggen. Het moet hier ook gelden, ’t geen Horatius 
als een regel voor de digters schreef:

Sed non ut placidis coëant immitia, non ut
Serpentes avibus geminentur tigribus agni31

Wanneer op deze wijze en met deze zorgvuldigheid - en met het gestelde voor-
behoud - een ‘dobbelsinnigheid of veelsinnigheid’ in de woorden van de Hei-
lige Geest kan worden aangewezen, is dat volgens D’Outrein tot ontdekking 
van de veelvuldige wijsheid van God. Het gaat hierbij namelijk om een andere 
dubbelzinnigheid dan die van een heidens orakel. Een orakel gaf immers ant-
woorden die voor tweeërlei uitleg vatbaar waren, niet om twee betekenissen 
tegelijk te geven, maar in de hoop dat één van beide, namelijk naar dat de zaak 
zou uitvallen, goed zou zijn! De dubbelzinnigheid vormt een onderdeel van 
het bedrog. De Heilige Geest spreekt daarentegen op een wijze dat het één en 
het ander tegelijk waar is of te zijner tijd wezen zal. D’Outrein stelt duidelijk: 

Het zijn noit tegenstrydige dingen, die de Heilige Geest tegelijk beoogt. 
En derhalven, als hij al soo dobbelsinnig spreekt, is het niet, om maar een 
van beide (naar dat ’er belang in gevonden word) maar om die beide of 
meer beteikenissen te gelyk te doen stand grijpen. En hij spreekt soo om de 
liefhebbers van de waare wijsheid met een schat van waarheden te voorsien, 
hen te onderrichten in sijne veelvuldige wijsheid en stoffe te geven om uit te 
roepen: De kennis is mij wonderbaar.32

Volgens D’Outrein is dit alles vervat in wat hij de ‘gouden regel’ noemt, die 
luidt: ‘De woorden betekenen alles wat ze kunnen betekenen.’ Dit komt vol-
gens hem overeen met: De woorden betekenen al wat ze moeten betekenen! 
Een onderzoeker van de waarheid zal toch vooral op zoek zijn naar ‘wat het is, 
wat de woorden moeten betekenen.’ Daarvoor moet men de vrijheid hebben 
het volgende te kunnen zeggen:

De woorden konnen/ naar alle de regelen van de letter- en redenkonst/ desen 
en dien sin uitleveren; en beide die verklaringen komen wel over een met den 
samenhang der saken/ met het oogmerk des schrijvers/ en sij strijden niet te-
gen de regelmate des geloofs/ in het selfde opsigt/ tegen elkander. So besluite 

31  D’Outrein geeft als vrije dichterlijke vertaling: ‘Dogh niet dat water sig vermeng 
met vuur en vlam, een slang met vogels paare, een tyger met een lam’.
32  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 228.
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ik dan/ dat die beide beteekenissen hier moeten plaats hebben: dat se beide 
bedoelt sijn van den Heiligen Geest. Immers dat de Heiligen Geest geweten 
heeft dat beide die betekenissen aan de woorden konden gegeven worden/ 
en dat hij met opset soo heeft willen spreken/ op dat aan den leser beide 
die beteikennissen door sulke woorden en spreekwijsen souwden in gedagte 
gebragt worden. Het selfde sij gesegt/ wanneer de woorden niet alleen twee, 
maar drie of meer beteikenissen even gevoeglijk konnen toelaten.33

Uit het citaat blijkt dat D’Outrein zich doet kennen als een voorstander van 
de zinnebeeldige, ook wel genoemd coccejaanse Schriftuitleg. De door hem 
genoemde ‘gouden regel’, die de basis vormt van heel zijn beschouwing, is im-
mers de hermeneutische grondregel van Coccejus.

Coccejus over de helderheid van de Schrift

Coccejus heeft in verschillende publicaties zich expliciet uitgesproken over 
de hermeneutische regels die hij bij zijn Schriftuitleg in acht nam.34 In dat 
verband is van belang wat hij in zijn Summa Theologiae schreef over de perspi-
cuitas (helderheid) van de Bijbel en de wijze waarop de interpretatie van het 
Bijbelwoord volgens hem diende plaats te vinden. In de voorrede stelde hij het 
onderwerp al beknopt aan de orde.35 

Coccejus gaf eerst uitvoerig aan, dat de Schrift alleen als ze de eigen-
schap van de perspicuitas bezit, canon voor alle kennis kan zijn. De Heilige 
Geest, de eigenlijke auteur van de Bijbel, zal er toch voor hebben gezorgd dat 
de boodschap niet op een duistere, maar op een heldere wijze tot de mensheid 
komt. Dit betekent overigens niet dat door ieder mens de boodschap wordt 
verstaan en begrepen. Geestelijke verblinding en verharding kan daarbij in de 
weg staan. Bovendien heeft Paulus gezegd: ‘De natuurlijke mens begrijpt niet 
de dingen die des Geestes Gods zijn’ (1 Kor. 2:14). 

Er bestaat echter ook het probleem dat ondanks de helderheid van de 
Schrift er woorden en zaken in de Bijbel voorkomen die ook voor de gelovigen 
onbegrijpelijk blijven. Dit wordt onder meer veroorzaakt doordat de Bijbel-
schrijvers gebruik maakten van verschillende taalvormen, zoals: gelijkenissen, 
spreuken, typen, parabels etc. Coccejus was van mening dat daarom de kennis 
van de diverse taalvormen onmisbaar is om de Schrift te kunnen uitleggen. 
In navolging van Augustinus vond hij dat er onderscheid moet worden ge-
maakt tussen woorden en zaken. Woorden zijn tekenen (signa) die naar een 
bepaalde zaak (res) verwijzen. Dit onderscheid is van belang omdat hierdoor 

33  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 228.
34  Van Asselt, Johannes Coccejus, portret, 170-174.
35  Van Asselt, Johannes Coccejus, portret, 167.
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kan worden vastgesteld of de Bijbelschrijvers hun woorden in eigenlijke of in 
oneigenlijke zin gebruikten. Alleen op deze wijze kunnen bepaalde woorden 
of passages van de Heilige Schrift adequaat worden uitgelegd. Tevens is het 
noodzakelijk kennis te verwerven van het taaleigen (stilus) van de Bijbelschrij-
vers om de opbouw van hun betoog (schemata orationis) te kunnen vaststellen. 

In zijn Summa Theologiae heeft Coccejus van de perspicuitas van de 
Heilige Schrift de volgende definitie gegeven:

De helderheid van de Schrift, die op menselijke wijze spreekt en de waarheid 
aan het geweten openbaart, houdt in, dat alleen een mens die door de Hei-
lige Geest verlicht en begiftigd is met liefde en eerbied voor God, in staat is 
om te beoordelen of datgene wat de Schrift zegt, inderdaad ware wijsheid is; 
en dat degene, die deze wijsheid leert, de hoogste wijsheid bezit.36

Coccejus heeft zijn definitie nader uitgewerkt. Hij leidde er onder 
meer de volgende punten uit af: De Schrift kan geen uitspraken bevatten die 
voor onwaar gehouden kunnen worden en alle waarheden en uitspraken in de 
Schrift vertonen een bepaalde analogie. Ook stelde hij dat door Gods genade 
uit de perspicuitas van de Schrift de juiste verklaring en de openbaring van de 
waarheid gevonden kan worden. Hetgeen betekent dat een dergelijke verkla-
ring niet alleen inzicht geeft in de betekenis van afzonderlijke Bijbelwoorden, 
maar vooral ook in het ontdekken van de samenhang van de cruciale delen 
van de Schrift. Voor Coccejus vormt de Schrift een harmonieus geheel.37 Een 
belangrijk punt daarbij is voor hem het vinden van ‘de sleutel der kennis’, die 
in de Schrift zelf is gelegen, waarmee elk ander Bijbelgedeelte ‘geopend’ kan 
worden. De perspicuitas houdt tevens in dat alle details in de Schrift van belang 
zijn en aandacht verdienen. Alle stijlvormen (typen, figuren, parabels, allego-
rieën) hebben een eigen plaats en betekenis. De gedachte van de harmonie der 
Schrift betekent immers dat er niets zonder reden in vermeld staat. Alles heeft 
een eigen plaats en betekenis in het grote geheel en verdient dus aandacht. 

Voor de exegese van moeilijk te verklaren Bijbelwoorden was Coc-
cejus  van mening dat uit duistere plaatsen niet gehaald kan worden wat niet 
reeds in de duidelijke plaatsen opgesloten ligt.38 Augustinus schreef op een-
zelfde wijze over Obscuritas Scripturae in tropis et figuris quorsum utilis.39 

36  Summa Theologiae, cap. 6 § 26: ‘Sed perspicuitas ea est Scripturae, humano ser-
mone loquentis, et veritatem patefacientis ad conscientiam, ut homo illuminatus a Sp. 
Sancto et Dei amore et timore praedictus judicare possit, id, quod Scriptura dicit, esse 
veram sapientiam et prudentiam et eius sapientiae doctorem sapientissime docuisse.’
37  Van Asselt, Johannes Coccejus, portret, 171.
38  ‘Nihil de obscuris erui potest, quod non contineatur in apertis’, Summa Theologiae, 
cap.  6 § 55.
39  Augustinus, Doctrina Christiana II, vi, (Migne, Patrologia Latina 34, 38).
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De perspicuitas was volgens Coccejus ook van groot belang voor de 
uitleg van de Bijbelse profetie waarin toekomstige gebeurtenissen worden aan-
gegeven. De exegeet zou hierdoor in staat zijn, een relatie te leggen tussen de 
inhoud van de Heilige Schrift en de geschiedenis.40 

De hermeneutische grondregel van Coccejus

Bij zijn uitleg van de Bijbel ging Coccejus uit van de hermeneutische grond-
regel: verba significant quicquid significare possunt (de woorden betekenen al 
wat ze kunnen betekenen). Volgens Van Asselt heeft Coccejus zich door dit 
hermeneutische uitgangspunt veel kritiek op de hals gehaald van de zijde der 
orthodoxie41, die vond dat door deze regel exegetische willekeur in de hand 
werd gewerkt. Bij dit verwijt ging men veelal voorbij aan het feit dat Coccejus 
voor de uitleg van de Bijbel wel uitging van vaste regels en heldere methodo-
logische richtlijnen. In zijn Summa Theologiae heeft Coccejus om eventuele 
onduidelijkheden weg te nemen, een uitleg van de grondregel gegeven. Daar-
bij stelde hij onder meer: 

…Wie zal loochenen dat de Heilige Geest gewild heeft dat ieder die leest en 
hoort datgene moet denken en als betekenis moet aannemen wat de woor-
den zelf bij de lezer of hoorder kunnen bewerken zonder dat enig deel van 
de redevoering zich daartegen verzet en …[waarbij] aan de intentie van de 
spreker rechtgedaan wordt?42

In deze uitspraak komt tot uiting dat Coccejus de betekenis(sen) die de Hei-
lige Geest met de Schriftwoorden mogelijk bedoeld zou kunnen hebben, niet 
wilde inperken. Bovendien gaf hij aan dat een exegeet erop bedacht dient te 
zijn dat zijn uitleg niet op enig punt strijdig mocht zijn met de context. 
 Om op de kritiek van de zijde der orthodoxie nader in te gaan heeft 
Coccejus in de voorrede van zijn commentaar op de brief aan de Romeinen 
nog weer een toelichting op de hermeneutische grondregel gegeven. Hierin 
benadrukte hij opnieuw dat er een aantal belangrijke regels zijn voor de uitleg 
van de Heilige Schrift. Hij stelde het volgende:
 

De betekenis moet niet ontleend worden aan de kracht van de afzonderlijke 

40  Van Asselt, Johannes Coccejus, portret, 171.
41  Van Asselt, Johannes Coccejus, portret, 173.
42  ‘Quis neget hoc voluisse Sp. S ab eo, qui legit vel audit, cogitare et pro mente ip-
sius accipi, quod ut cogitet lector vel auditor, verba ipsa efficere possunt, nulla parte 
sermonis refragante et intentione loquentis postulante?’ Summa Theologiae, cap. 6 § 
46 en 48.
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woorden of aan die van een zegswijze of aan een of andere uitspraak, maar 
aan de gehele samenhang van het betoog.43

De verdachtmaking van willekeur die door de orthodoxie werd geuit aan 
het adres van Coccejus, blijkt niet terecht. Hij stond wel degelijk een me-
thodologisch omlijnde vorm van exegetiseren voor. Het punt waarop hij 
echter met zijn opponenten verschilde, betrof de sensus literalis. Hoewel hij 
vast bleef houden aan het primaat van de letterlijke Schriftzin - en dus een 
meervoudige Schriftzin afwees - kreeg bij hem het begrip sensus literalis een 
ruimere betekenis dan bijvoorbeeld bij Voetius. De geestelijke betekenis van 
een Bijbelwoord lag volgens Coccejus in dat woord zelf besloten, als het naar 
de geest en bedoeling van de schrijver uitgelegd werd.44 Van Asselt heeft vast-
gesteld dat er bij Coccejus een verschuiving is opgetreden op hermeneutisch 
gebied. De letterlijke zin werd door Coccejus zover ‘opgerekt’ dat typologie 
en zelfs allegorie voluit een plaats konden krijgen in zijn hermeneutiek. Te-
vens maakte Coccejus om de Bijbel ‘profetisch’ te kunnen verklaren, naast de 
letterlijke Bijbeltekst, gebruik van de kerkgeschiedenis en de contemporaine 
geschiedenis.45

Het hermeneutisch standpunt van Coccejus is door D’Outrein voor 
een belangrijk deel overgenomen, maar niet in zijn geheel. Hij voegde accen-
ten toe, zoals de aandacht voor de zinnebeeldige betekenis van Schriftwoor-
den en de verklarende functie van de schepping. De rol die de geschiedenis 
inneemt in de hermeneutiek van Coccejus is bij D’Outrein duidelijk minder 
aanwezig.
 

‘De veelvuldigen sin der Woorden Gods’ 

Hoewel D’Outrein zich in zijn eerste excurs al duidelijk had uitgesproken, 
kwam hij later nog weer op hetzelfde onderwerp terug. Zijn tweede verhande-
ling over ‘De veelvuldigen sin der woorden Gods’ werd, zoals al opgemerkt, in 
de uitgebreide Inleiding van het boek Heilige Versegelingen opgenomen.46 Wat de 
aanleiding vormde om voor een tweede keer het onderwerp aan de orde te stel-
len, is door D’Outrein zelf vermeld. Hij had kennis genomen van een geschrift 

43  Van Asselt, Johannes Coccejus, portret, 173. 
44  ‘Neque enim amplius uno sensu literali et historico in Scriptura admittimus: qui in 
verbis est ex mente et intentione loquentis; sive verba in propria sive in metaphorica 
et translata significatione veniant: sive etiam nonnunquam in utraque’, Coccejus,  
Summa Theologiae, cap.  6 § 51.
45  Van Asselt, Johannes Coccejus, portret, 174.
46  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 114-128.
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van Andreas Rivetus (1572-1651)47 getiteld: Isagoge ad scripturam sacram Veteris 
et Novi Testamenti, waarin dit thema uitvoerig behandeld wordt.48 Vermoedelijk 
voelde D’Outrein zich verplicht dit werk alsnog te bespreken, omdat in zijn 
eerste verhandeling de zienswijze van Rivetus onbesproken bleef. Omdat hij 
zich op deze geleerde veelvuldig had beroepen en omdat hij zijn standpunt zeker 
belangwekkend vond, leek het hem onjuist aan hem voorbij te gaan.

Rivetus en de hermeneutiek

De vraag: ‘of Gods woorden soms meer dan één letterlijke betekenis hebben’ 
is door Rivetus in zijn geschrift op systematische wijze behandeld.49 Door 
D’Outrein wordt dit uitvoerig weergegeven. Rivetus wees erop, dat de ge-
leerden verschillend over deze hermeneutische vraag dachten. Hij stelde dat 
ze in drie groepen te verdelen zijn, namelijk: 1. Zij die ontkennen dat Bijbel-
woorden soms meer dan één letterlijke betekenis hebben; 2. zij die wél deze 
mening zijn toegedaan; 3. zij die onder ‘eenige bepaaling en matiging’ met een 
meervoudige uitleg kunnen instemmen.50 De eerste groep, zij die ontkennen 
dat een Schriftwoord meer dan één betekenis kan hebben, voeren voor hun 
standpunt de volgende redenen aan:

1. In de Heilige Schrift is geen enkele plaats te vinden waarin on-
der dezelfde woorden meer dan één letterlijke zin kan worden 
vastgesteld;

2. de Bijbelschrijvers dienen niet te worden aangemerkt als 
amanuenses,51 die meestal alleen de woorden opschreven die hen 
gedicteerd werden, zonder de zin ervan te begrijpen. De heilige 
schrijvers daarentegen hebben in wat zij opschreven uitdrukking 
gegeven aan wat er in hun gemoed leefde en aan dat wat de Hei-
lige Geest door die woorden uitgedrukt wilde hebben;

3. als de woorden van de Heilige Schrift ‘verscheidene sinnen’ had-
den, zou Gods Geest dubbelzinnig gesproken hebben, hetgeen 
juist de heidense orakels verweten wordt;

4. men zou geen zuivere conclusies kunnen trekken uit een Bijbel-
woord als de betekenis niet eenduidig is.

47  Zie over hem: H.J. Honders, Andreas Rivetus als invloedrijk gereformeerd theoloog in 
Holland’s bloeitijd, ’s-Gravenhage 1930; en G.P. van Itterzon, BLGNP 2, 375-378.
48  A. Rivetus, Isagoge ad scripturam sacram Veteris et Novi Testamenti (Dort 
1616).
49  Rivetus, Isagoge ad scripturam sacram, c. 14.
50  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 114.
51  D’Outrein geeft als vertaling ‘schrijfknechten’. 
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Degenen die van mening zijn dat een Bijbelwoord wél meer dan één betekenis 
kan hebben, onderbouwen hun opvatting volgens Rivetus met de volgende 
argumenten:52

1. God, de auteur der Heilige Schrift, is zo volmaakt en veelvuldig 
in wijsheid, dat Hij oneindige dingen tegelijk bevatten kan, en 
dientengevolge door ‘eenen omtrek van woorden’ meer dan één 
zaak kenbaar kan maken;

2. God heeft door één zaak verscheidene zaken kunnen afbeelden, 
dus kan Hij ook door één woord of spreekwijze verscheidene din-
gen tegelijk te kennen geven;

3. in de Heilige Schrift zijn veel plaatsen die duister en moeilijk 
zijn; er is dus reden te veronderstellen dat God die heeft laten 
optekenen opdat ze verscheidene uitleggingen zouden kunnen 
hebben;

4. Augustinus heeft in zijn Confessiones uitgesproken dat een Bijbel-
woord meerdere betekenissen kan hebben.

Omdat D’Outrein het beroep op Augustinus van groot gewicht achtte, haalt 
hij niet alleen het gedeelte aan dat Rivetus uit de Confessiones citeert, maar 
een langere pasage.53 Hij geeft de Latijnse tekst weer, met daarbij de volgende 
vertaling. 

Wanneer iemand segt, dat heeft de Heilige schrijver verstaan het gene ik 
segge, en een ander wederom, deese is de sin, die ik ’er in sie, soo meene ik 
dat ik Godvrugtiger spreeke, als ik segge, waarom heeft hy het beide niet 
bedoeld, indien het beide waarheid is? En dit selve geldt ook in opsigt van 
een derde of vierde of nog een andere waarheid, die iemand in de woorden 
Gods siet. Want waarom souwde men niet oordeelen, dat de schryver dat 

52  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 115.
53   Ita cum alius dixerit, Hoc sensit, quod ego, et alius: imo illud quod ego, religi-
osius me arbitror dicere, Cur non utrumque potius, si utrumque verum est? Et si quid 
tertium, et si quid quartum, et si quid omnino aliud verum quispiam in his verbis 
videt; cur non illa omnia vidisse credatur, per quem unus Deus sacras Litteras vera 
et diversa visuris multorum sensibus temperavit? Ego certe, quod interpidus de code 
meo pronuntio, si ad culmen auctoritatis aliquid scriberem; sic mallem scribere, ut, 
quod veri quisque de his rebus capere posset, mea verba resonarent, quam ut unam 
veram sententiam ad hoc apertius ponerem, ut excluderem caeteras, quarum falsitas 
me non posset offendere. Nolo itaque, Deus meus, tam praeceps esse, ut hoc illum vi-
rum de te meruisse non credam. Sensit ille omnino in his verbis, atque cogitavit, cum 
ea scriberet, quidquid hic veri potuimus invenire, et quidquid nos non potuimus, 
aut nondum possumus, et tamen in eis inveniri potest (Confessiones, l. XII, caput 31, 
Migne, Patrologia Latina 32, 844).
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alles ook gesien heeft, door wien God syn woord in dier voegen heeft laten 
beschryven, dat verscheiden menschen daar in verscheidene dingen souden 
konnen sien, die alle te gelyk waaragtig syn. Gewisselyk (dit seg ik onbe-
schroomd en uit grond myns herten) indien ik iets schreef met het hoogste, 
dat is, met Goddelyk gesag, souw ik veel liever soodanig willen schryven, dat 
myne woorden alle het waarachtige beteikenden, ’t geen’ er iemand uit vat-
ten konde, als dat ik in dier voegen en soo klaar souwde spreken, dat myne 
woorden maar eenen sin konden toelaten, met uitsluiting van alle andere, 
welker onwaarheid selfs my niet konde hinderen. Dies wil ik, o myn God, 
soo voorbarig niet syn, dat ik souwde oordelen dat Moses [en by gevolg 
de andere Heilige schrijvers] dit voorregt van u niet verkregen hebbe. Hy 
heeft (dat oordeel ik volkomentlyk) terwyl hy schreef door syne woorden 
verstaan en gedagt alles, wat wy, als waarheid, daar in konnen vinden, en 
selfs, dat meer is, al wat wy’er niet in hebben konnen vinden, of tegenwoor-
dig nog niet konnen, en ’t geen’ er evenwel in kan gevonden worden.54

D’Outrein wees er vervolgens op dat Rivetus stelde, dat zij die het derde gevoe-
len waren toegedaan, namelijk dat een Bijbelwoord diverse betekenissen kan 
hebben, er wel een bepaling aan toevoegden. Onder dezelfde letters kunnen 
soms verscheiden letterlijke ‘sinnen’ begrepen zijn, alleen wanneer de heilige 
(Bijbel)schrijver die ook tegelijk bedoeld heeft en alleen als deze in de samen-
hang van het geschrevene ‘wel voegen’. Deze moeten tevens een zodanige over-
eenkomst hebben met elkaar (en met de woorden), dat ze niet met elkaar in 
strijd zijn. De positie die Rivetus zelf innam, wordt ten slotte ook weergegeven. 
Hij voegde zich bij hen die van het eerste gevoelen waren, namelijk bij degenen 
die stelden dat er maar één letterlijke zin in elke plaats van de Heilige Schrift 
gevonden kan worden. 

Na het betoog over Rivetus’ overwegingen en zijn mening, is 
D’Outrein niet minder duidelijk over zijn eigen standpunt. Hij spreekt uit: 
‘Wy schromen niet ons segel te stryken aan het tweede, dogh met de bepalin-
gen, welke het derde gevoelen aanwyst.’55 Hieruit blijkt dat hij over zijn eigen 
visie geen misverstand wilde laten bestaan.  Op de voor- en tegenargumenten 
van Rivetus gaat D’Outrein nog uitvoerig in. Het tegenargument dat er ‘geen 
bysondere exempelen’ zijn waaruit blijkt dat er een twee- of meervoudige zin 
in een Schriftwoord kan worden vastgesteld, pareert hij door te stellen dat hij 

54  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 116.
55  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 117. D’Outreins standpunt hield dus in dat hij 
van mening was dat in de Heilige Schrift door één woord of spreekwijze verschei-
dene dingen gezegd kunnen worden, maar alleen wanneer de Bijbelschrijver die ook 
tegelijk heeft bedoeld en de samenhang van het geschrevene de diverse uitleggingen 
toelaat en deze niet met elkaar in strijd zijn.
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daarvan wel degelijk voorbeelden heeft gegeven in hoofdstuk XIX.56 Hij doelt 
daarbij op bepaalde Bijbelwoorden die hij had genoemd, waarvan de vertalin-
gen grote verschillen te zien geven, niet alleen woordelijk maar ook wat betreft 
de inhoudelijke betekenis, maar die elkaar toch niet behoefden uit te sluiten.
 De tweede reden die door Rivetus was genoemd, wijst D’Outrein van 
de hand met behulp van een tweetal argumenten. Ten eerste acht hij het hele-
maal niet zeker dat de Bijbelschrijvers alles hebben begrepen wat ze moesten 
opschrijven, of wat de letterlijke zin van hun woorden inhield; laat staan dat 
zij beseften wat er onder de woorden nog aan verborgenheden schuilging. Ten 
tweede: Al zouden de Bijbelschrijvers dit hebben geweten, wie zal zeggen of ze 
niet met opzet woorden en spreekwijzen gebruikten, zodat  de lezer zowel het 
een als het ander eruit kon opmaken?
 De derde reden, betreffende de diverse betekenissen, was volgens 
D’Outrein beantwoord door de citaten uit de werken van Gulichius en Ca-
pellus. Op de vierde reden, over het ontbreken van argumentatieve waarde in 
teksten met een meervoudige betekenis, geeft D’Outrein ten antwoord dat 
hij van oordeel is dat de meeste plaatsen in de Heilige Schrift een eenvoudige 
zin hebben, die de woorden eenvoudig en klaar te kennen geven, maar in 
geval er wel sprake is van meer dan één betekenis, kan men uit beide gevolg-
trekkingen maken. 

De argumenten die Rivetus aanvoerde tegen de visie van de veelvul-
dige zin van de woorden Gods, worden door D’Outrein grondig weerlegd. 
Hij is in tegenstelling tot Rivetus van mening dat, als God met één woord of 
spreekwijze verschillende dingen heeft kunnen uitdrukken, het voor de hand 
ligt dat Hij dat ook heeft willen doen. Rivetus’ stelling dat een schrijver zijn 
stof moet afstemmen op zijn hoorders en lezers, wijst hij van de hand door 
te verwijzen naar de profetieën in het Oude Tesament en de gelijkenissen van 
Christus, die ook niet door alle hoorders werden begrepen. Om misverstand 
te voorkomen voegt D’Outrein wel de volgende opmerking aan zijn betoog 
toe.

’t Is waar, dat God sig wel schikt naar het begryp der menschen in syn 
woord; soo dat het selve den eenvoudige selfs wysheid geeft. Maar het is 
tegelyk ook waar, dat’ er een veelvuldige wysheid, tot verbaasdheid van de al-
lerschranderste verstanden in de woorden Gods ligt opgesloten en daar in 
ontdekt word. Gods woord is een water, daar een lam door waaden en een 
olifant in swemmen, ja verdrinken kan, seggen de Joden.57 Ja, selfs wanneer 

56  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 225-227.
57  Dezelfde uitspraak deed D’Outrein al eerder in Heilige Versegelingen, zagen we aan 
het begin van dit hoofdstuk. Een variant hierop is te vinden bij W. à Brakel: ‘In een 
stroompje waer een Schaepje drinkt en een zee waarin een Olyfant versinkt’, (Redelijke 
Godsdienst, I, Amsterdam 1739,  cap. 39, 57. Met dank aan A. de Reuver.
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de H. Geest onder de selfde woorden meer als een sin of betekenis bedoeld, 
soo schikt hy sig allermeest naar de vatbaarheid der menschen.58

Een ander punt waarover D’Outrein met Rivetus van mening verschilde, be-
trof diens opmerking dat van ‘zaken’ gezegd kan worden dat ze naar verschil-
lende dingen kunnen verwijzen, maar dat dit niet betekent dat een woord 
of spreekwijze ook diverse betekennissen kan hebben.  Het antwoord van 
D’Outrein op deze stelling is veelzeggend. 

Wat ons aangaat, wy oordelen dat dit bewys vry wel aangaat, hoewel ik niet 
weet, of de gene, op welker rekening hy [Rivetus] dit by brengt, het in dien 
sin verstaan, als wy doen. Te weten, God spreekt niet alleen door woorden 
in de Heilige Schrift: maar ook door saken, namelijk door sinnebeelden 
of voorbeelden. Gelyk nu een en deselfde saak of persoon een sinnebeeld of 
voorbeeld wesen kan van verscheidene saken of personen: waarom souwden 
we het selfde niet mogen seggen van de woorden en spreekwysen des H. 
Geestes?59

D’Outrein presenteert vervolgens een aantal voorbeelden uit de Schrift waar-
mee hij zijn opvatting onderbouwt. Over Rivetus’ commentaar op het citaat 
uit de Confessiones van Augustinus is zijn reactie, dat men zich hier niet over 
behoeft te bekommeren. Duidelijk is dat Augustinus bij veel Bijbel-woorden 
meer dan één betekenis mogelijk achtte. Bovendien komt het niet op zijn 
gezag aan, volgens D’Outrein.60 Het was dus onnodig daarover te twisten. De 
bespreking van Rivetus’ standpunt, dat door D’Outrein in hoofdzaak wordt 
afgewezen, is hiermee afgerond.
 

De formulering niet het belangrijkste

Met gevoeligheden die er leefden rond het onderwerp wilde D’Outrein ze-
ker rekening houden. Als iemand toestemt dat er verscheidene verklaringen 
van één en dezelfde plaats van de Heilige Schrift mogelijk zijn, maar niet wil 
spreken van een ‘veelvuldige letterlijke zin’ en dus vindt dat men die onder-
scheidene verklaringen moet beschouwen als verscheidene delen van dezelfde 
letterlijke zin, wil D’Outrein het hem niet betwisten. Het maakt volgens hem 
niet uit welke benaming men eraan geeft. Van meer belang is volgens hem, dat 
men over de zaak zelf het eens kan zijn.
 

58  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 120.
59  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 120.
60  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 124.
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 De verhandeling over ‘De veelvuldigen sin der woorden Gods’ sluit 
D’Outrein af met een verwijzing naar een werk van de Duitse theoloog Salo-
mon Glassius (1593-1656)61 waarin eveneens de eenheid van de letterlijke zin 
wordt behandeld.62 D’Outrein vindt het niet nodig hier ook nog nader op in 
te gaan.

Evaluerend kan gezegd worden dat D’Outrein de stelling verdedigt 
dat een Bijbelwoord diverse betekennissen kan hebben. De Heilige Geest kan 
er immers meer zaken tegelijk mee hebben bedoeld. Maar de betekenissen 
mogen nooit strijdig met elkaar zijn. Het feit dat D’Outrein hier veel belang 
aan hechtte zal verband houden met zijn visie dat de betekenis van een Bijbel-
woord een dusdanige rijke inhoud heeft dat men die wel kan onder-schatten, 
maar nooit overschatten.  
 

Gebruik van heidense geschriften

Mag men voor de uitleg van de Bijbel gebruik maken van profane geschriften,  
of is dat niet geoorloofd? D’Outrein vond dat deze vraag niet onbeantwoord 
mocht blijven. Hoewel hij in feite zijn standpunt al had duidelijk gemaakt 
door te stellen dat elke wetenschap die een bijdrage kan leveren tot beter ver-
staan van de Schrift mag worden aangewend, vond hij het toch nog nodig op 
de vraag in te gaan.63

 In zijn De gelykenissen van den Verloren zoon en in zijn Proef-stukken 
citeert D’Outrein veelvuldig profane schrijvers en vermeldt hij oudheidkun-
dige gegevens uit hun werken om bepaalde Bijbelgedeelten te verklaren of te 
verhelderen. Hij is daar open over. Deze aanpak was trouwens gebruikelijk. 
Toch is hij zich bewust dat er mensen kunnen zijn die hier anders over denken 
en die dit niet alleen een nodeloos en vruchteloos werk vinden, maar zelfs een 
onbetamelijke bezigheid. Over hen die deze mening zijn toegedaan omdat ze 
zelf tot dergelijk onderzoek niet in staat zijn en over degenen die ‘in zoveel 
boekblokkens’ geen zin hebben, wenst D’Outrein zich niet druk te maken. 
Maar allen die dit standpunt innemen ‘uit tederheid des gemoeds’, die zich 
afvragen of de majesteit van de Heilige Schrift niet tekort wordt gedaan wan-
neer getuigenissen van heidense schrijvers in verband gebracht worden met de 
taal van de Heilige Geest, wil hij zeker van antwoord dienen. 

61  Zie over hem: Reinhold Jauernig: ‘Glassius, Salomo’ in: Neue Deutsche Biographie 
(NDB), Band 6, Berlin 1964.
62  S. Glassius, Philologia Sacra qua totius sacrosanctae,Veteris et Novi testamenti, 
scripturae, tum stylus et litteratura, tum sensus et genuinae interpretationis ratio 
expenditure, Jena 1623/1636.
63  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 134-170.
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Vooraf wil hij duidelijk gezegd hebben dat hij de mening van waan-
wijze mensen die in heidense geschriften zoveel welsprekendheid, kracht en 
nadruk menen te vinden dat ze die zelfs boven het getuigenis van profeten 
en apostelen stellen, resoluut afwijst. ‘Dit is niet alleen een verkeerd oordeel, 
maar zelfs een gruwelijke misdaad’, vindt D’Outrein.64 

Hetzelfde oordeel velt hij over hen die de Heilige Schrift met weinig 
eerbied behandelden en die aan de lezing van de grondtaal iets af of toe dur-
ven te doen en zelfs fouten aan de Bijbelschrijvers of de overschrijvers durven 
toe te dichten. De waarschuwende woorden van de apostel Johannes in het 
laatste Bijbelboek zijn volgens hem op dergelijke personen van toepassing, 
namelijk: ‘Indien iemand tot deze dingen toedoet, God zal hem toedoen de 
plagen, die in dit boek geschreven zijn. En indien iemand afdoet van de woor-
den des boeks dezer profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens 
en uit de heilige stad’ (Openb. 22:18,19). 
 Voor iemand die het Woord van God echter boven alles weet te 
waarderen, is onderzoek aan de hand van heidense geschriften en oudheden 
om de Schrift te verklaren niet alleen geoorloofd, maar ook geboden volgens 
D’Outrein. Ter verdediging van dit standpunt beroept hij zich in de eerste 
plaats op enige kerkvaders.65 

Kerkvaders over het gebruik van profane literatuur

Als eerste getuige uit de vroege kerk die zich heeft uitgesproken over de vraag of 
het gebruik van heidense literatuur voor de uitleg van de Heilige Schrift wel of niet 
toelaatbaar is, noemt D’Outrein de naam van Basilius de Grote (ca. 329-379).66 
Aan de hand van uitvoerige citaten geeft hij diens visie weer.67 Deze kerkvader 

64  Mogelijk heeft D’Outrein met deze uitspraken mannen op het oog zoals zijn mede 
coccejaan Frederik van Leenhof (1647-1712), die onder invloed van Spinoza een ver-
lichte theologie propageerde, waarin het gezag van de Schrift discutabel werd gesteld. 
In hoofdstuk 7 gaan we nader in op de polemiek die tussen D’Outrein en Van Leen-
hof plaatsvond naar aanleiding van het geruchtmakende boek van Van Leenhof: Den 
Hemel op Aarden, Zwolle 1703.
65  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 136-143.
66  Voor uitvoerige gegevens over deze kerkvader verwijst D’Outrein naar: William 
Cave (1637-1713), Kerkelyke oudheden, of beschrijving van het leven, bedrijf, dood en 
schriften der voornaamste vaderen, die gebloeyd hebben in de vierde eeuw. Waar in onder 
anderen opgehaald word de opkomst, aanwas en voortgang van het Arianisdom, en alle 
andere secten in die eeuwe daar uyt voortgesprooten. Nevens inleyding, behelsende een his-
torisch verhaal van den toestand des heydendoms onder de eerste christene keyzers, Utrecht 
1698.
67  D’Outrein verwijst naar: Homil. XXIV, oper. Tom 1, 491.
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was van mening dat het de Heilige Schriften zijn die een mens wijs kunnen 
maken tot zaligheid, maar de ongewijde bronnen mochten volgens hem wel 
als hulpmiddelen worden aangewend. Om in de godgeleerdheid bekwamer 
te worden, dient men de poëten, redenaars en andere heidense geschriften te 
gebruiken.68 Was ook Mozes niet geoefend in de wetenschappen der Egypte-
naren? Bij het gebruik maken van de geschriften van profane schrijvers moet 
men wel kritisch te werk gaan. De woorden en daden van ‘brave’ mannen 
dient men te verkiezen, maar die van de ‘ondeugende’ te vermijden. Hij ge-
bruikt een aansprekend beeld, waarin hij wijst op de bijen, die zich niet wil-
lekeurig op elke bloem neerzetten. Bovendien halen ze uit de bloemen waarop 
ze neerstrijken, niet alles, maar alleen dat wat nuttig en heilzaam is. Dat je 
bij het plukken van rozen de doornen moet vermijden, is een vergelijking die 
D’Outrein zal aangesproken hebben. Volgens Basilius moet bij het gebruik 
maken van heidense geschriften op eenzelfde wijze worden gehandeld: de goe-
de en nuttige verkiezen, het schadelijke - waardoor je gestoken kan worden 
- vermijden. D’Outrein  haalt dit alles met instemming aan.69 

Vervolgens wordt door hem gewezen op werken van de kerkvaders 
Gregorius van Nazianze (329-389) en Hieronymus (ca. 348-420). Van laatst-
genoemde neemt hij een lang citaat op uit een brief in het Latijn, gericht aan 
de Romeinse redenaar Magnus.70 D’Outrein geeft de vertaling in het Neder-
lands er bij. Duidelijk blijkt dat ook Hieronymus het gebruik van de onge-
wijde schrijvers verdedigde. In zijn brief spreekt hij uit dat iedereen wel weet 
dat in de schriften van Mozes en de profeten er bepaalde dingen staan die 
ontleend zijn aan de boeken van de heidenen en dat Salomo aan de wijsgeren 
van Tyrus vraagstukken heeft voorgelegd en op zijn beurt hun ook  heeft 
geantwoord op vragen die hem werden voorgelegd?71 Hieronymus vermeldt 
ook dat Paulus diverse keren heidense auteurs citeert, te weten in zijn brief 
aan Titus een vers van Epimenides (Titus 1:12) en in zijn brief aan de Korin-
tiërs een woord van Menander (1Kor. 15:33) en op de Areopagus beroept hij 
zich op het getuigenis van de poëet Aratus (Hand. 17:28). Duidelijk is, dat 
Hieronymus het gebruik van de werken van profane auteurs geen probleem 
vond. D’Outrein laat echter niet onvermeld dat Hieronymus eens een droom 
zou hebben gehad waarin hij door een engel zou zijn berispt over het gebruik 
van heidense schrijvers en dat hij toen beloofd zou hebben voortaan ervan 

68  Auteurs noemt hij niet.
69  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 137-140.
70  In margine vermeldt D’Outrein: Hieronymus, Epist. 84, 309. Hij is echter abuis, 
want het gaat om een citaat uit Epist. 70.
71  Quis enim nesciat et in Mose, et in Prophetarum voluminibus quaedam assumta 
de Gentilium libris, et Salomones Philosophis Tyri et nonnulla proposuisse et aliqua 
respondisse?
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af te zien.72 Hieronymus had echter zelf uitgesproken dat het slechts om een 
droom ging, waaraan men geen conclusies kon verbinden met betrekking tot 
het gebruik van heidense geschriften.
 Een ander gegeven dat D’Outrein vermeldenswaardig vindt, is dat 
er kerkvaders zijn geweest die erop hebben gewezen dat de Israëlieten bij hun 
uittocht uit Egypte gouden en zilveren vaten meenamen, die later als sieraad 
een plaats kregen in de tabernakel. Op eenzelfde wijze mag men volgens hen 
handelen met alles wat nuttig is in de geschriften van de heidenen. D’Outrein 
weet zelfs te melden dat Augustinus zou gezegd hebben dat de wetens-waar-
digheden die de heidense (Platonische) wijsgeren naar voren brachten, die 
met het geloof overeenkomen en die tot verheldering van de Heilige Schrift 
kunnen dienen, niet vermeden behoeven te worden. Van de ‘onrechtmatige 
bezitters’ mag men de ‘vaten’ afnemen en aanwenden voor eigen gebruik.

Latere schrijvers over het gebruik van profane literatuur

Behalve de kerkvaders worden ook latere schrijvers door D’Outrein aange-
haald.73 Onder meer Abraham Scultetus74, die in 1618 in Heidelberg een 
redevoering hield over de zowel oude als nieuwe vraag: Of een uitlegger der 
H. Schriften somtijds tot behulp mag roepen de uitheemsche geleerdheid en onge-
wydde schrijvers, of niet?75 Uit die verhandeling, die geheel door D’Outrein uit 
het Latijn is vertaald, blijkt dat ook deze theoloog het standpunt verdedigt, 
met een beroep op tal van kerkvaders, dat het gebruik van werken van profane 
auteurs voor de Bijbeluitleg zeker oorbaar is. 
 Opmerkelijk is het beroep dat D’Outrein vervolgens doet op de 
schrijver die onder het pseudoniem Audax Philaletes76 in 1689 het geschrift 
Lydsaamheid en het gelove der Heyligen had uitgegeven. In dit werk komen zeer 
uiteenlopende personen aan het woord, die zich over het gebruik van profane 
literatuur voor de uitleg van de Bijbel positief uitlaten. Voor D’Outrein een 
reden om uit dit werk een keur aan citaten op te nemen ter onderbouwing van 
zijn eigen standpunt. 

72  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 145-146.
73  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 164-166. 
74  Abraham Scultetus (1566-1625) werd in 1594 predikant te Schriesheim; 1614 
hof-prediker van de keurvorst Frederik V; in 1618 hoogleraar te Heidelberg. Hij nam 
namens de Palts deel aan de Nationale Synode te Dordrecht.
75  D’Outrein verwijst naar: Bibli crit. Amst. Tom. Vi, in prolegom, 1. 
76  J.J. van Doorninck, Vermomde en naamloze schrijvers, Leiden 1883, dl I, 480, geeft 
de volgende beschrijving: Philalethus, Audax [Andries Pietersz?] De lijdzaamheid en 
het gelove der Heiligen onder so veel sware en bittere vervolgingen, meest in Vrankryk. Uit 
het Fransch vertaald door +. z. pl. (Amsterdam, Andries Pieterz.) 1689. 
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Afsluitend komt D’Outrein met een opsomming van vormen van 
(nuttig) gebruik en van misbruik. In de volgende gevallen is er volgens hem 
sprake van (nuttig) gebruik:77

1. Wanneer gepoogd wordt de woorden en spreekwijzen van de heilige 
schrijvers - vooral van het Nieuwe Testament - beter te kunnen ver-
staan door de juiste betekenis bij Griekse schrijvers te achterhalen. 
Door de spreekwijzen van de Bijbelschrijvers en profane schrijvers te 
vergelijken, is het dikwijls zo, dat de laatsten de eersten verhelderen. 

2. Uit de geschriften der heidenen kan kennis worden opgedaan van 
godsdienstige plechtigheden en gewoontes die licht werpen op de 
plaatsen van de Heilige Schrift die op zulke gewoontes zinspelen. 
Door vergelijking kan de overeenkomst en het onderscheid worden 
vastgesteld.

3. De ongewijde boeken verhogen de kennis van de geschiedenis die 
inzicht verschaft in de ‘heilige historiën’. Soms kan men in de ‘verdig-
tselen’ van de oude heidenen voetstappen bespeuren van de waarheid. 
D’Outrein vermeldt dat Bochart (1599-1667), Grotius (1583-1645) 
en Huetius (1630-1721)78 en anderen, hierdoor onsterflijke lof heb-
ben verkregen. 

4. Het is nuttig de zinspreuken en zedenlessen van de Heilige Schrift te 
vergelijken met die van de heidense dichters en wijsgeren.

Hoewel D’Outrein zich als een voorstander van het goede gebruik doet ken-
nen, wil hij toch waarschuwen tegen overdadig gebruik. In deze geldt volgens 
hem: Ne quid nimis (niet al te veel!). De middelmaat moet worden aangehou-
den. Er kan echter ook een onjuist gebruik van profane geschriften worden 
gemaakt. Daaraan maakten zich volgens hem schuldig:79

1. Geleerden die meer welsprekendheid en kracht menen te vinden 
in de geschriften van heidense schrijvers dan in die van de Bij-
belschrijvers, of die de uitspraken van die beiden min of meer als 
gelijkwaardig beschouwen. Zeker geldt dit van hen die op kriti-
sche wijze in de Bijbeltekst veranderingen durven aan te brengen. 

2. Zij die beweren dat Israël gewoonten van gewijde en ongewijde 
plechtigheden aan de heidenen heeft ontleend, in plaats van te stel-

77  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 164-166.
78  In margine wordt verwezen naar: Bochart, Geographia Sacra seu Phaleg et 
Canaan, Caen 1646 en Hierozoicon, Londen 1663;  Grotius, De veritate religi-
onis christianae, Lipseae 1626; Huetius, Demonstratio evangelica, Parijs 1690. 
79  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 166-168.
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len dat door ‘na-aping’ juist de heidenen van Israël zaken hebben 
overgenomen.80 

3. Zij die te veel achting tonen voor de ongewijde historiën en te weinig 
voor de heilige geschiedenissen, en die de laatste proberen te ‘schoei-
en’ naar de eerste.

4. Zij die met betrekking tot de zinspreuken en zedenlessen dat wat ze 
hebben gevonden in de boeken van Cicero, Seneca, Epictetus, Anto-
nius Pius enz. menen te mogen verheffen boven de zedenleer van de 
heilige schrijvers.

D’Outrein sluit zijn excurs af met een Latijns citaat uit een werk81 van Lipsius 
(1547-1606), waar hij de volgende vertaling van geeft:

Indien de ouwdheidskunde by een Godgeleerde niet gevonden word, ik sal’ 
er mogelyk niet veel naa vragen: Maar indien hy’ er van voorzien is, ik sal 
het seer in hem beminnen en goedkeuren; terwyl ik deselve aanmerke, niet 
alleen als een cieraad, maar ook als een behulpmiddel. Want dat’ er in de 
H. Schriften vele dingen syn, welker nauwkeurig verstand afhangt van de 
Ouwde gewoonten en geleerdheid, kan niemand ontkennen.82  

 
Omdat het gebruik van profane bronnen een essentieel onderdeel vormt van 
D’Outreins exegetische methode, is het begrijpelijk dat hij uitgebreid de vraag 
aan de orde stelde of dit wel toelaatbaar was. Voor het verklaren van zinne-
beeldige taal en zegswijzen gebruikten de emblematici de middeleeuwse al-
legorische literatuur, de woordenboeken, herbaria, bestiaria en lapidaria. Het-
zelfde instrumentarium wendde D’Outrein aan voor zijn Schriftverklaring. 
Hij stond hierin niet alleen, want veel theologen in zijn tijd deden hetzelfde; 
vooral de coccejanen. D’Outrein wist zich geroepen zich hierover  te verant-
woorden. 

Hermeneutische sleutel van D’Outrein

In zijn verhandelingen over de ‘veelvuldige zin van de Woorden Gods’ in Hei-
lige Versegelingen laat D’Outrein zien welk hermeneutisch standpunt hij in-
neemt. Zonder de naam van Coccejus uitdrukkelijk te vermelden, haalt hij 
wel met instemming diens hermeneutische grondregel (De woorden beteke-

80  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 167. Het zijn onder anderen Marsham, Spencer 
en Clericus die volgens D’Outrein een dergelijk geluid hebben laten horen. Hij voegt 
er aan toe dat ze echter zijn weerlegd door o.a. Vander Waeyen, Witsius en Van Til. 
81  Justis Lipsius, Epistolicarum quaestionum libri III, Antwerpen 1577, 274.
82  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 169.
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nen al wat ze kunnen betekenen) aan en duidt deze zelfs aan als ‘de gouden 
regel’. Hoewel Coccejus in zijn Summa Theologiae een verklaring van de regel 
heeft gegeven, blijven velen er afwijzend tegenover staan. Zeker was dit het 
geval in het voetiaanse kamp. Desondanks laat D’Outrein zich kennen als een 
duidelijke voorstander van de regel.

Van Asselt heeft - zoals al eerder is aangegeven - erop gewezen dat 
er bij Coccejus een verschuiving op hermeneutisch gebied optrad. Coccejus 
maakte om de Bijbel ‘geestelijk’ of ‘profetisch’ uit te leggen niet slechts gebruik 
van de letterlijke Bijbeltekst, maar ook van een buiten-bijbels-referentiekader, 
namelijk de kerk- en contemporaine geschiedenis.83 Bij D’Outrein zien we 
dat zich wederom een belangwekkende verandering voordoet. Uitgaande van 
dezelfde hermeneutische grondregel krijgt bij hem ‘de schepping’ de plaats die 
in Coccejus’ hermeneutiek ‘de geschiedenis’ innam. Werd door Coccejus de 
profetische boodschap van de Bijbel in direct verband gebracht met gebeurte-
nissen in de geschiedenis - en is de geschiedenis op haar beurt een verklarende 
bron voor de Schrift - zo wordt door D’Outrein een verband gelegd tussen de 
Bijbel en de schepping. 

De Schrift en de schepping

De relatie tussen Schrift en schepping is volgens D’Outrein hierin gelegen 
dat de schepping bestaat uit objecten die zo geschapen zijn, dat ze een zin-
nebeeldige betekenis hebben; ze fungeren namelijk als afbeeldingen84 bij de 
Schrift, waarin Gods raad bekend is gemaakt. Zijn streven om de schepping als 
verklarend instrument in de Schriftuitleg te betrekken, wordt door D’Outrein 
op de volgende wijze beargumenteerd.

De wereld is voortgebracht door het Woord, ofwel: door de Zoon van 
God (Hebr. 11:3). De schepping is het eerste werk tot de uitvoering van de 
Raad des Vredes, waarin de Drieënige God besloot zich te verheerlijken door 
het verlossingswerk van Zijn Zoon. De schepping staat dus in dienst van Gods 
verlossingsplan. Het geschapene vormt een realiteit en heeft een voorbeeldige 
en verwijzende functie. Uiteindelijk is alles gericht op de verheerlijking van 
God, die in het verzoenende werk van Zijn Zoon gestalte krijgt. De Schrift en 
de schepping verwijzen dus naar elkaar. 

Resumerend kan worden gesteld dat de volgende punten essentieel 
zijn voor D’Outreins hermeneutiek: 

83  Van Asselt, Johannes Coccejus, portret, 174.
84  D’Outrein spreekt van ‘levendige schilderijen’, Proef-stukken, 133. 
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1. Al het geschapene heeft een zinnebeeldige betekenis. Daarom is het 
van groot belang hier zoveel mogelijk kennis van te verwerven. Iedere weten-
schap die daartoe iets kan bijdragen, mag worden aangewend. 

2. Veel Bijbelgedeelten zijn verwoord in zinnebeeldige taal. Om de 
boodschap van de Schrift te kunnen verstaan en te kunnen uitleggen, is de 
emblematiek een onmisbaar instrument. 

3. De boodschap van de Schrift werpt licht op al het geschapene en 
leert de diepere zin ervan verstaan. Tevens geldt dat kennis van de schepping 
leidt tot een beter verstaan van de Schrift. 

4. Ieder detail in de Schrift is belangrijk omdat de Heilige Geest niets 
tevergeefs heeft laten beschrijven. 

Het laatste punt vond D’Outrein al vanaf het begin van zijn predi-
kantschap heel essentieel. Illustratief is het voorbeeld dat hij als jong predikant 
opnam in de voorrede van zijn boek De gelijkenissen van de Verloren zoon en 
Onregtvaardigen rentmeester:

Verbeeld u eens, dat een schilder in een groot stuk het pourtrait van syne Ko-
ninglyke Majesteit van Engeland schildert. Dit is den voornaamsten inhouwd 
van syn konststuk. Maar men ziet onder, boven en rondom verscheidene 
andere dingen gemaald: hier een veldslag, daar een belegering, daar een vloot 
ter zee, ginder een landing op zekere zeekust, ginder weer een krooning van 
een Koning en Koningin onder de vreugdeteikenen des volks, enz. Wanneer 
nu iemand, na hondert jaren sulk een stuk te sien kreeg, indien hy onervaren 
was in de geschiedenissen van alle de groote daden, die koning WILLIAM 
heeft uitgeregt, soo sal hy ligt oordelen dat sulx wel een poutrait is van een 
Koning, maar niet van wie. Of soo hy dat al weet, sal hy oordelen van al dat 
bywerk, dat het van den schilder slegts animi gratia, en om de schildery op 
te schikken, daar is bygevoegd. Maar komt ’er iemand van meer ondersoe-
kinge, indien hy voor af weet dat de schilder een verstandig man geweest 
is, zal hy wel bevroeden dat al dat bywerk syn bysondere betrekking heeft 
op het pourtrait des Konings; hy sal dan de Historiën soo lang nazien, tot 
dat hy by na de minste omstandigheid, ja al was ’t het minste streepje, van 
dat konststuk weet uit te leggen, op wat voor daden en voorvallen van dien 
Grooten Vorst deselve siet.85

Het voorbeeld maakt duidelijk dat D’Outrein het verklaren van een Bijbel-
gedeelte vergelijkt met het onderzoek door deskundigen van een kunstwerk 
en het interpreteren van de verkregen resultaten. In dat licht bezien is ieder 
detail van belang en dient bestudering ervan te worden uitgevoerd met alle 
middelen die beschikbaar zijn.

85  D’Outrein, De gelijkenissen van de Verloren zoon en Onregtvaardigen rentmeester, 
Amster-dam 1699, Voorrede 22.
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De coccejaanse Schriftuitleg in een ander spoor

Op grond van het voorgaande kan worden vastgesteld dat de historisch-
typologische methode86 van Coccejus bij D’Outrein een ingrijpende veran-
dering heeft ondergaan. Maakte Coccejus om de Bijbel ‘profetisch’ uit te leg-
gen gebruik van de kerkgeschiedenis en de contemporaine geschiedenis, bij 
D’Outrein zien we dat bijna niet meer. Bij hem neemt de schepping een heel 
belangrijke plaats in. Zijn stelling dat heel de schepping zo geschapen is, dat 
ieder afzonderlijk deel ervan een zinnebeeldige betekenis kan hebben, brengt 
met zich mee dat iedere wetenschap die hier licht op kan werpen, mag wor-
den aangewend. Dit heeft tot gevolg dat er bij D’Outrein een openheid en 
positieve houding naar de cultuur valt waar te nemen. Het boek der natuur 
levert voor hem niet het bewijs van Gods bestaan87 of aanwijzingen van God 
naast de Schrift, maar wel kan het bijdragen om de inhoud van de Schrift te 
verstaan. 

Een tweede kenmerk van het andere spoor dat door D’Outrein wordt 
gekozen, is zijn bijzondere aandacht voor het zinnebeeldig spreken in de 
Schrift en het aanwenden van de emblematiek om teksten te verklaren. Meer 
dan Coccejus beschouwt D’Outrein de emblematiek als van essentieel belang 
voor de Schriftuitleg. De hermeneutische aanpak van D’Outrein kan daarom 
worden aangeduid als de ‘emblematische methode’.

86  Als zodanig aangeduid door Van Asselt, Johannes Coccejus, portret, 265.
87  In dit opzicht is er verschil met de fysico-theologie. In hoofdstuk 7 wordt hier 
nader op ingegaan.
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Hoofdstuk 5

D’OUTREINS HOMILETISCHE 
WERKWIJZE

Homiletische toepassing

Na het vaststellen van D’Outreins hermeneutisch standpunt dringt zich de 
vraag op: Op welke wijze bracht D’Outrein de zinnebeeldige Schriftverklaring 
in de prediking in praktijk? Deze vraag heeft hij waarschijnlijk ook zelf voor-
zien, want om te demonstreren hoe hij hierin handelde, presenteerde hij, zoals 
eerder vermeld, in zijn Proef-stukken veertien preken die als voorbeeld konden 
dienen. Uiteraard ging het om preken waarin de zinnebeeldige uitleg expliciet 
naar voren komt. Wij willen deze preken nader bezien om een dieper inzicht 
te krijgen in D’Outreins werkwijze. 

D’Outrein publiceerde ook preken die hij had gehouden naar aanlei-
ding van bijzondere gelegenheden. Dit betrof zijn intrede- en afscheidsredes, 
maar ook preken die betrekking hadden op politieke situaties. Een aantal van 
deze preken willen we eveneens bezien op emblematische duidingen. 

De vraag hoe D’Outrein handelde bij de uitleg van Bijbelteksten die 
niet zozeer zinnebeeldige uitspraken bevatten, blijft dan nog onbeantwoord. 
Daarom willen we nagaan of hij in dergelijke gevallen de zinnebeeldige uitleg 
achterwege liet, of dat hij toch iedere gelegenheid aangreep deze te berde te 
brengen. T. Brienen zegt namelijk dat het veelvuldig allegoriseren een van de 
karakteristieken was van de prediking van de ernstige coccejanen en dat in de 
prediking van D’Outrein ‘vernuftige staaltjes van allegorische preektechniek’ 
zijn te vinden.1 Evenhuis betitelt - we zagen dat al eerder - D’Outrein als 
‘grootmeester op het gebied van de allegorie, typologie en periodenleer van 
Coccejus’.2 We willen deze uitspraken verifiëren c.q. falsificeren door na te 
gaan welke werkwijze D’Outrein gewoonlijk hanteerde bij het maken van zijn 
preken.

1  T. Brienen, De prediking van de Nadere Reformatie. Een onderzoek naar het gebruik 
van de klassificatiemethode binnen de prediking van de Nadere Reformatie, Amsterdam 
1974, 68-69.
2  Evenhuis, ‘D’Outrein, Johannes’, in: BLGNP 1, 238.
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Werkwijze

De wijze waarop D’Outrein gewoonlijk te werk ging bij zijn zinnebeeldige 
Bijbeluitleg, gaf hij kort weer in Proef-stukken.3 Hij merkte op dat zijn aanpak 
overeenkwam met die van Salomon van Til (1643-1713), zijn voorganger te 
Dordrecht. Dit hield in dat hij bij de behandeling en de uitleg van de stof  
achtereenvolgens inging op: de namen van de te behandelen zinnebeeldige 
zaken; de soorten (als die er mochten zijn); vervolgens de diverse eigenschappen, 
zowel de positieve als negatieve; de gebruiken en misbruiken; de zinspreuken en 
spreekwoorden die er betrekking op konden hebben of er aan ontleend kon-
den zijn. Ten slotte ging hij in op zinnebeeldige uitspraken in de Schrift die 
eveneens een verklarende betekenis kunnen hebben bij het uitleggen van een  
Bijbelwoord. 

Deze aanpak hield dus in, dat alle beschikbare kennis van de (gescha-
pen) werkelijkheid die aan het verduidelijken van het Bijbelwoord kon bijdra-
gen, bij de uitleg werd betrokken. Tevens dat zinnebeeldige uitspraken, in en 
buiten de Schrift, die ter verklaring of ter verheldering van een uit te leggen 
zinnebeeldig Bijbelwoord van belang konden zijn, eveneens werden benut om 
tot een goede uitleg te komen.

D’Outrein hanteerde deze methode niet krampachtig. Hij wilde niet 
steeds exact op dezelfde manier te werk gaan. Ter verdediging van dit stand-
punt citeerde hij de uitspraak: 

Ridetur chordâ qui semper oberrat eâdem.4

Met als dichterlijke vertaling: ‘Het schynt mij wat bespottelyk te staan, waneer 
men steeds op eenen trant wil gaan.’5 

Zinnebeeldige uitleg een apart deel 
van de Schriftverklaring 

D’Outrein’s preken verdienen een diepgaande analyse. In het kader van deze 
studie willen we ons echter beperken. We richten ons vooral op de zinne-
beeldige verklaring in de preken. Hierbij willen we met name onderzoeken 
wanneer en hoe deze door hem werd toegepast. 

D’Outrein beschouwde de zinnebeeldige uitleg als een bijzonder deel 
van de Schriftverklaring. Dit blijkt zowel uit een opmerking die hij maakte 

3  D’Outrein, Proef-stukken, 210.
4  Ontleend aan de Romeinse dichter Quintus Horatius Flaccus, geb. te Ve-
nusia 65 v. Chr., overl. te Rome 8 v. Chr.
5  D’Outrein, Proef-stukken, 210.
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in de intredepreek die hij hield te Franeker, alsook uit wat hij schreef in de 
voorrede van de uitgave van de opzienbarende preek in 1708 bij zijn intrede in 
Amsterdam.6 Voor beide gelegenheden koos hij uit het Hooglied een tekst die 
zich bij uitstek leende voor een zinnebeeldige verklaring. Om te voorkomen 
dat de hoorders zouden denken dat dit voortaan in elke dienst het geval zou 
zijn, merkte D’Outrein op:

Gij moet niet denken, omdat ik voor de eerste reis een prophetische en ta-
melijk moeyelijke text gebruike, dat ik daar mede wil te kennen geven,  dat 
het mijn werk sal zijn u altijd profetien en hooge ver-borgenheden voor te 
houwden. Neen, maar de noodsakelijkste waar-heden sal ik meest voorstel-
len en aandringen; de eenvoudigste selfs sal ik tragten te voldoen. Egter my 
altijd agtende een schuldernaar te zijn beide den wijsen ende onwijsen.7 

Zijn intredepreek over Hooglied 3:7,8 te Amsterdam, kan als een ‘hoogstand-
je’ van zinnebeeldige Bijbeluitleg worden beschouwd.8 Toen de preek een jaar 
later in druk verscheen, deed D’Outrein in de voorrede een gelijksoortige 
uitspraak als in zijn intredepreek te Franeker:

Schoon ik, voor de eerste maal tot U spreekende, een profetischen en sinne-
beeldigen text verhandelt hebbe, kond gy uit de volgende predikatien, die ik 
tot ulieden reeds gedaan heb, ligt bevroeden, dat mijn toeleg niet is, altoos 
dusdanige stoffen te verkiezen; maar het voornamelijk toe te leggen, om son-
daren te overtuigen, te bewegen tot het geloof ende een ongeveinsde bekee-
ringe; ende om de reeds geroepene te vermanen ende te bewerken tot verdere 
heiligmakinge en blijdschap in den Heere. Ondertusschen sal ik, onder de 
medewerkende genade Gods, niet trachten na te laten, u den gantschen raad 
Gods voor te stellen, ende geen gedeelte van de H. Schriftuur te verwaar-
loosen, selfs niet, op sijn tyd, het voorbeeldige, sinnebeeldige, profetische en 
parabolische. Als wetende, dat de gansche Schrift van God ingegeven en de 
nuttig is tot leeringe, tot wederlegginge, tot verbeteringe, tot onderwyzinge, 
die in de rechtveerdigheid is. Op dat de mensche Gods volmaakt zy, tot alle 
goed werk volmaaktelijk toegerust. Wy sullen ons een schuldenaar rekenen 
beyde den wysen ende den onwysen.9

6  D’Outrein, Salomons bedkamer bewaakt, Amsterdam 1709.
7  D’Outrein, Eerste en laatste redenen tot de gemeinte van Oostsanen en intrede tot 
Franeker, 60. De derde druk, die door mij is gebruikt, is opgenomen in: De Sendbrief 
van Paulus aan de Kolossensen, ende den CVIIden Psalm, Amsterdam 1694, 1-47.
8  Deze preek is nogal ongenuanceerd beoordeeld, o.a. door J. Hartog, Geschiedenis van de 
Predikkunde, Utrecht 1887, 121-123; K. Runia, Het hoge Woord, Kampen 1985, 47-48. 
9  D’Outrein, Paulus laatste zegen-wensch aan de HEBREEN en Salomons bed-kamer 
bewaakt, voorrede *3r.-*4r.
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Uit de beide citaten blijkt dat D’Outrein het behandelen van zinnebeeldige 
Bijbelwoorden in de prediking als een bijzonder taak beschouwde. Het ver-
eiste extra inspanning van de prediker en de hoorder. Om echter geoefende 
luisteraars en gevorderden op de heilsweg te bedienen, zag D’Outrein het als 
zijn plicht regelmatig zinnebeeldige Schriftgedeelten tot onderwerp van zijn 
prediking te kiezen. De taak van een evangeliedienaar was immers ‘de volle 
raad Gods te verkondigen’. De behandeling van moeilijk te verklaren teksten 
hoorde daar nu eenmaal bij, maar het was eerder uitzondering dan regel dat 
hij hiermee tot zijn hoorders kwam, volgens bovengenoemde citaten. Voor de 
wekelijkse Woordverkondiging zou hij meestal zijn keuze hebben laten vallen 
op Bijbelteksten die in directe bewoordingen de hoorder oproepen tot geloof 
en bekering. 

Hoewel D’Outrein zich in een dergelijke zin uitsprak, achten we het 
van belang te onderzoeken of hij werkelijk zo handelde. Hartog merkt in zijn 
Geschiedenis van de Predikkunde op, dat men aan D’Outreins intredepreek te 
Amsterdam kan zien hoe D’Outrein preekte in de kracht van zijn leven.10 Hij 
geeft de indruk dat deze preek min of meer model staat voor heel D’Outreins 
prediking. De preken over de tabernakel die D’Outrein tijdens zijn predikant-
schap in Arnhem heeft gehouden, zijn inderdaad bij uitstek zinnebeeldige 
verklaringen.11 Dit geldt in nog sterkere mate van de preken die in het jaar 
1695 door hem in Arnhem werden gehouden en die hij in 1715 het licht deed 
zien onder de titel: De tabernakel van Moses.12 In zijn ‘Aan den Leezer’ van dat 
boek, zegt hij te weten ‘dat er geen spotters ontbreken, die de walg steeken van 
sodanige bysondere Allegorische verklaringen’.13 Het feit dat hij zijn Schrift-
verklaringen zelf zo karakteriseerde, geeft aan dat hij zich bewust was dat ze 
behoorden tot een bepaald genre. Overigens handelde hij hiermee geheel in 
de lijn van Coccejus, die in zijn commentaar op Ezechiël ook een dergelijke 
zinnebeeldige uitleg gaf van de tempel.14 

De vraag welke rol de zinnebeeldige Schriftuitleg in heel D’Outreins 
prediking speelde, blijft echter om een antwoord vragen.

10  Hartog, Geschiedenis van de Predikkunde, 121. 
11  D’Outrein, Gods Tabernakel onder de menschen ende de Heerlykheid des Soons Gods, 
Amsterdam 1701. Uitgangspunt voor de preken vormt de tekst: ‘En het Woord is 
vlees geworden, en heeft onder ons gewoond [getabernakeld], en wij hebben Zijn 
heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader, vol 
van genade en waarheid’ (Joh. 1:14).
12  D’Outrein, De Tabernakel van Moses, in synen oorsprong, bouwkundige gestalte, 
vaten, cieraad, voorbeeldig gebruik en geestelyke beduidenisse, beschouwt, Amsterdam 
1715. Zoals in de titel is vermeld, geeft D’Outrein in deze preken een zinnebeeldige 
verklaring van de tabernakel en alle objecten die daar bij hoorden. 
13  D’Outrein, De Tabernakel van Moses, (Aan den lezer) *** 2v.
14  Coccejus, De prophetie van Ezechiël, Amsterdam 1691.
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Verwijten betreffende de coccejaanse prediking

De coccejaanse theologen kregen bij voortduur met betrekking tot hun pre-
diking een aantal zelfde verwijten naar het hoofd. Het betrof eigenlijk alle 
predikers die tot de volgelingen van Coccejus worden gerekend. De kritiek 
kwam in hoofdzaak neer op het volgende.15 I. De coccejanen menen de zeven 
perioden overal in de Bijbel te vinden en zij zijn ervan overtuigd dat die een 
belangrijke sleutel vormen voor de Schriftuitleg; II. de coccejanen komen met 
een opeenhoping van voorbeelden en figuren zonder daar paal en perk aan 
te stellen; III. Jezus Christus en de boodschap van het evangelie menen de 
coccejanen in duizend duistere plaatsen van het Oude Testament te kunnen 
vinden; IV. de coccejanen denken gebeurtenissen uit de recente geschiedenis 
te kunnen duiden aan de hand van de profetische geschriften; V. de cocceja-
nen komen met gezochte onderscheidingen - die ze veel te ver doortrekken 
- tussen de gelovigen van de verschillende huishoudingen en heilsbedelingen. 
Deze verwijten sloegen ook op D’Outrein. Hij heeft die echter van de hand 
gewezen. De vraag blijft: was dat terecht of niet?

Met betrekking tot de prediking van D’Outrein zijn in de loop der 
tijd meermaals ongenuanceerde uitspraken gedaan. Zo vermeldden we reeds 
dat Evenhuis poneerde: ‘Ons oordeel moet luiden dat de preken van hem 
[D’Outrein] en zijn geestverwanten de kerk meer kwaad hebben gedaan dan 
vele tegen de kerk gerichte geschriften’.16 Eerder zagen we dat Groenendijk 
zijn twijfel uitsprak over de vraag of de preken van D’Outrein eigenlijk wel 
‘bevindelijk’ waren. Gelet op deze verschillende op- en aanmerkingen is het 
goed een en ander nader te onderzoeken.

Beknopte analyse

Ten einde een dieper inzicht te krijgen in D’Outreins homiletische aanpak 
willen we een aantal van zijn preken op enige specifieke punten onderzoeken. 
We doen dit aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: 

1. Wat vormt het criterium om een Bijbelwoord zinnebeeldig te verkla-
ren?

2. Welke functie heeft de schepping bij de uitleg? Met andere woorden: 
Op welke wijze wordt de kennis van het geschapene aangewend voor 
de Schriftuitleg? 

15  D’Outrein somt in zijn Brief aan een vriend, 69-71, de verwijten op die P. de Jon-
court de coccejanen maakte in zijn geschrift Entretiens. Zie voor de polemiek tussen 
De Joncourt en D’Outrein hoofdstuk 6. 
16  Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl. 4, 83.  
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3. Wordt er een verband gelegd met gebeurtenissen uit kerkgeschiedenis 
of contemporaine geschiedenis?

4. Vindt er een duiding plaats volgens de periodenleer?
5. Op welke wijze wordt de zinnebeeldige uitleg in verband gebracht 

met de praxis pietatis?

De publicaties die D’Outrein heeft nagelaten, bevatten voor een groot deel 
preken, waardoor we in staat zijn deze aan een nader onderzoek te onderwer-
pen. Achtereenvolgens willen we nagaan welke plaats de zinnebeeldige uitleg 
inneemt in de ‘modellen’ in Proef-stukken, vervolgens in  zijn gelegenheidspre-
ken, en ten slotte in preken over Bijbelteksten die niet zozeer als zinnebeeldig 
kunnen worden aangemerkt. 

De ‘modellen’ in Proef-stukken

De veertien preken in Proef-stukken noemt D’Outrein ‘modellen’17 die voor 
geoefende christenen, jonge predikanten en proponenten als voorbeeld kun-
nen dienen om duidelijk te maken hoe men zinnebeeldige teksten in de predi-
king kan behandelen. Uiteraard gaat het in deze voorbeeldpreken om teksten 
die specifiek gekozen zijn om de zinnebeeldige uitleg te demonstreren. De 
Bijbelwoorden die worden uitgelegd, bevatten derhalve zinnebeelden die we  
terugvinden op de lijst van zinnebeelden die D’Outrein zelf samenstelde..18 

In de voorbeeldpreken wordt een verklaring gegeven van de volgende 
zinnebeelden: de arend (Jes. 40:31 en Matth. 24:28); de duif (Ps. 74:19); de 
roos en de lelie (Hoogl. 2:1,2); de appelboom (Hoogl. 2:3); de palmboom en 
ceder (Ps. 92:13); de zon (Mal. 4:2); het paard (Zach. 10:3); de schapen (Ezech. 
34:31); de herder (Jes. 40:11); het hert (Ps. 42:2,3); de mier (Spreuken 6:6-8).  

Analyse van de voorbeeldpreken

Wanneer we de inhoud van de voorbeeldpreken nader bezien, kunnen we met 
betrekking tot de hierboven geformuleerde onderzoeksvragen het volgende 
vaststellen.

De Bijbelteksten die in de veertien voorbeeldpreken worden behan-
deld, zijn vrijwel alle genomen uit de poëtische- en profetische Bijbelboeken.19 

17  Door mij (HdJ) hierna ‘voorbeeldpreken’ genoemd.
18  D’Outrein, Proef-stukken, 186-200.
19  Uitzondering hierop is het Bijbelwoord dat aan de orde komt in de derde 
voor-beeldpreek: ‘Waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden ver-
gaderd worden’ (Matth. 24:28), Proef-stukken, 64-86. Ook van deze Bijbel-
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D’Outrein koos voor zijn voorbeeldpreken geen teksten uit geschiedkundige 
of verhalende Bijbelboeken. Van de gekozen Bijbelteksten geldt dat de let-
terlijke tekst spreekt over zaken in figuurlijke zin en dat een zinnebeeldige 
verklaring derhalve voor de hand ligt. Wanneer in de tekst gesproken wordt 
bijvoorbeeld over een ‘duif ’ en deze blijkt elders in de Schrift een zinnebeel-
dige betekenis te hebben, vormt dit voor D’Outrein het criterium aan te ne-
men dat ook bij andere teksten deze zinnebeeldige betekenis mag worden 
verondersteld.

De schepping neemt in de uitleg een eminente plaats in. D’Outreins 
visie dat al het geschapene tot stand is gebracht met het doel dat het een zinne-
beeldige betekenis kan hebben,20 brengt met zich mee dat alle kennis die men 
kan vergaren, kan bijdragen tot een goede Schriftuitleg. Daarom worden  in 
de voorbeeldpreken uitputtend alle wetenswaardigheden naar voren gebracht 
die de kennis vermeerderen van het object dat een zinnebeeldige betekenis 
heeft. Aan de hand van lexica en handboeken, herbaria en bestiaria worden 
alle gegevens geïnventariseerd. Hoewel volgens D’Outrein heel de schepping 
en al haar delen afzonderlijk een zinnebeeldige betekenis hebben, gaat zijn 
bijzondere aandacht toch uit naar de onderwerpen die in de Bijbel als zodanig 
voorkomen. De eerder genoemde lijst van zinnebeelden was op deze basis 
door hem samengesteld en kon volgens hem als hulpmiddel dienen om na te 
gaan of iets als zinnebeeld kon worden aangemerkt.

Betreffende de derde onderzoeksvraag kan worden opgemerkt dat 
in de veertien voorbeeldpreken de Bijbelwoorden vrijwel niet in verband ge-
bracht worden met geschiedkundige gebeurtenissen. De keuze en inhoud van 
de teksten geven er geen aanleiding toe. Een enkele maal is door D’Outrein 
wel een geschiedkundige duiding vermeld van een andere auteur.21 Misschien 
deed hij dit uit behoefte zo volledig mogelijk te zijn en uit respect voor de 
auteurs die hij citeerde. Maar het gebeurt met een zekere terughoudendheid. 
Het feit dat hij zelf geschiedkundige duidingen in zijn voorbeeldpreken ach-
terwege laat, kan mogelijk verklaard worden uit het feit dat hij een zeker on-
derscheid maakt tussen zinnebeeldige en profetische Bijbeluitleg.22 

tekst geldt echter dat het een figuurlijke uitspraak betreft. 
20  D’Outrein, Proef-stukken, 133-135.
21  Zo geeft hij onder meer een beschrijving van de geschiedkundige duiding die door 
Henricus Hulsius (1654-1723), hoogleraar te Duisburg, naar voren was gebracht over 
Spreuken 30:25. Hij bracht dit woord in verband met de reformatie. Volgens hem 
zouden met de mieren koningen en vorsten, leraars en bisschoppen kunnen zijn be-
doeld, die tijdens het pausdom trouw waren gebleven aan het Woord van God. Hij 
dacht daarbij onder meer aan de Waldenzen en de geuzen. D’Outrein tekent bij deze 
verklaring aan, deze exegese niet te kunnen overnemen, maar ze ter toetsing aan de 
lezer te willen voorleggen. D’Outrein, Proef-stukken, 408.
22  In De Christelyke godgeleertheid, 50-53, maakt D’Outrein namelijk onderscheid 
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In de voorbeeldpreken ontbreekt een strikte indeling volgens de peri-
odenleer. Omdat de door hem behandelde Bijbelteksten in de voorbeeldpre-
ken van dien  aard zijn dat ze zich daar eigenlijk niet voor lenen, kan daar geen 
conclusie uit worden getrokken.   

Het resultaat van de zinnebeeldige uitleg van een bepaald Bijbelwoord 
wordt met het oog op de praxis pietatis op de hoorders toegepast door middel 
van een zogeheten ‘toeëigening’. De laatste paragraaf van de voorbeeldpreken 
is vrijwel steeds hieraan gewijd. Hiervan geldt dat ze de ene keer breder is uit-
gewerkt dan de andere.23 De resultaten van de zinnebeeldige uitleg bieden een 
gelegenheid om het Bijbelwoord praktisch toe te passen op het geloofsleven 
van de hoorders. 
 Samenvattend kunnen we, met betrekking tot de voorbeeldpreken, 
het volgende vaststellen:  Het feit dat een Bijbeltekst een boodschap bevat 
in bewoordingen die op een andere plaats in de Schrift een zinnebeeldige 
betekenis hebben, of voorkomen in een Bijbelboek dat volgens D’Outrein in 
zijn geheel een ‘voorbeeldige’ betekenis heeft, zoals bijvoorbeeld Hooglied,  
blijkt voor D’Outrein veelal doorslaggevend te zijn om de tekst als zodanig 
uit te leggen. Ook kan vastgesteld worden dat hij inderdaad de werkwijze 
van Van Til volgt. Geschiedkundige duidingen worden door D’Outrein in 
de voorbeeldpreken niet gegeven en de zevenperiodenleer komt er niet in aan 
de orde, maar de gekozen Bijbelteksten geven er ook geen aanleiding toe. De 
zinnebeeldige uitleg blijkt een bruikbare aanzet te geven voor de praktische 
toepassing op het geloofsleven van het betreffende Bijbelwoord. In hoofdstuk 
7 zal de praxis pietatis nog nader aan de orde komen.

Gelegenheidspreken

Van de hand van D’Outrein verschenen tevens diverse gelegenheidspreken. 
Deze zijn te onderscheiden in: intrede- en afscheidsredenen, tijdsredenen naar 
aanleiding van politieke gebeurtenissen, en preken naar aanleiding van overige 
bijzondere gelegenheden. 

tussen: de dogmatische, de historische, de profetische, de sinnebeeldige, de voorbeel-
dige en zedelijke godgeleerdheid. Een duidelijke omschrijving waarin het onderscheid 
gelegen is tussen de verschillende vormen van godgeleerdheid geeft hij echter niet. 
23  De voorbeeldpreken zijn voornamelijk preken die D’Outrein in het verleden had 
gehouden. De gegevens waarover hij beschikte, waren niet in alle gevallen even uit-
gebreid. Bij sommige preken ontbreekt bijvoorbeeld de toepassing. Dit verklaart dat 
de voorbeeldpreken ongelijk van omvang zijn.
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Intrede- en afscheidsredes

Als predikant heeft D’Outrein vijf gemeentes gediend. Vier keer heeft hij een 
afscheidsrede gehouden. Te Amsterdam gebeurde dit niet omdat hij overleed 
terwijl hij nog dienstdoend predikant was. Omdat alle intrede- en afscheids-
preken in druk zijn verschenen, is het mogelijk ze nader te bezien op zinne-
beeldige uitleg. De teksten die door hem werden gekozen voor deze bijzon-
dere diensten zijn de volgende: 

-	 Intredepreek te Oostzaan (1685), tekst: 2 Kor. 2:16.24 
-	 Afscheidspreek te Oostzaan (1687), tekst: Deut. 30:19.25 
-	 Intredepreek te Franeker (1687), tekst: Hoogl. 8:11,12.26 
-	 Afscheidspreek te Franeker (1691 ), tekst: Hand. 20:31.27

-	 Intredepreek te Arnhem (1691), tekst: Jes. 6:5-8.28 
-	 Afscheidspreek te Arnhem (1703), tekst: 2 Thess. 2:15-17.29 
-	 Intredepreek te Dordrecht (1703), tekst: Ps. 71:15,16.30

-	 Afscheidspreek te Dordrecht (1708), tekst: Hebr. 13:20,21.31 
-	 Intredepreek te Amsterdam (1708), tekst: Hoogl. 3:7,8.32 

Wanneer we de teksten bezien, kunnen we vaststellen dat alleen de Bijbel-
woorden uit Hooglied als specifiek zinnebeeldig kunnen worden aan-gemerkt. 
De allegorische uitleg van dit Bijbelboek was al in de vroeg-christelijke traditie 
en de Middeleeuwen gebruikelijk.33 Het betreft de teksten van zijn intrede-
preek te Franeker en te Amsterdam. Daarop willen we ons vooral richten. De 
teksten van de overige preken zijn in feite geen zinnebeeldige Bijbelwoorden. 
Toch willen we ook deze globaal bezien.

24  D’Outrein, Eerste en laatste redenen, 1-21.
25  D’Outrein, Eerste en laatste redenen, 22-47.
26  D’Outrein, Eerste en laatste redenen, 48-72.
27  D’Outrein, Eerste en laatste redenen, 73-100.
28  D’Outrein, Eerste en laatste redenen, 101-122.
29  D’Outrein, Afscheidsreeden Arnhem, 1-36.
30  D’Outrein, Intreedsreeden Dordregt, 37-69. 
31  D’Outrein, Paulus laatste zegenwensch, 1-31.
32  D’Outrein, Salomons bedkamer bewaakt, 32-61.
33   Zie: M. Verduin, Canticum Canticorum. Het lied der liederen. Een onderzoek naar 
de betekenis, de functie en de invloed van de bronnen van de Kanttekeningen bij het 
Hooglied in de Statenbijbel van 1637, Utrecht 1992, 41.



162

Johannes D’Outrein

Intredepreek te Franeker 

Voor zijn intredepreek te Franeker koos D’Outrein een in zijn ogen bij uitstek 
zinnebeeldige tekst, namelijk: 

‘Sálomo had een wijngaard, te Baäl-Hamon; hij gaf dezen wijngaard aan de 
hoeders, een ieder bracht voor deszelfs vrucht duizend zilverlingen. Mijn 
wijngaard, dien Ik heb, is voor Mijn aangezicht; de duizend zilverlingen 
zijn voor u, o Sálomo! maar tweehonderd zijn voor de hoeders van deszelfs 
vrucht (Hoogl. 8:11,12). 

 
D’Outrein kwam tot deze keus omdat Nic. Lydius, wiens opvolger hij te Fra-
neker was, bij zijn intrede ook een tekst uit Hooglied gekozen had.34 Tevens 
zal mee hebben gespeeld, dat hij zich bewust was dat hij diverse hoogleraren 
door wie hij was opgeleid, onder wie Vander Waeyen, onder zijn gehoor zou 
aantreffen. Het was daarom van belang met een Schriftwoord te komen dat 
voor ‘de wijzen’ ook iets te bieden had. Gezegd moet worden dat D’Outrein 
aan de verwachting van zijn hoorders voldaan zal hebben. Zijn preek is name-
lijk een schoolvoorbeeld van zinnebeeldige Schriftverklaring.
 D’Outrein begint de preek door een woord van Paulus in herinnering 
te roepen waarin de apostel zegt dat God ‘sommigen tot apostelen, sommigen 
tot profeten, sommigen tot evangelisten, en sommigen tot herders en leraars’ 
(Ef. 4:11) heeft gegeven. D’Outrein merkt vervolgens op dat opzieners bij 
hun functioneren twee klippen dienen te omzeilen: zij mogen zichzelf niet 
verheffen en gaan heersen over de gemeente; anderzijds mogen zij zich ook 
niet ‘al te laag aanstellen’. Zij moeten tonen ‘dienaars van Christus te zijn, 
uitdelers van de verborgenheden Gods’, overeenkomstig 1 Kor. 4:1.35 Zoals 
een ambassadeur om zijn koning, zo moet een opziener ervoor zorgen dat hij 
omwille van Christus én om zijn werk geacht wordt. Het is volgens D’Outrein 
een ‘droevig misdrijf wanneer een opziener de eere van zijn dienst verliest en 
veragtelijk gemaakt wordt bij den volke.’ Het pausdom heeft zich aan de ene 
klip gestoten door zich op te werpen als hoofd der kerk en deze niet tot eer 
van Jezus te besturen maar tot haar eigen voordeel. Maar door de reformatie 
heeft het God behaagd ze te zuiveren, zodat Jezus weer alleen erkend wordt als 
eigenaar van zijn kerk.36 D’Outrein spreekt vervolgens uit dat hij niet de be-
tekenis van het Hooglied breed zal uitmeten, maar geeft aan dat alles wat erin 
voorkomt tot troost en gebruik van de kerk en elke gelovige op profetische 
wijze is weergegeven, namelijk het wedervaren van de kerk van het Nieuwe 

34  Lydius deed in 1680 intrede te Franeker met Hooglied 2:4.
35  D’Outrein, Eerste en laatste redenen, 49.
36  D’Outrein, Eerste en laatste redenen, 50.
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Testament vanaf de komst van Christus tot de voleinding der wereld.37 De 
aan zijn tekst voorafgaande verzen 8-10, die spreken over ‘de kleine zuster die 
nog geen borsten heeft’, behelzen volgens D’Outrein een samenspraak die 
betrekking heeft op joden en heidenen die nog tot bekering dienen te komen. 
Hier kan hij echter niet uitvoerig op ingaan. Met betrekking tot de tekst die 
de kern van zijn preek vormt, stelt hij vast dat het gaat om een beschrijving 
van de kerk onder het zinnebeeld van een wijngaard.38 Wie onder Salomo 
dient te worden verstaan, kan volgens hem bij zijn hoorders bekend zijn: het 
is Christus, de ware vredevorst waar psalm 72 van spreekt.39 Onder de hoe-
ders moeten de herders en leraren worden verstaan. De duizend zilverlingen, 
de opbrengst van de wijngaard, zouden volgens D’Outrein een beeld kunnen 
zijn van de vrucht op de evangeliebediening. Volgens vers 11 waren er echter 
eerst (ontrouwe) hoeders die de zilverlingen voor zichzelf hielden, hetgeen 
op de rooms-katholieke kerk zou slaan. Maar uit vers 12 blijkt dat er aan het 
slechte beheer van de wijngaard een einde zou komen. Door de reformatie was 
volgens D’Outrein dit woord in vervulling gegaan.
 De bruid spreekt erover dat de hoeders de duizend zilverlingen (de 
vrucht op de evangelieverkondiging) aan Christus dienen af te dragen. De 
bruid wordt door D’Outrein eveneens aangemerkt als een zinnebeeld van de 
kerk. Hij begreep echter dat dit de nodige vragen op zou roepen, want hoe 
kon zowel de ‘bruid’ als ook de ‘wijngaard’ tegelijk zinnebeeld van de kerk 
zijn?  D’Outreins antwoord hierop luidt: 

Ik weet niet/ of het noodig is hier de swarigheid weg te nemen/ hoe de bruid, 
die de kerk is/ kan spreken van de kerk onder dese woorden/ mijnen wijn-
gaard, dien ik hebbe. Alsof het ongerijmd ware/ dat de KERK den WYN-
GAARD van de KERK was. Want die maar enigszins geoefende sinnen 
heeft/ is het bekend/ dat diergelijke spreekwijzen in de profetische schriften 
overvloedig sijn. De kerk onder het sinnebeeld van een bruid, kan seer ge-
voeglijk spreken van haar selfs, onder het sinnebeeld van een wijngaard.40

37  Dit komt overeen met D’Outreins verklaring in de inleiding van: N. Lydius, Het 
Hooglied van Salomo (1690), waarin hij dit als de zevende periode aanduidt. 
38  D’Outrein tekent erbij aan dat het beeld van de wijngaard ook wordt gevonden in 
Jesaja 5:1-7; Jeremia 2:21; 27:2 en in diverse gelijkenissen in het Evangelie. 
39  Voor de overeenkomsten tussen Salomo en Christus verwijst D’Outrein naar een 
werk van zijn collega Flud van Giffen (1653-1701) die daar een uitvoerige beschou-
wing over had gegeven. Zie: D. Flud van Giffen, Salomo van syne moeder gekroont op 
syn bruiloft-dag, ofte een predicatie over Hoogel. III. vers II.: Gedaan op Oranjen-walt 
voor het hoog-furstelĳk geselschap op den 17/27 Augusti 1684: Ter gelegentheid van de ... 
inhaling Haarer Hoogheden in de hoofdstad deser Provincie van Friesland, Leeuwaren 
1684.
40  D’Outrein, Eerste en laatste redenen, 57.
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Hij merkt erbij op, dat de ‘bruid’ mogelijk betrekking heeft op de voornaam-
ste leden in de gemeente en de benaming ‘wijngaard’ op het gehele ‘gros’ der 
gemeente. De opbrengst van duizend zilverlingen is voor Salomo, maar de 
hoeders hebben ook recht op hun deel. In de Gereformeerde kerk dient Chris-
tus als haar Hoofd erkend te worden en de leraars behoren als zijn dienaren 
bejegend en beloond te worden, aldus D’Outrein. Hij spreekt echter ook uit: 

Hoe vele hoeders van den wijngaard/ die sig wat meer aanmatigen/ als haar 
toekomt! Daar sijn der die heerschappy willen voeren over het eigendom 
Gods. Vele/ die niet so seer het gene Christi is, soeken / als het haare: die 
haar eigen netten offeren en rooken aan haar garen. Die met 200 silverlin-
gen niet tevreden sijnde/ de 1000 die Jesus toekomen/ wel souwden willen 
inbrengen in haar huis.41 

Met deze woorden doelt D’Outrein op predikanten die hun werk doen om 
geldelijk gewin. Dat is wel een zeer betreurenswaardige toestand. De andere 
kant is, zo meldt hij, dat er ook gemeenten zijn die onvoldoende zorg voor 
hun herders tonen. 
 Het bearbeiden van de wijngaard waartoe de ‘hoeders’ geroepen wor-
den, omschrijft D’Outrein als volgt: De grond van de wijngaard moeten zij 
omspitten (er voor zorgen dat de planting van het Woord in haar kan plaats-
vinden); de wijngaard zuiveren van stenen (ergernissen en onkruid uit de 
‘fraaie akker’42 wegnemen); wijnstokken planten (het Woord Gods in de oren 
en harten inplanten); wijnranken ondersteunen (de zwakken ondersteunen, 
sterken en leiden); bescherming bieden tegen wilde dieren (alle bedreiging 
met de wapenen van God gegeven, tegengaan); de wijnranken snoeien (de 
gebreken aanwijzen); de wijnstokken vermenigvuldigen (anderen winnen); de 
vruchten inzamelen en aan de heer van de wijngaard afdragen (de vrucht aan 
Jezus offeren). Deze veelomvattende taak rustte volgens D’Outrein nu op zijn 
schouders en onder Gods genade zou hij proberen dit alles na te komen in 
samenwerking met zijn ambtgenoot Regnerus Reen (1632-1695). 
 Voor D’Outrein is de intredepreek te Franeker een belangrijk voor-
beeld geweest van zinnebeeldige Schriftverklaring. Als jaren later De Joncourt 
het voorstel doet een preek van D’Outrein in het Frans te vertalen zodat men 
in Frankrijk kennis kan nemen van de zinnebeeldige Schriftuitleg,43 is het 
juist deze preek die D’Outrein daarvoor geschikt acht.44 Blijkbaar was het een 
preek waar hij zelf heel tevreden over was. 

41  D’Outrein, Eerste en laatste redenen, 59.
42  Zinspeling op de plaatsnaam Franeker.
43  In hoofdstuk 6 komt de polemiek tussen D’Outrein en Pierre de Joncourt uitge-
breid aan de orde.
44  D’Outrein, Kort-bondig antwoord; Vervolg, 6.
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Intredepreek te Amsterdam

Voor zijn intrede te Amsterdam koos D’Outrein ook een tekst die een zin-
ne-beeldige uitleg vroeg, namelijk de woorden: ‘Ziet, het bed, dat Sálomo 
heeft, daar zijn zestig helden rondom van de helden van Israël; Die altemaal 
zwaarden houden, geleerd ten oorlog, elk hebbende zijn zwaard aan zijn 
heup, vanwege den schrik des nachts’ (Hoogl. 3:7,8). Na een korte inleiding 
geeft hij aan, dat Hooglied een bruiloftsgezang is, bijna in de vorm van ‘een 
herderskout of toneelstuk’, waarin diverse personen op ’verbloemde spreek-
wijzen’ de liefde tussen Christus en de kerk bezingen. De zeven dagen van 
de geestelijke bruiloft zien op de zeven tijden van de betere verbondsbede-
ling en hebben betrekking op de lotgevallen van de kerk van het Nieuwe 
Testament.45 
 Over de vraag wie precies de spreekster is in de tekstwoorden, draagt 
D’Outrein diverse mogelijkheden aan die anderen hebben gegeven, maar 
zelf gaat hij ervan uit dat het de bruid is die spreekt. Opmerkelijk is dat 
hij vervolgens aangeeft zijn tekstwoorden eerst in letterlijke zin te ontleden 
en daarna in geestelijk zin.46 Wie Salomo is geweest, zal ieder bekend zijn, 
namelijk Davids zoon uit Bathseba en ook Davids opvolger. Wat precies 
met het ‘bed’ is bedoeld, vraagt echter meer uitleg. Verschillende uitleggin-
gen passeren de revue. Zo kan er een koets- of bruiloftswagen zijn bedoeld.  
D’Outrein is van mening dat het gaat om een slaapkamer waar Salomo 
samen met zijn bruid verkeerde en die werd beschermd door zestig helden 
van Israël. De bewakers zijn geoefende strijders, gewapend met zwaarden. 
Het getal zestig zou kunnen slaan op de dertig helden die David had en die 
door Salomo verdubbeld zouden zijn. Het zou echter ook kunnen wijzen op 
de twaalf stammen van Israël, die vijfmaal zouden zijn verdubbeld, hetgeen 
ook het getal zestig oplevert.
 Over de geestelijke betekenis zegt hij het volgende: met Salomo is 
Christus bedoeld en met de bruid de kerk van het Nieuwe Testament. Hoe-
wel er verklaarders zijn die menen dat ‘het bed’ betrekking zou kunnen heb-
ben op het land Kanaän of de tempel te Jeruzalem, houdt D’Outrein het 
erop dat het gaat om de kerk van het Nieuwe Testament. Christus als bruide-
gom verkeert er met de bruid. Hij formuleert zijn interpretatie als volgt:

Door het bedde, de Bedstede/ of bedkamer van Salomo verstaan wij sood-
anige plaatsen of ook soodanigen staat der Kerke/ waarin: 1. Christus Jezus 
ende de kerke beide haare geestelijke ruste genieten in en met elkander. 2. 
Waar in sy onderlinge nauwe gemeenschap oefenen aan en met elkander/ in  

45  D’Outrein verwijst voor de bewijsvoering van zijn interpretatie van het Hooglied 
naar zijn inleiding in: N. Lydius, Het Hooglied van Salomo, 33-34. 
46  D’Outrein, Salomons bedkamer bewaakt, 41.
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gemeensame uitlatingen van onderlinge Liefde. 3. Waar Christus sijne kerk 
vrugtbaar maakt door sijn woord en Geest/ soo dat hunne Bedstede groent.47

Door D’Outrein werd vervolgens een en ander toegepast op de hoorders. Met 
de ‘helden’ zouden de christelijke overheden en de herders en leraars bedoeld 
zijn, maar ook ‘geoefende christenen’ zouden eronder kunnen worden ver-
staan. Zij dienen rond ‘het bed of de bedkamer van Salomo’, dat is de christe-
lijke kerk te staan. Ze behoren te waken en te strijden: Pro Christo et Ecclesia. 
Over de wapens zegt D’Outrein dat de overheid het zwaard dient te dragen 
om de bozen in de stad te beteugelen en de vijanden van buitenaf te weren. 
De opzieners van de gemeente dienen het zwaard des Geestes, te weten het 
Woord van God, te hanteren vanwege ‘de schrik des nachts’ die uit dwaling 
en aanvechting bestaat.48

Analyse intrede- en afscheidspreken

Uitgaande van de eerder geformuleerde vijf onderzoeksvragen, kunnen we  
vaststellen dat D’Outrein woorden uit het Hooglied steeds zinnebeeldig uit-
legt, uitgaande van de stelling dat Hooglied een geestelijke verbeelding is van 
Christus en zijn kerk. Daarom dienen woorden uit het Hooglied volgens hem 
zinnebeeldig verklaard te worden.
  Noties die verwijzen naar de schepping of de geschiedenis komen in 
de preken niet duidelijk aan de orde. Wel maakt D’Outrein in zijn intrede-
preek te Amsterdam de opmerking dat in verbloemde woorden de wederzijdse 
liefde tussen Christus en de kerk wordt weergegeven. Die zou betrekking heb-
ben op de lotgevallen van de kerk van het Nieuwe Testament gedurende de 
zeven dagen van de geestelijke bruiloft, ‘dat zijn de zeven tijden van de nieuwe 
of betere verbondsbedeling.’ 
 De zinnebeeldige uitleg in de preken wordt overgebracht op de hoor-
ders. Zo wordt de gemeente te Franeker opgeroepen een vruchtbare wijngaard 
te zijn, die aan de heer van de wijngaard (Christus) de vrucht afdraagt en die 
aan de hoeders (de predikanten) van de wijngaard zullen geven wat hun toe-
komt.49 Bij de intrede te Amsterdam klinkt tot de burgerlijke overheid en de 
collega-predikanten de oproep om over de gemeente te waken.50

 Wat betreft de overige intrede- en afscheidspreken (te Oostzaan,  Arn-
hem en Dordrecht) kan worden opgemerkt dat er weinig of geen zinnebeeldige 
verklaring in voorkomt. Terwijl D’Outrein te Oostzaan zich al wel met zinne-

47  D’Outrein, Salomons bedkamer bewaakt, 47-48.
48  D’Outrein, Salomons bedkamer bewaakt, 51.
49  D’Outrein, Eerste en laatste redenen, 68.
50  D’Outrein, Salomons bedkamer bewaakt, 59.
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beeldige theologie bezighield. Dit blijkt namelijk uit zijn catecheseboekje Korte 
Schets, dat hij in Oostzaan schreef.51 In de preek over Jesaja 6:5-8 (intrede te 
Arnhem) wordt gezegd dat de ‘gloeiende kool’ een zinnebeeld is van de Heilige 
Geest en dat de woorden ‘dat ze van het altaar genomen werden’, op Christus 
wijzen, uit wie alles genomen wordt.52 Maar er volgt geen betoog over de ‘gloei-
ende kool’ en ook geen zinnebeeldige uitleg over de ‘tang’ waarmee de kool van 
het altaar werd genomen. Hetzelfde geldt van de andere preken. Blijkbaar vond 
D’Outrein het niet noodzakelijk ieder Bijbelwoord allegorisch te verklaren.

Tijdpreken naar aanleiding van politieke gebeurtenissen

Belangrijke gebeurtenissen op politiek gebied vormden vaak de aanleiding 
voor een bede- of dankdienst die door de overheid was voorgeschreven. Het 
Bijbelwoord dat de prediker in een dergelijke dienst aan de orde stelde, werd 
toegepast op de actuele situatie. D’Outrein heeft dergelijke diensten regelma-
tig geleid. De preken werden naderhand gepubliceerd, zodat een groter aantal 
mensen er kennis van kon nemen. Wij vragen ons af of hij hierin ook zinne-
beeldige uitleg naar voren bracht. Om hierin enig inzicht te verkrijgen, willen 
we nu zijn gelegenheidspreken op dit punt bezien. In chronologische volgorde 
betreft het de volgende preken, waarvan de meeste betrekking hebben op de 
Spaanse Successieoorlog (1701-1713):

1. De geestelijke duiven en tortelduiven, tekst: Psalm 74:19, biddagpreek, 
uitge-sproken in 1688 naar aanleiding van de overtocht van Willem 
III naar Engeland.53

2. Over de verlossing der stad Arnhem van de Franschen in het jaar 1674, 
tekst: Psalm 126:1-3; Zucht om Nederlands herstelling, tekst: Psalm 
126:4; Blijde uitkomst der Onderdrukte kerk, tekst: Psalm 126 : 5, 6.54

3. De Kerk in den rouw (1695), tekst: Hosea 14:4, gehouden naar aan-
leiding van het overlijden van Mary Stuart.

4. Eben-Haëzer ofte de gedenksteen der hulpe van Jehovah (1702), tekst: 1 
Samuël 7:12, gehouden na de mislukte Franse aanslag op Nijmegen 
in 1702 en de verovering van Keizersweert in 1702.                                                  

51  We zien hierin dat D’Outrein bij de behandeling van de schepping en Gods voor-
zienigheid, de leerling de vraag voorlegt: ‘Wat voor betragting leert u de schep-ping 
van alle dingen?’ Vervolgens de leerling het antwoord in de mond legt: ‘Insonderheid 
moet ik aandagtig zijn, om de schepselen soo te beschouwen, als sij sinnebeelden zijn 
van geestelijke saken’ (D’Outrein, Korte Schets, 141).
52  D’Outrein, Eerste en laatste redenen, 108.
53  Als tweede voorbeeldpreek opgenomen in D’Outrein, Proef-stukken, 
54  Deze bid- en dankdagpreken zijn uitgesproken in 1692 en werden gepubliceerd in: 
D’Outrein, Sendbrief van Paulus aan de Kolossensen, 1694.
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5. Het groote goed van Gods uitverkoornen (1702), tekst: Psalm 31:20 
en 22-25, uitgesproken met het oog op het gunstige verloop van de 
oorlog tegen de Franse troepen in 1702.

6. De redenen van vreese en hope in desen tegenwoordigen oorlog ende de 
vertroosting en hope der Kerke (1702, 1705 en 1708), biddagpreken 
met betrekking tot de oorlog.

7. Gods betuiging tegen Israël (1704), tekst: Psalm 81:14-17. In deze 
preek wordt de vraag aan de orde gesteld waarom God de krijgshan-
delingen in 1704 een ongunstige wending gaf. De gecombineerde 
Engelse en Hollandse vloot had in de Middellandse Zee namelijk 
grote schade opgelopen.

8. Tweeden Eben-Haëzer ofte de gedenksteen der hulpe van Jehovah 
(1704), tekst: Deutr. 33:26, naar aanleiding van de overwinning van 
de bondgenoten bij Höchstädt.55

9. Het slot van Deborahs triomf-lied (1705), tekst: Richt. 5:31, preek 
gehouden op een dank- en bededag, eveneens naar aanleiding van de 
overwinning bij Höchstädt.

10. Den Engel van Jehovah de Leidsman van Israël (1705), teksten: Ex. 
23:20-23; Psalm 60:11-14 en Psalm 138:8, biddagpreken in verband 
met de oorlog.

11. De waare oorzaken van de rampspoeden des jaars 1707 (1707) tekst: 
Job 22:21, preken gehouden op een dank- vasten- en biddag.

12. De opening van de veldtocht des jaars 1706 en 1708 (1708), tekst: Joël 
2:12-18, boetepreken en bede om Gods zegen.

13. Nederlands dank-altaar (1709), tekst: Psalm 66:8-20, dankdagpreek 
voor de overwinning van de bondgenoten in 1708.

14. De wonder-daaden des Allerhoogsten (1709 en 1711), acht preken over 
Psalm 76 gedeeltelijk ter voorbereiding op biddagen en gedeeltelijk 
gehouden op de biddagen.

15. De balsem van Gilead voor de breuke van de dogter Sions (1712), tekst; 
Luk. 9:5-13, 11:5-13 en 18:1-8, dank- en biddagpreken.

16. De stemme Gods roepende Nederlands volk tot boete en bekeeringe 
(1713), teksten: Jer. 2:2; Jer. 2:12,13; Jer. 2:17; Jer. 2:18,19 en Spr. 
29:1, preken hoofdzakelijk gehouden in 1712. 

17. Vervolg van de stemme Gods (1713), teksten: Jer. 2:20, 21,31; Richt. 
4:24 en Job 1:4, 5, naar aanleiding van de vrede van Utrecht in 1713.

55  Slag bij Höchstädt (Slag bij Blenheim) op 13 augustus 1704, waarbij de 
verenigde legers onder de hertog van Marlborough en de prins van Savoye een 
overwinning behaalden op de Franse en Beierse troepen. 
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Analyse tijdpreken

Wanneer we deze preken bezien, kan worden vastgesteld dat D’Outrein voor 
zijn tijdpreken in bepaalde gevallen een tekst koos die een zinnebeeldige ver-
klaring vereiste, maar dat hij dat niet altijd deed. Uitgaande van de geformu-
leerde onderzoeksvragen, kunnen we met betrekking tot de tijdpreken het 
volgende vaststellen.

Wanneer de te behandelen Bijbeltekst een woord bevat dat elders in 
de Schrift een zinnebeeldige betekenis heeft, blijkt dit voor D’Outrein de 
reden om aan de onderhavige tekst (of een woord uit de tekst) ook een zinne-
beeldige betekenis toe te schrijven. In bepaalde gevallen geeft hij een tweele-
dige uitleg, te weten: een uitleg van ‘de eigenlijke zin’ en vervolgens een uitleg 
van de ‘oneigenlijke zin’. Dit wordt door hem soms expliciet vermeld.56 Zijn 
stelling is: na de komst van Christus is er een verandering in de heilsbedeling 
ingetreden, waardoor Israëls wedervaren in het Oude Testament een type is 
geworden voor de kerk van het Nieuwe Testament. Daarom mogen de woor-
den tot Israël gesproken, volgens D’Outrein op de kerk worden toegepast. In 
de tijdpreken gebeurt dit ook.

De betekenis van de schepping of het geschapene komt enkele malen 
in de tijdpreken naar voren. Dit is bijvoorbeeld het geval bij D’Outreins uit-
leg van Psalm 74:19, waarin hij zijn kennis van duiven en tortelduiven naar 
voren brengt ter verheldering van het betreffende Bijbelwoord.57 Over het 
algemeen geeft D’Outrein echter in de tijdpreken geen beschouwingen die 
verband houden met kennis van de schepping en het geschapene.

Over de betekenis van de geschiedenis in zijn Schriftverklaring kan 
gezegd worden dat D’Outrein veelvuldig andere auteurs aan het woord laat, 
terwijl hij het niet altijd met hun uitleg eens blijkt te zijn.58 Zo citeert hij de 
theoloog Th. Wilman († 1715), die van mening was dat met Gog uit Open-
baring 20:8 de orde van de Jezuïeten werd bedoeld en met Magog degenen die 
zich door de Jezuïeten lieten bedriegen.59  D’Outreins reactie op deze uitleg is: 
‘Wat ons aangaat, wij bekennen dat dese profetie seer duister en mogelijk ten 
grootste deel nog niet vervuld is. Wij stellen vast, dat het een Antichristischen 
vijand of vijanden sijn, die er door bedoeld worden.’60 Duidelijk is, dat hij zelf 
liever geen concrete uitspraken wil doen over wie of wat er bedoeld kan zijn 
met bepaalde profetische woorden uit de Schrift. Als het gaat over de bestrij-

56  D’Outrein, De Kerk in den rouw, 17.
57  D’Outrein, Proef-stukken, 89-91.
58  Naast Coccejus, S. van Til en H. Groenewegen citeert D’Outrein ook veelvuldig 
Petrus Hamer.
59  Th. Wilman, Huishoudinge Gods over sijn Kerk ende der selver vyanden, Leeuwaren 
1691, 253.
60  D’Outrein, De vertroosting en hope der Kerk, 120.
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ders van de kerk, wijst hij vrijwel steeds op de antichrist en zijn helpers. Het 
pausdom is volgens hem de vijand bij uitstek. 

D’Outrein spreekt in zijn tijdpreken soms over recente oorlogs-han-
delingen die het land teisterden en waaruit het werd gered. Hij wijst ook op 
parallellen tussen gebeurtenissen in Israël en recente gebeurtenissen in eigen 
land. Een duidelijk voorbeeld hiervan is te vinden in Het slot van Deborahs 
triomf-lied (1705). Hij maakt daarin een vergelijking tussen de strijd die ge-
voerd werd door Debora en Barak tegen koning Jabin (Richt. 4) en de veldslag 
bij Höchstädt. Zoals Jabin door God gebruikt zou zijn om Israël te tuchtigen, 
zo zou ook Lodewijk XIV Gods volk (de Protestanten) met de roede heb-
ben moeten bezoeken. De Engelse koningin Anna61 zou echter als Debora 
zijn opgestaan. Overigens meent D’Outrein dat de Republiek - de maagd die 
uitgerust is met een speer - hiervoor ook kan worden aangewezen. De hertog 
van Marlborough zou in de vergelijking Barak zijn, terwijl de Franse opperbe-
velhebber, de graaf Van Tallard, de rol van Sisera krijgt toebedeeld. De Donau 
zou de beek Kison zijn. Het gaat hierbij om een ver doorgevoerde vergelijking. 
Het is niet zo, dat D’Outrein stelt dat Schriftwoorden met de slag bij Höch-
städt in vervulling zijn gegaan. 

De christelijke vorsten en vorstinnen kunnen volgens D’Outrein be-
schouwd worden als de ‘voedsterheren’ en ‘zoogvrouwen’ van de kerk. Wanneer 
die wegvallen, zoals Mary Stuart, blijft naar het oordeel van D’Outrein  de kerk 
als wees achter.62 Ook wijst hij op Israël, dat twintig jaar oorlog voerde tegen de 
Filistijnen, terwijl de Republiek dertig jaar tegen de Fransen had te strijden.63 

Betreffende de periodenleer blijkt dat D’Outrein zich in de tijdpre-
ken van expliciete uitspraken hierover onthoudt. De uitkomsten van de zinne-
beeldige uitleg worden in de tijdpreken toegepast op de harten van de hoor-
ders. Dit vindt veelal plaats in een ‘toeëigening’ of ‘toepassing’. Daarin stelt 
hij in zijn eerste tijdpreek: ‘Door deze Tortelduive verstaan wij de kerke Jesu 
Christi’,64 maar ook heel persoonlijk de ziel van de gelovigen, want dat is im-
mers de ‘tortelduif ’ van Jezus.65 Inhoudelijk valt de toepassing veelal uiteen in 
een oproep tot bekering aan hen die nog onwedergeboren zijn, terwijl hun die 

61  Queen Anne, was van 1702 tot 1707 koningin van Engeland en Schotland en 
daarna tot 1714 van Groot-Brittannië. Zij was de dochter van koning Jacobus II en 
zijn eerste vrouw, Anna Hyde. Op 8 maart 1702 stierf Anna's zwager, koning Wil-
lem III in Londen. Toen werd Anna koningin van Engeland en Schotland. De toen 
al aan de gang zijnde Spaanse Successieoorlog, waarin Engeland de aartshertog Karel 
steunde bij zijn aanspraak op de Spaanse troon, heeft haar buitenlandse en binnen-
landse politiek sterk beïnvloed. 
62  D’Outrein, De kerk in den rouw, 14.
63  D’Outrein, Eben Haëzer, 17.
64  D’Outrein, Proef-stukken, 88.
65  D’Outrein, Proef-stukken, 89-91.
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wel in de staat der genade verkeren, op het hart wordt gedrukt trouw en dank-
baar te zijn en in het geloof te volharden. Beide groepen dienen de lessen die 
uit de Schriftwoorden getrokken kunnen worden, ter harte te nemen. Voor de 
toepassing blijkt de zinnebeeldige verklaring goede aanzetten te geven.

Overige preken

De meeste preken die D’Outrein heeft laten uitgeven, gaan over Bijbelwoor-
den die zinnebeeldige uitspraken bevatten. Daar ging ook zijn voorkeur naar 
uit.66 Desniettegenstaande verklaarde hij - zoals we reeds zagen - bij zijn in-
trede te Franeker en later te Amsterdam, voor de prediking meestal geen zin-
nebeeldige Schriftwoorden te kiezen uit vrees dat voor eenvoudige hoorders 
deze stof te moeilijk zou zijn. Zijn ‘overige’ preken kwamen echter naar alle 
waarschijnlijkheid minder in aanmerking om te worden uitgegeven, zodat we 
daar in mindere mate over beschikken. 
 Uit het voorgaande is gebleken dat D’Outrein niet in iedere preek een 
zinnebeeldige uitleg gaf. Soms blijkt die slechts in geringe mate aanwezig of 
zelfs te ontbreken. Om op dit punt nog iets meer inzicht te verkrijgen, willen 
we de prekenbundel De Christelyke Godgeleerdheid, die hij als predikant van 
Amsterdam in 171067 uitgaf, nader bezien. Het is een bundeling van preken 
die door D’Outrein tamelijk willekeurig bijeen zijn gevoegd. Daarom achten 
we die geschikt om te kunnen vaststellen in hoeverre de preken verschillen ten 
aanzien van de zinnebeeldige uitleg.

Analyse van de preken in De Christelyke Godgeleerdheid

De bundel De Christelyke Godgeleerdheid bevat preken over de volgende Bij-
bel-teksten: Gen. 3:15; Hebr. 3:5; Jes. 1:16-20; Jer. 23:29; Psalm 73:28 en 
Luc. 14:15. Aan de hand van de eerder genoemde vijf onderzoeksvragen wil-
len we de preken bezien. 

De eerste preek draagt als titel: ‘De wortel des Woords, ofte een 
ontwerp van Adams godgeleerdheid, uit de eerste Moederbelofte, met den 
aankleven van dien’.68 Het betreft een preek die werd gehouden in een be-

66  D’Outrein, De gelijkenissen van den Verloren zoon en Onregtvaardigen rentmeester, 
***2. 
67  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid van Adam en Moses, Amsterdam 1710 (in 
1712 verscheen een tweede druk; deze is door mij gebruikt [HdJ].
68  Tekst van de preek: ‘Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en 
tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het 
de verzenen vermorzelen’ (Gen 3:15).
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lijdenisdienst, die plaatsvond in de Oude kerk te Amsterdam op 22 februari 
1709.69 In een dergelijke dienst werd, gezien de inhoud van de preek, aan het 
leerstellige element een grote plaats toegekend. Waarschijnlijk om hen die, na 
het beantwoorden van een belijdenisvraag, tot lidmaten werden aangenomen, 
nog het laatste onderricht te geven. Door D’Outrein wordt de ‘moederbelofte’ 
als een ‘grondtekening’ gezien van de dogmatische, historische, voorbeeldige, 
profetische en praktische god-geleerdheid.70 De tekst wordt door hem als uit-
gangspunt genomen om heel de Oudtestamentische heilsleer te ontvouwen. 
Een zinnebeeldige verklaring ontbreekt echter niet. Want de slang wordt als 
zinnebeeld van de satan aangeduid en met het ‘vrouwenzaad’ wordt volgens 
D’Outrein de Middelaar en Verlosser bedoeld. Het woord ‘vrouwenzaad’ zou 
immers erop duiden dat zonder het toedoen van de man de geboorte van de 
Verlosser zou plaatsvinden.71 Overigens is het ‘vrouwenzaad’ niet alleen het 
zinnebeeld van de Zoon van God,  maar ook van de gemeente van uitverko-
renen. De ‘kop vermorzelen’ is volgens D’Outrein een zinnebeeldige uitdruk-
king voor de vernietiging van het kwaad. Wat de historische godgeleerdheid 
betreft, merkt D’Outrein op, dat in deze godspraak (Gen. 3:15) de gehele his-
torie van de kerk van haar begin tot de voleinding der wereld ligt opgesloten.72 
In de preek krijgt deze echter geen uitvoerige behandeling en over ‘perioden’ 
wordt in het geheel niet gesproken. D’Outrein kan niet nalaten erop te wijzen 
dat de oorsprong van de zinnebeeldige godgeleerdheid niet aan de Egyptena-
ren toegeschreven mag worden, zoals sommige geleerden doen. De oorsprong 
ligt in God zelf.73 Als onderdeel van zijn preek legt D’Outrein de gemeente de 
volgende (belijdenis)vraag voor: 

Zie daar dan in en uit dese eerste Godspraak/ met den aankleef van dien/ 
een kort begrijp gevonden en voorgesteld van de Leerstukken der H. God-
geleerdheid, als mede van de H. Historie, en de het getuigenis van Jesus 
en sijne Kerke, dat de Geest der profetie is; in wien den sondaar door het 
geloove moet behouden worden/ ende langs den weg van bekeeringe en 
heiligmakinge, God soeken. Waar op ik u allen dan nu/ in vreese Gods/ 
sommeere en betuige/ of gij niet uw geloove onderwerpt en u vasthoud aan 
het voorbeeld der leere/ dat wij u daar hebben overgegeven? Of gij niet Jesus 
Christus in deze belofte erkent/ als gisteren en heden en in eeuwigheid de 
selfde is? En of gij niet belijdt en gelooft/ dat gij van naturen onder de magt 
des Satans bent; doch dat al uw heil en saligheid gelegen is/ in de verlossinge 
door den Zone Gods ende des menschen, die nu reeds door den dood heeft 

69  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, *5v. 
70  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 32. 
71  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 41.
72  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 51.
73  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 52.
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te niet gedaan den genen/ die het geweld des doods had/ dat is de Duivel? 
Ende of gij het niet uwen pligt oordeelt en gesint zijt/ die Verlosser door 
het geloove te omhelsen/ u selfs van onder de dienstbaarheid de Satans te 
ontrukken/ ende/ onder syne Baniere/ vijandschap tegen hem en zyn Zaad 
te oeffenen/ mits hatende syne sondige werken en betragtende het geen goed 
en welbehagelijk voor God is in vreese? Ligt dit soodanig bij u/ en zyt ge 
dus gezind, soo verwagten wij/ dat gij daar op opregt en openhaertig/ is het 
niet met een hoorbaar geluid/ ten minsten in uwe ziele sult antwoorden: JA 
ende AMEN!74

De praktische toepassing komt op het einde van de preek aan de orde, waar 
D’Outrein zijn hoorders voorhoudt: 

Daarom/ ondersoekt u/ tot wat voor bende gij behoort? Tot het zaad der 
slange behoort gij/ indien gij het beeld des satans draagt/ indien gij/ uit den 
vader den duivel zijnde/ sijne werken doet; indien gij Gods kinderen ende 
de godsaligheit haat, opstandig zijt en tegenstaat. Maar/ integendeel/ gij zijt 
onder het uitverkoren vrouwenzaad te tellen/ indien gij dit behoudmiddel 
door het geloove omhelst hebt; ende indien gij door het geloove in Christus 
zijt en Christus in u.75 

 
De tweede preek heeft als titel: ‘Het Genadenverbond van het Jodendom 
voorgesteld door den Zone Gods’.76 De lange tekst van de preek luidt: 

‘Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen 
weg, laat af van kwaad te doen. Leert goed te doen, zoekt het recht, helpt 
den verdrukte, doet den wees recht, handelt de twistzaak der weduwe. Komt 
dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als 
scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als karmozijn, 
zij zullen worden als witte wol. Indien gijlieden willig zijt en hoort, zo zult 
gij het goede dezes lands eten; Maar indien gij weigert, en wederspannig zijt, 
zo zult gij van het zwaard gegeten worden; want de mond des HEEREN 
heeft het gesproken’ (Jes. 1 : 16-20). 

Geheel volgens verwachting  gaat D’Outrein in op de zinnebeeldige betekenis 
die het woord ‘sneeuw’ in de tekst heeft. Volgens hem staat het voor zuiver-

74  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 54-55. Een persoonlijk karakter had het 
belijden van het geloof blijkbaar niet, gelet op het feit dat zelfs geen hoorbaar ant-
woord werd vereist.
75  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 56-57.
76  De preek werd gehouden op een Algemene Biddag in de Gasthuiskerk te Amster-
dam op 26 juni 1710. 
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heid en gerechtigheid.77 Omdat in andere Bijbelwoorden (Klaagl. 4:7; Openb. 
1:14 en Marc. 9:3) de sneeuw ook een zinnebeeldige betekenis heeft, acht 
D’Outrein het geoorloofd er vanuit te gaan dat dit eveneens in het onder-
havige tekstwoord het geval is. Uitvoerig gaat hij in op de betekenis van de 
‘bloedrode’ kleuren (scharlaken en karmozijn), die betrekking zouden hebben 
op de bloedschulden. Over ‘het goede des lands’ merkt hij op dat de Heilige 
Geest nogal eens geestelijke zaken van het Nieuwe Testament aanduidt met 
spreekwijzen ontleend aan het Oude Testament.78 D’Outrein ziet wel een pa-
rallel tussen de tijd van koning Asa en zijn eigen tijd. Over perioden spreekt 
hij in het geheel niet. Hij besluit de preek met een ‘toepassinge’ waarin hij 
een waarschuwing laat horen tegen een groot aantal zonden. Zo merkt hij op: 

Wat voor een vloed van sonden en grouwelen heeft ons Land als overstroomt! 
ongodistery/ vrijgeestery/ ongodsdienstigheid/ ontheili-ging van Gods naam 
en dag; vloeken, sweeren/ meinedigheid/ ongehoorsaamheid ontrent de ou-
ders; doodslagen/ haat/ nyt/ twist en gekyf; hoererijen/egtbreuken/ ontugtig-
heden; onregtvaardigheden/ onmatigheid in spijs en drank/ hoovaardye/ trots-
heden/ wereldsge-sindheid en wat alle diergelyke sonden meer zyn/ waar van 
wy een gansch swart, of liever rood register souden konnen opstellen.79

Volgens D’Outrein maakten velen zich hieraan schuldig. De bedreiging in het 
tekstwoord aan het adres van Israël, geldt ook ‘Nederlands Israël’ als het zich 
niet bekeert, zo waarschuwt hij. 
 De derde preek in De Christelyke Godgeleerdheid werd door D’Outrein 
op 26 mei 1710 gehouden in de Zuiderkerk te Amsterdam. De tekst ervan 
luidt: ‘Is Mijn woord niet alzo, als een vuur? spreekt de HEERE, en als een ha-
mer, die een steenrots te morzel slaat?’ (Jer. 23:29). Volgens D’Outrein wordt 
in de tekst het Woord vergeleken met twee zaken, te weten met vuur en een 
hamer, die op zinnebeeldige wijze de kracht en het vermogen weergeven die 
het Woord heeft op het gemoed van de mensen.80 Vuur is een element waar-
van de eigenschappen (warm, heet, brandend, glans en lichtgevend etc.) bij 
ieder bekend zijn. Ook kan gezegd worden dat vuur een zinnebeeld is van 
verscheidene zaken die zelfs strijdig met elkaar kunnen zijn. Hierbij bena-
drukt D’Outrein dat ‘het een stelregel is in de sinnebeeldige wijsheid, dat 
een en deselve saak in verscheidene opsigten een sinnebeeld kan zijn van seer 
verscheidene saken’.81 Van een hamer geldt eveneens dat ze een zinnebeeldige 
betekenis heeft, want de koning van Babel wordt in de Schrift ‘de hamer van 

77  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 99-100.
78  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 104.
79  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 119.
80  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 144.
81  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 148.
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de ganse aarde’ genoemd, zo concludeert hij..82 Het feit dat de kennis van 
de schepping en al het geschapene door D’Outrein van groot belang wordt 
gevonden voor de uitleg van de Schrift, komt tot uiting in wat hij naar vo-
ren brengt over het verschijnsel vuur. Zo maakt hij ook melding van ‘vuur’ 
in de natuur dat weliswaar licht geeft, doch niet warm is, te weten het licht 
dat zout water kan geven bij nacht.83 D’Outrein zegt dat preken die alleen 
dienen om het verstand te verlichten en die niet verwarmen in de liefde van 
God en Christus, met zulk ‘vuur’ te vergelijken zijn.84 Over geschiedkundige 
duidingen of over perioden wordt in de preek niets vermeld. Wel weet hij de 
boodschap in een uitvoerige toepassing over te brengen op het geloofsleven 
van zijn hoorders. 
 De preek die als vierde in de bundel is opgenomen, heeft als tekst: 
‘Mij aangaande, het is mij goed nabij God te zijn’ (Ps. 73:28). Deze kan ge-
karakteriseerd worden als een ‘bevindelijke’ preek, omdat de persoonlijke ge-
loofsbeleving nadrukkelijk aan de orde komt. De tekst wordt door D’Outrein 
een ‘zinspreuk’ genoemd. Deze heeft een ‘geestelijke’ zin, maar niet  zozeer in 
zinnebeeldige taal. Over de vraag of het tekstwoord betrekking heeft op een 
bepaalde tijd of geschiedkundige situatie, doet D’Outrein een opmerkelijke 
mededeling. Hij zegt namelijk: 

Het geheugt ons, dat wij/ in onsen jongen tijd/ van oordeel waren/ dat dese Psalm 
wel mogte slaan op die allereerste beproevingen van de Kerke onder en gedurende 
het Rijke van de Antichrist, die Godloose bij uitnementheid/ ende den Mensche 
der sonde; en dat alsoo hier het Koningrijk van den Antichrist wordt tegengesteld 
tegen dat van Jesus Christus, ’t gene in den voorgaanden Psalm luisterrijk beschre-
ven was. Even gelijk men dus vind/ na dat in den VIII sten Psalm  beschreven was 
de heerlykheid van Christus en zijn Koningrijk/ dat daar tegen gesteld wordt het 
Ryk van den Antichrist. Psal. IX en X. Immers volgens de opvattinge van onse 
oude Nederlandsche oversettinge. Wij meenden ook/dat de gesegdens van den 
Psalm seer wel toepasselijk waren op den Godloossen bij uitnemendheid ende op 
het Ryk der Godloosheid in het bijzonder. Dog wij souden ons nu daar ontrent 
niet ten aller sekersten konnen of durven bepalen. Het sal mogelijk veiligst zijn/ 
dat wij den Psalm aan geen byzonderen tyd of persoonen verbinden.85

Duidelijk is dat D’Outrein zijn stellige uitspraken uit het verleden wilde nu-
anceren. Liever hield hij het nu bij algemene aanduidingen. Indeling volgens 
de perioden laat hij daarna achterwege. Opvallend is de uiteenzetting over wat 

82  Zie Jeremia 50:23: ‘Hoe is de hamer der ganse aarde zo afgehouwen en verbroken! 
Hoe is Babel geworden tot een ontzetting onder de heidenen.’
83  Hij doelt op het natuurverschijnsel bioluminescentie. 
84  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 163.
85  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 173-174.
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onder ‘goed’ moet worden verstaan. Hij wijst erop dat de ‘overnatuurkundi-
gen’ (metafysici) onderscheid maken tussen een bonum verum & apparens, of-
tewel: waarachtig goed en schijnbaar goed. Tevens spreken zij over iets dat goed 
is in zichzelf, en dat alleen goed is bij toeval (bonum per se & per accidens).86 
Het ‘goed’ waar de tekst over spreekt, is: ‘in sig selfs goed, ja het eenigste en 
hoogste goed/ dat niet anders dan als goed kan aangemerkt worden’.87 

Betreffende de praxis pietatis kan worden opgemerkt, dat D’Outrein 
een uitvoerige beschrijving geeft van de ‘toenadering’ die er is van Gods kant 
tot de mens, maar ook van de mens tot God.88 In duidelijke bewoordingen 
geeft hij weer wat dit voor het geloof inhoudt. In de ‘toeeigening’ spreekt hij 
zijn hoorders in verschillende categorieën aan, te weten: mensen die zich verre 
houden, ongodisten, godloosen, wereldlingen, maar ook de ‘geloovige kinde-
ren Gods/ begenadigde des Heeren/ die het Israël Gods, ende oprechten van 
herten’ zijn.89

De kortste preek in De Christelyke Godgeleerdheid gaat over de tekst: 
‘Zalig is hy, die brood eet in het Koningryke Gods!’ (Luk. 14:15). Het gaat om 
een preek die voorafging aan de bediening van het Heilig Avondmaal. D’Outrein 
vermeldt dat volgens Hugo Grotius dit Bijbelwoord een zinspreuk zou zijn, die 
algemeen door Joodse schriftgeleerden werd gebruikt. Blijkbaar liet Grotius na 
te verantwoorden waarop hij zijn uitspraak baseerde, want D’Outrein merkt op 
gaarne wat meer bewijs te hebben dan alleen maar een opmerking, om het voor 
waarheid te kunnen aannemen.90 Over het avondmaal zegt D’Outrein:

Hij (God) laat nogh standgrijpen de bedieninge van zijn Woord en Goddelijke 
waarheden/ die de spijse der ziele zijn; ende van de H. Bondsegelen, ende in 
het bijzonder van het H. Avondmaal; waar in/ onder de Sinnebeeldige teek-
enen van Brood en Wyn, Christus Jezus met zijne verdiensten en alle zijne 
saligmakende goederen en weldaden/ aan de geloovigen wordt toegediend.91 

Ook deze korte preek heeft een aparte ‘toepassing’. Daarin stelt D’Outrein 
dat de avondmaalgangers wel met het ‘bruiloftskleed’ (de gerechtigheid van 
Christus) bekleed moeten zijn en dat het eten geestelijk dient te geschieden. 
Dit houdt in: De mond opendoen (het begeren van Jezus), de hand uitsteken 
(Jezus aangrijpen), de spijs der ziel te kauwen (aandachtig mediteren over 
Hem) en zich met Hem verenigen.92

86  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 188-189.
87  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 189.
88  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 182-183.
89  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 203.
90  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 213.
91  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 216.
92  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 219-220.
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De laatste preek draagt als titel: ‘Theologia Mosaico-Christiana, dat 
is de Christelyke Godgeleerdheid van Moses’.93 Ook dit is een belijdenispreek. 
D’Outrein zag deze als een vervolg op zijn leerrede over Adams godgeleerd-
heid (Gen. 3:15), de eerste in De Christelyke Godgeleerdheid. Over Mozes zegt 
D’Outrein dat hij Israëls historieschrijver, wetgever en vaststeller van het jood-
se geloof en godsdienst is. Hij heeft gesproken ‘door eigentlyke woorden, of 
door figuuren en sinnebeelden.94 In de preek tracht D’Outrein aan te tonen 
dat Mozes reeds alle belangrijke leerstukken van het christelijk geloof, die ver-
woord zijn in de Apostolische geloofsbelijdenis, de drie stukken van de Hei-
delbergse Catechismus en het Onze Vader, zou hebben geleerd. Dat het Oude 
en Nieuwe Testament een twee-eenheid vormt, zou hier ook door worden 
bevestigd. Een zinnebeeldige verklaring van de tekst geeft hij in de preek niet, 
hetgeen begrijpelijk is gezien de inhoud van de tekst. Wel stelt D’Outrein dat 
God een uitwendig nationaal verbond oprichtte met heel het volk Israël en 
dat Hij het land Kanaän aan hen ter erfenis gaf, terwijl het volk Hem diende 
‘onder sekere willekeurige wetten ende een sinnebeeldigen godsdienst.’95 

De inhoud van de preek is in sterke mate leerstellig. Noch de schep-
ping, noch historische gebeurtenissen, noch perioden komen aan de orde. De 
toepassing op het geloofsleven is, gezien de lengte van de preek, opvallend 
kort.

Conclusies betreffende 
D’Outreins homiletische werkwijze

Uit de analyse van de diverse preken van D’Outrein, te weten zijn ‘modellen’ 
of voorbeeldpreken in Proef-stukken, zijn gelegenheidspreken en zijn preken 
over niet specifiek zinnebeeldige teksten uit De Christelyke Godgeleerdheid., 
blijkt het volgende. 
 Als een Bijbeltekst woorden of uitspraken bevat die op een andere plaats 
in de Schrift een zinnebeeldige betekenis hebben, vormt dit voor D’Outrein het 
criterium om aan te nemen dat dit ook in de onderhavige tekst het geval is. 
Zinnebeeldige verklaring berust derhalve op Schrift met Schrift vergelijken. Als 
een Bijbelwoord gebruikt wordt in figuurlijke zin, betekent dit voor D’Outrein 
eveneens dat de tekst dienovereenkomstig dient te worden uitgelegd. 
 Kennis betreffende de schepping of het geschapene wordt door 
D’Outrein alleen indirect ter sprake gebracht, namelijk als deze een verhel-
derende functie heeft. Door hem wordt hoofdzakelijk in algemene zin een 

93  Tekst: ‘En Mozes is wel getrouw geweest in het geheel van zijn huis, als een dienaar, 
tot getuigenis der dingen, die daarna gesproken zouden worden’ (Hebr. 3:5).
94  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 227.
95  D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 261.
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verband gelegd tussen een Bijbelwoord en gebeurtenissen uit de kerk- of con-
temporaine geschiedenis. 
 Een indeling volgens de periodenleer wordt door D’Outrein in 
de preken die we onderzochten vrijwel niet gegeven. Hetzelfde kan gezegd 
worden van het aanwijzen van historische gebeurtenissen als vervulling van 
oudtestamentische profetieën. De zinnebeeldige uitleg blijkt D’Outrein een 
goede mogelijkheid te bieden  de inhoud van het Bijbelwoord toe te passen op 
het geloofsleven van de hoorders. In hoofdstuk 7 komen we hierop terug.

Kritiek op de prediking van de coccejanen c.q. van D’Outrein

Als we de kritiek die op de prediking van de coccejanen werd geuit - zie het be-
gin van dit hoofdstuk - in ogenschouw nemen en de prediking van D’Outrein 
op genoemde punten bezien, komen we tot de volgende conclusies.
 Het verwijt dat coccejanen overal de periodenleer meenden terug te 
kunnen vinden, treft niet zozeer D’Outrein. De periodenleer speelt bij hem 
een geringe rol. Niet dat hij er afstand van nam, maar in zijn preken brengt 
hij de ‘perioden’ weinig of niet ter sprake.96 
 Dat de coccejanen overal figuren en voorbeelden in zouden zien, zon-
der er paal en perk aan te stellen, is een verwijt dat D’Outrein zich heeft mo-
gen aantrekken. Van bepaalde preken van hem kan inderdaad gezegd worden 
dat het ‘voorbeeldige’ soms ver gezocht is.97

 Het verwijt aan de coccejanen dat zij Jezus Christus en de boodschap 
van het evangelie in duizend duistere plaatsen van het Oude Testament meen-
den aan te treffen, treft D’Outrein ook in zekere mate. Er zijn preken van hem 
verschenen waarover een criticus dit oordeel met recht zou kunnen vellen.98

De kritiek op de prediking van de coccejanen dat zij analogie meen-
den te kunnen vaststellen tussen gebeurtenissen uit de kerkgeschiedenis c.q. 
de contemporaine geschiedenis en Bijbelse profetieën, treft D’Outrein min-
der. Al deed hij als jong predikant in zijn preken soms uitspraken die van 
een dergelijke manier van exegetiseren blijk geven, later werden die door 
hem afgezwakt of nam hij er afstand van. Over het algemeen vinden we in 
D’Outreins preken algemene uitspraken over de relatie tussen Bijbelwoorden 
en contemporaine gebeurtenissen.

96  In de inleiding van Het Hooglied van Salomo, van Lydius (1690) gaf D’Outrein een 
uiteenzetting over de perioden. Bij zijn intrede te Amsterdam (1709) verwijst hij er 
nog naar met een enkele zin. Zie: D’Outrein, Salomons bedkamer bewaakt, 39. Een 
belangrijke plaats neemt ze in zijn preken bepaald niet in.
97  Dit geldt onder meer van zijn intredepreken gehouden te Franeker en te Amster-
dam. 
98  Zie de preken in: Gods tabernakel (1701) en De Tabernakel van Mozes (1715).
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De coccejanen zouden in hun preken veelvuldig met gezochte onder-
scheidingen komen tussen de gelovigen van de verschillende heilsbedelingen 
in het Oude en Nieuwe Testament. In de preken van D’Outrein treffen we dit 
echter maar weinig aan.
 Het ernstige verwijt dat coccejanen hun hermeneutiek niet konden 
onderbouwen, is met betrekking tot D’Outrein onjuist. In zijn tweedelig werk 
Proef-stukken heeft hij een uitvoerige verantwoording ervan gegeven.

Samenvatting

Door het bovenstaande hebben we enig inzicht verkregen in D’Outreins ho-
miletische aanpak. Voor hem stond vast dat de zinnebeeldige Schriftuitleg de 
prediking zeer kon verrijken. Hij was ervan overtuigd dat er zinvolle leringen 
voor de praktijk van het geloofsleven uit getrokken konden worden. Boven-
dien was hij van mening dat de ‘wijzen’ onder zijn hoorders ermee gediend 
zouden zijn als moeilijk te begrijpen Bijbelpassages of tekstwoorden op deze 
wijze zouden worden uitgelegd. Het feit dat D’Outrein in zijn Proef-stukken 
modelpreken presenteerde om predikanten te tonen hoe het resultaat van zin-
nebeeldige of emblematische uitleg in de prediking aan de hoorders kon wor-
den overgedragen, toont aan dat hij er grote waarde aan hechtte. 

Gelet op deze bevindingen kunnen we vaststellen dat de kritiek die 
tijdgenoten op de prediking van de coccejanen hadden en dus ook op die van 
D’Outrein, niet geheel onterecht was. Hoewel niet alle punten van kritiek 
op zijn prediking van toepassing zijn, kan niet ontkend worden dat hij soms 
met vergezochte zinnebeeldige verklaringen kwam. D’Outrein zelf zal echter 
gemeend hebben, dat hij binnen de door hem in zijn Proef-stukken verdedigde 
hermeneutische kaders bleef.

De kritiek uit latere tijd, onder meer geuit door Hartog blijkt onge-
nuanceerd.99 Dit geldt eveneens van de kritiek van Evenhuis.100 Een en ander 
heeft niet bijgedragen tot een juiste beoordeling van D’Outreins prediking. 
De vraag van Groenendijk of D’Outreins preken eigenlijk wel bevindelijk 
waren,101 zullen we beantwoorden in hoofdstuk 7.

99  J. Hartog, Geschiedenis van de Predikkunde,121-122. Hartog baseert zijn oordeel 
vrijwel alleen op D’Outreins intredepreek te Amsterdam.
100  De uitspraak van Evenhuis in Ook dat was Amsterdam 4, 81-83, dat de preken van 
D’Outrein en zijn geestverwanten de kerk veel kwaad hebben gedaan, is een waarde-
oordeel dat door Evenhuis niet wordt onderbouwd.
101  Groenendijk, ‘Een coccejaan als praktizijn’ in DNR IV, (1980), 114.



180

Johannes D’Outrein

Hoe kwamen D’Outreins preken over bij de hoorders?

De wijze waarop D’Outrein de zinnebeeldige Schriftuitleg overdroeg op zijn 
hoorders, is ons uit zijn preken duidelijk geworden. Maar welke indruk maak-
te die op zijn hoorders? Op deze vraag zouden we graag het antwoord weten. 
Gemakkelijk te beantwoorden is zij echter niet, omdat we hier weinig infor-
matie over hebben. De berichten die voorhanden zijn, zijn veelal gekleurd en 
weinig betrouwbaar.
 Positieve berichten vinden we vooral in de lof- en drempelgedich-
ten die in D’Outreins boeken zijn opgenomen. Daarin worden persoon en 
prediking in overtreffende trap bejubeld. Objectief zijn dergelijke berichten 
allerminst. Werkelijke informatie over het oordeel van de ‘gewone’ luisteraars 
geven ze niet.
 Negatieve bevindingen werden, naar we aannemen, minder vaak aan 
het papier toevertrouwd. Wanneer dat wel gebeurde, vragen we ons ook daar-
van af, welke waarde eraan kan worden toegekend. In een anoniem geschriftje 
van een tijdgenoot dat handelt over ‘de langwijligheid van het preken’ vinden 
we ook een en ander over de prediking van D’Outrein vermeld. De correspon-
dent weet het volgende te berichten:

De preken zijn zo vervelend, dat men na een paar zinnen al aan andere din-
gen gaat denken of in slaap valt. Geen zes mensen in een volle kerk luisteren 
tot het eind en als het amen klinkt gaat er een zucht van verlichting op, even 
als bij bootslieden die na een lange reis eindelijk land zien. Wie fatsoenshalve 
nog naar de kerk gaat doet het met tegenzin, maar velen hebben het al lang 
opgegeven, vooral onder de hogere standen. Als oorzaken noemt hij de ein-
deloze herhalingen in de preek, de vele bewijsvoeringen voor zaken die glas-
helder zijn en dan vooral de inlegkunde. Hij heeft D’Outrein horen preken 
over: ‘Gij zult het bokje niet koken in de melk zijner moeder (Ex. 23:19). 
Volgens briefschrijver eenvoudig een voorschrift van barmhartigheid, maar 
D’Outrein maakte er het volgende van: Het bokje is Christus. Het slachten 
van het bokje slaat op het sterven van Christus. De moeder is Israël. De 
melk is de wet der 10 geboden. Wat al een verborgenheden in de Schrift, die 
opgehelderd moeten worden. Men late toch een tekst alleen zeggen, wat de 
schrijver heeft bedoeld. Beter is het niet alles eruit te halen dan alles er uit 
te halen.102

Het oordeel van de briefschrijver is niet voor tweeërlei uitleg vatbaar. Hij he-
kelt het geleerdheidsvertoon op de preekstoel en het preken over moeilijke 
teksten, waarmee predikanten elkaar de loef proberen af te steken. Dat de vele 

102  P.A. de, Huybert van Kruiningen, Brief tegen de langwyligheid in het preeken, ’s-
Graven-hage 1714 (uit het Frans vertaald door Pieter Schaak).
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opsommingen in D’Outreins preken voor de hoorders ook weinig boeiend 
zullen zijn geweest, kunnen we ons wel voorstellen. Wat de briefschrijver zegt 
over een preek over Exodus 23:19, kan waar zijn. Hoewel er geen preek van 
D’Outrein over deze tekst is uitgegeven, beschikken we wel over een verhan-
deling van hem over het voorschrift: ‘Het bokje niet te koken in de melk van 
zijn moeder’.103 Hij komt daarin inderdaad tot de genoemde uitleg. We begrij-
pen dat de luisteraars zich over deze exegese zeer verbaasd zullen hebben, maar 
dit waarschijnlijk niet erg relevant hebben gevonden. Daardoor zullen hun 
gedachten snel zijn afgeleid. Naast hen die deze Schriftuitleg het summum 
van geleerdheid vonden, zullen er ook personen zijn geweest bij wie ze irritatie 
heeft opgewekt. Niet het minst bij collega’s die voortdurend het verwijt kregen 
zulke kostelijke ‘vaste spijs’ niet te kunnen bieden. 

103  D’Outrein, Jezus Christus de Hogepriester naar Melchizedek, (‘Toegift’ na de voor-
rede), Amsterdam 1713, 59-72. 
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Hoofdstuk 6

D’OUTREINS WEERWOORD OP 
POLEMISCHE GESCHRIFTEN BETREFFENDE 

DE SCHRIFTUITLEG

Algemeen

De profetische en emblematische Schriftuitleg die in hoofdzaak werd beoe-
fend door coccejaanse theologen, bleef niet onbesproken. Het waren vooral 
de voetianen die er scherpe kritiek op uitoefenden.1 Zij hadden niet alleen 
vragen bij het hermeneutisch standpunt dat er aan ten grondslag lag, maar 
vonden het ook ongeoorloofd dat de coccejanen bij hun theologiseren gebruik 
maakten van de filosofie van René Descartes.2  Begrippen als ‘keten’, ‘schakel’, 
‘orde’ en ‘samenhang’, die bij de profetische exegese veelvuldig voorkwamen, 
werden immers ook gebruikt in de cartesiaanse filosofie. De vraag waarom of 
waardoor  de coccejaanse theologie in sterke mate samenging met het cartesi-
anisme blijkt een vraag van eminent belang. Alvorens hierop in te gaan willen 
we ons eerst richten op een kerngedachte van Descartes die in de theologie 
van de cartesiaanse-coccejanen een belangrijke rol speelt.

René Descartes en de twee substanties

Na zijn beroemde stelling cogito ergo sum was voor Descartes de idee van God 
helder en duidelijk (clare et distincte) geworden als een oneindige, ongeschapen 
substantie. Daarnaast kwam hij tot het inzicht dat er twee geschapen substan-
ties zijn. Ten eerste de menselijke geest (ziel), die bestaat uit denken.3 Deze 

1  Van Asselt, ‘De neus van de bruid’, 181.
2  Zie over Descartes: S. Gaukroger, Descartes, An Intellectual Biography, Oxford 
1995, met de uitgebreide literatuurlijst van werken die over Descartes gepubliceerd 
zijn. Daar kan nog aan worden toegevoegd: Th. Verbeek, De Wereld van Descartes. 
Essays over Descartes en zijn tijdgenoten, Amsterdam 1996; H. van Ruler, De uitgelezen 
Descartes, Tielt/Amsterdam 1999. 
3  Descartes schrijft in Les Passions de l’Âme, in art. 17, handelend over de functies van 
de ziel: ‘Na alle functies te hebben bekeken die alleen aan het lichaam toebehoren, is 
het niet moeilijk vast te stellen dat er behalve onze gedachten niets in ons aanwezig 
is dat we moeten toeschrijven aan de ziel’, Charles Adam en Paul Tannéry, Oeuvres 
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zou geheel onruimtelijk en onlichamelijk opgevat moeten worden. Als tweede 
de materie (de stoffelijke wereld), die als eigenschap heeft ‘uitgebreidheid’ (het 
innemen van ruimte). Overigens bestaat de totale ruimte geheel uit materie, 
want lege ruimte is volgens Descartes onmogelijk. Het gaat om twee geheel 
van elkaar gescheiden substanties. Wisselwerking of interactie tussen beide 
is niet mogelijk. Daarop vormt echter de mens een uitzondering, want bij 
deze zijn lichaam (uitgebreidheid) en geest (denken) wel verbonden. Descar-
tes meent dat alle zintuiglijke informatie in de mens op één punt samenkomt, 
namelijk in de ‘pijnappelklier’ of ‘hypofyse’. Ziel en lichaam zouden strijd 
leveren om deze klier te beheersen.4 De kerngedachte van de twee substanties 
bleek theologisch een verhelderende functie te kunnen hebben en werd door 
menig coccejaan overgenomen; ook door D’Outrein.

Relatie coccejanisme en cartesianisme

Van Asselt wijst erop dat Coccejus, hoewel hij te Leiden samenwerkte met 
de cartesiaan Abraham Heydanus (1597-1678), tegenover het cartesianisme 
een ambivalente houding aannam. Desondanks ontstond later tussen de coc-
cejaanse theologie en de cartesiaanse filosofie toch een soort ‘alliantie’.5 C. 
L. Thijssen-Schoute heeft een beschrijving gegeven van het cartesianisme in 
Nederland.6 In haar nog steeds gezaghebbende studie, heeft zij een grote hoe-
veelheid gegevens over het onderwerp gepresenteerd en belangrijke verkla-
ringen gegeven. De relatie tussen het cartesianisme en de coccejanen komt er 
uitgebreid in aan de orde, maar de vraag waarom juist coccejaanse theologen 
open stonden voor het cartesianisme wordt niet afdoende beantwoord. Van 
der Wall heeft enige decennia later de vraag in een artikel impliciet aan de orde 
gesteld.7 Zij betoogt dat door (kerk)historici hierop divers is geantwoord. In 
de tijd zelf, de tweede helft van de 17e eeuw, was dat al het geval.  Enerzijds 
stelde men dat de relatie berustte op een oppervlakkige verbinding, die tot 
stand was gekomen doordat beide stromingen in eenzelfde tijd vernieuwende 
denkbeelden naar voren brachten. Ook werd gezocht naar punten van over-
eenkomst tussen de theologie van de coccejanen en de cartesiaanse filosofie. 

de Descartes, Parijs 1966-1982 (AT XI 342); vertaling W. van Dooren e.a. in: H. van 
Ruler, De uitgelezen Descartes, 298. 
4  Van Ruler, De uitgelezen Descartes, 287.
5  Van Asselt, The Federal Theology, 76-82. 
6  C. Louise Thijssen-Schoute, Nederlands Cartesianisme, Amsterdam 1954 (herdruk  
Utrecht 1989).
7  E.G.E van der Wall, ‘De coccejaanse theoloog Petrus Allinga en het cartesianisme’, 
in: F.G.M. Broeyer en E.G.E van der Wall (red.), Een richtingen strijd in de Gereformeerde 
Kerk. Voetianen en coccejanen 1650-1750, Zoetermeer 1994, 132.
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Portret van René Descartes (1596-1707); 
collectie Musée du Louvre, Parijs.
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Th. A. McGahagan heeft als verklaring voor de ‘alliantie’ aangevoerd dat er 
een overeenkomst in geloofsopvatting tussen beide bestond. Door de cocceja-
nen zou het geloof onder het Oude Testament zijn geïnterpreteerd als een fides 
implicita, wat wil zeggen: geloven op gezag, terwijl de cartesianen deze notie 
gebruikten om een botsing tussen openbaring en rede te vermijden.8 Door 
Van Asselt is deze visie afdoende weersproken.9 In overeenstemming met J.A. 
Cramer10 concludeerde hij dat het externe factoren zijn geweest die cocceja-
nisme en cartesianisme naar elkaar toe hebben gedreven. Het zich verweren 
tegen eenzelfde front zou tot de ‘alliantie’ geleid hebben. Op het einde van dit 
hoofdstuk komen we op de relatie terug.

De scepsis en de kritiek van de voetianen

Door het voetiaanse kamp werd het ‘hand in hand gaan’ van coccejanisme en 
cartesianisme met argusogen gadegeslagen. Te meer omdat Voetius de filoso-
fie van Descartes uitdrukkelijk had afgewezen. Tegenover de emblematische 
Schriftuitleg stonden de voetianen ook heel kritisch. De vrijheden die men 
zich bij deze exegetische methode veroorloofde en het feit dat men veelvuldig 
gebruik maakte van handboeken en commentaren van profane auteurs, werd 
twijfelachtig gevonden. Tegen deze zogenaamde ‘coccejaanse en cartesiaan-
se nieuwigheden’ diende - volgens de critici - scherp te worden opgetreden. 
Sommige voetiaanse predikanten zagen het als hun persoonlijke opdracht in 
woord en geschrift er tegen in het geweer te komen. Daarbij richtten zij hun 
pijlen niet alleen op de in hun ogen verkeerde uitlegmethode,  maar vaak ook 
op de personen die deze hanteerden. De polemieken werden daardoor niet 
zelden scherp van toon en ongenuanceerd van inhoud. Hoewel de polemische 
geschriften soms doen denken aan het uitvechten van een ordinaire ruzie, 
blijken ze inhoudelijk veel materiaal te bevatten over de stellingen die werden 
ingenomen. D’Outrein werd al snel, te weten na het verschijnen van zijn eer-
ste publicaties, het mikpunt van kritiek. 

8  Th. A.  McGahagan, Cartesianism in the Netherlands, 1639-1676: The New Science 
and the Calvinist Counter-Reformation, Pennsylvania 1976.
9  Van Asselt, The Federal Theology of Johannes Cocceius (1603-1669), Leiden-Boston-
Köln, 2001, 82-83.
10  J.A. Cramer, Abraham Heidanus en zijn Cartesianisme, Utrecht 1889, 5.
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Het vooroordeel van Henricus Brinck

De voetiaanse predikant Henricus Brinck (1645-1723) uit Joure was op het 
eind van de 17e eeuw een gevreesd polemicus.11 In scherpe bewoordingen 
fulmineerde hij tegen het in zijn ogen tweevoudige kwaad dat hij overal de 
kop op zag steken. In 1685 publiceerde hij zijn Toet-Steen der waarheid en der 
dwalingen.12 Volgens het titelblad gaf hij het werk uit ‘tot dienst der geene 
die in de onvervalschte en lang aangenoomen rechtzinnigheid der Gerefor-
meerde Christelijke Leere en in de bondige uitlegginge der H. Schriftuire 
begeeren gesterkt te worden’. Hij behandelt in het boek drieëntachtig punten 
van verschil tussen voetianen en coccejanen. Steeds stelt hij een fictieve vraag 
aan de orde, die hij onderbouwt met citaten van coccejaanse auteurs die het 
betreffende standpunt huldigden. Daarna volgt de weerlegging door Brinck, 
waarbij hij vervolgens ingaat op mogelijke tegenwerpingen. De vierde vraag 
van de reeks van 83 die hij aan de orde stelt, luidt: ‘Of de nieuwe philosophie 
van Renatus Descartes aan de leerlingen in de godgeleerdheid met alle ernst 
dient te worden aangepresen?’ Brincks antwoord is uiteraard afwijzend. De 
zesde vraag luidt: ‘Of de reden een beginsel en leidsvrouwe is tot de uitleg-
ging der H. Schriftuire?’ Uit beide vragen en antwoorden blijkt niet alleen 
zijn aversie tegen het cartesianisme, maar ook dat hij vond dat de coccejaanse 
theologen voor het uitleggen van de Schrift de sleutelrol aan de filosofie had-
den toebedeeld. Met name de theologen Burman, Wolzogen, Wittichius, Van 
Til en Vander Waeyen wijst Brinck aan als degenen die zich hieraan schuldig 
maakten.13 Van bijna alle publicaties van de coccejanen blijkt hij op de hoogte 
te zijn. Zijn boek wemelt van citaten en zijn kritiek weet hij op heldere wijze 
onder woorden te brengen. Vrijwel alle coccejaanse auteurs moeten het ont-
gelden. Daarbij maakt Brinck weinig of geen onderscheid: hij scheert ze allen 
over één kam. Al blijft hij hen steeds aanduiden als ‘de broederen’ van de 
‘nieuwe studie’. Zowel het cartesianisme alsook de coccejaanse Schriftuitleg 
op zich, achtte Brinck een vorm van dwaling en dus schadelijk.  

 
Toetsteen der waarheid en der meyningen

Brinck heeft zes jaar later een tweede geschrift uitgegeven met een bijna ge-
lijkluidende titel, te weten: Toetsteen der waarheid en der meyningen.14 Qua 

11  Zie: J. van Sluis, ‘Brinck, Henricus’ in: BLGNP 4,  61-62.
12  H. Brinck, Toet-Steen der waarheid en der dwalingen ofte klaarde en beknopte verhan-
delinge, van de cocceaansche en cartesiaansche verschillen, Amsterdam 1685.
13  Brinck, Toet-Steen… der dwalingen, 30.
14  Brinck, Toetsteen der waarheid en der meyningen, ofte klaare en beknopte verhande-
linge van seekere Cartesiaansche en Cocceaansche vraag-stukken, Utrecht 1691.
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inhoud paste het geheel bij het voorgaande. Wederom is Brincks kritiek niet 
mals. D’Outrein is door hem aan de lijst van dwalende coccejanen toegevoegd. 
Brinck blijkt D’Outreins Korte Schets en zijn Hooglied van Salomo grondig en 
kritisch te hebben bestudeerd. Hij blijkt echter wel behept met een vooroor-
deel. Hij meent namelijk al een oordeel te kunnen vellen over een publicatie 
van D’Outrein die nog niet eens was verschenen, te weten zijn bundel over de 
verloren zoon en de onrechtvaardige rentmeester. Brinck schrijft het volgende: 

Op gelijke wijse als wy nu ons oordeel over de verkeerde uitlegginge van 
den parabel van het Onkruid en ook van dese van de Tien Maagden gege-
ven hebben, souden wy ook lichtelijk kunnen doen aangaande veele andere 
Evangelische parabelen, daar de broederen Coccejanen ook haare handen 
niet hebben kunnen van af houden, als daar ook is de parabel van de Talen-
ten en van den verloren Soon, Luc. 15:11-32 daar J. D’Outrein lang belofte 
van gedaan heeft, dat hy de selve op sijn Coccejaansch, d.i. na een onge-
rijmde hypothese, in het ’t licht wil doen komen door den druk.15

D’Outrein voelde zich hierdoor geraakt. Het bedoelde boek verscheen een 
jaar later.16 In de voorrede nam hij Brincks uitlating letterlijk op, met daarbij 
deze opmerking:

Voorwaar ik kan niet anders als met droefheid sulke woorden lesen, die lynregt 
tegen de liefde, trouwe en waarheid aandruisen. Want, bid ik u, waar blijkt 
hier uit het merkteeken van de liefde, die niet ligtveerdelyk oordeeld? Die niet 
ongeschiktelyk handeld, niet verbitterd wordt en geen kwaad denkt? Toont men 
hier niet sig schuldig aan valsch of ten minsten los gerugte te saaien, en getuige-
nis te geven van syn naasten? syn werk ongesien en onverhoord te oordelen? Waar 
heb ik oit gesegd of belooft dat ik deze parabel op syn Coccejaans verklaren sal 
en buiten dat, is de verklaring, die ik er van geve, niet uit Coccejus, noch Coc-
cejaans; immers voor soo veel ik in de schriften van dien Heer heb konnen 
bespeuren. Wat die vermaarde schryver over deselve heeft, heb ik den leser 
meegedeelt pag. 9. En geve den selven dan te oordelen of desen man reden 
had om soo ongegrond en ligtveerdig, ja ten onregt van mijn werk te vonissen.17 

Nadat D’Outrein zijn hoogachting voor Coccejus had uitgesproken, gaf hij te 
kennen het geen probleem te vinden als zijn uitleg niet met die van Coccejus 

15  Brinck, Toetsteen…der meyningen, 578.
16  D’Outrein, De gelijkenissen van de Verloren zoon en Onregtvaardigen rentmeester, 
Amster-dam 1692. 
17  D’Outrein, De gelijkenissen van de Verloren zoon, (1692), 2******r. In de tweede 
druk die in 1699 verscheen, heeft D’Outrein de discussie achterwege gelaten. Waar-
schijn-lijk omdat hij ze niet meer relevant vond.
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of Voetius correspondeerde. Hij was tenslotte niet afhankelijk van de een of 
andere meester. Ten aanzien van Brinck zegt hij:

Wat aangaat die met vooroordelen beset syn, daar konnen de bondigste we-
derleggingen geen vat op hebben. Ende het is om de selfde redenen dat ik 
niet voornemens ben te antwoorden op het gene hy [bedoeld is Brinck, HdJ] 
in datselfde boek tegen myn Korte Schets en andere schriftjes van onredelyke 
en onchristelyke handelingen in souwde konnen aanwysen. Voorts kan ik 
betuigen geen persoonelyken haat tegen D.B. te hebben, maar zyn Ew: alles 
goeds toe te wenschen.18 Ik danke zyn Ew: ook voor de bescheidenheid die hy 
nu en dan nog in my betuigd te erkennen. Alleen wenschte ik, dat gematigd-
heid en bescheidenheid in het spreken van sommige meiningen, die niet al te 
betooglyk syn, niet wierd opgenomen en aan minervarene voorgegeven, als of 
men met de zaken verlegen was. My aangaande, ik kan seer wel, behouwdens 
de liefde, dragen die van my in niet-fondamentle saken verschilt.19

Duidelijk blijkt dat D’Outrein een eigen positie wilde innemen. Dat hij tot 
de coccejanen behoorde, ontkende hij zeker niet, maar dat zijn emblemati-
sche Schriftuitleg als ‘coccejaans’ bestempeld werd, wees hij van de hand.20 
Veelzeggend is overigens Brincks formulering dat de coccejaanse Schriftuitleg 
gebaseerd was op ‘een ongerijmde hypothese’. Hij gaf hiermee aan, dat hij het 
hermeneutisch standpunt van de coccejanen onjuist vond. In Toetsteen…der 
meyningen maakt hij duidelijk dat hij het ongerijmd vindt dat de coccejanen 
de geschiedenis in zeven perioden, gebaseerd op het boek Hooglied, verde-
len en daarbij tot de meest wonderlijke verklaringen komen. Volgens hem 
had ook D’Outrein zich hieraan schuldig gemaakt in de door hem verzorgde 
uitgave van N. Lydius Het Hooglied van Salomo.21 Brinck haalt onder meer 
D’Outreins verklaring aan van de woorden ‘Wie is zij, die daar opklimt uit 
de woestijn en liefelijk leunt op haar Liefste’ (Hoogl. 8:5), hetgeen volgens 
D’Outrein zou slaan op de zesde omtrek des tijds (6e periode) met daarbij 
een duiding van gebeurtenissen in de recente geschiedenis.22 Brinck vraagt 
zich hierbij af: ‘Op Christus te leunen, is dat te seggen dat er in Engeland, 
Nederland, Sweden oorlog of beroerte is omtrent het jaar 1650? Die sulx uit 
sulke woorden der prophetie halen kan, die kan der alles uit haalen, wat hij 

18  Hoewel voor de lezers duidelijk moet zijn geweest dat met D.B. niemand anders 
dan H. Brinck werd bedoeld, werd zijn naam toch niet volledig vermeld.
19  D’Outrein, De gelijkenissen van de Verloren zoon, 2******v.
20  Voor D’Outrein is ‘coccejaans’ de uitleg die geheel overeenkomt met de exegese die 
Coccejus van een bepaald Bijbelgedeelte had gegeven. 
21  D’Outrein voegde aan de tekst van Lydius uitgebreide aantekeningen toe. Brincks 
kritiek was daarop gericht. 
22  D’Outrein, Het Hooglied van Salomo, 179-180.
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maar wil of droomt.’23 Ook de interpretatie van de coccejanen van Deut. 32 
en 33, eveneens verdedigd door D’Outrein,24 achtte Brinck compleet uit de 
lucht gegrepen. Uit de Korte Schets neemt Brinck bijna heel hoofdstuk 10 
over (Van de trappen der vernietiging van het werkverbond), dat volgens hem 
geen ‘haarbreed’ afwijkt van het concept van Coccejus.25 Vele bladzijden vult 
Brinck met voorbeelden om aan te tonen dat de coccejaanse exegetische me-
thode tot de meest ongeloofwaardige uitkomsten kan leiden.

De Korte Schets en het cartesianisme

Brinck verweet de coccejanen ook dat ze openstonden voor de cartesiaanse 
filosofie. Dat gold volgens Brinck ook van D’Outrein. Misschien baseerde hij 
zijn oordeel vooral op het feit dat bijna al D’Outreins leermeesters bekend 
stonden als cartesianen.26 Maar Brinck meende in D’Outreins Korte Schets 
ook sporen van cartesiaans denken te kunnen aanwijzen. In hoofdstuk twee 
van dit catecheseboekje gaat het over ‘de zelfkennis van de mens’. Daarbij legt 
D’Outrein de gevorderde leerling enkele vragen en antwoorden (30, 31 en 
32) voor, die volgens Brinck getuigen van cartesiaans denken. De gewraakte 
vragen en antwoorden luiden:

-	 Vraag 30: Waar oefent de ziel voornamelijk hare werkingen? 
Antw: In het hoofd der herssenen, want derwaarts worden de levensgeesten 
uit het hert henen gevoert en van daar weder verspreid door alle leden. Ook 
eindige in de herssenen alle de deelen die tot de uiterlijke zinnen behooren.

-	 Vraag 31: Welke zijn de uiterlijke zinnen?
Antw: Sij worden gemeenlijk vijf geteld: het gesigt, het gehoor, het gevoel, 
de reuk, de smaak.

-	 Vraag 32: Ziet men en hoort men enz. met het lichaam of met de ziel?
Antw: De ziel ziet en hoort en gevoelt eigenlijk, hoewel door middel van het 
lichaam. Want zij maakt een beseffen van de bewegingen en aandoeningen 
des lichaams.27 

23  Brinck, Toetsteen…der meyningen, 439.
24  D’Outrein, Het Hooglied van Salomo, 211-261.
25  Brinck, Toetsteen…der meyningen, 203.
26  Dit gold van Vander Waeyen die na zijn ommezwaai niet alleen coccejaan, maar ook 
cartesiaan was geworden. Ook van Johannes Schotanus à Steringa bij wie D’Outrein 
gepromoveerd was, maar zeker van Tobias Andreae (1633-1685), die wijsbegeerte 
doceerde. Laatstgenoemde stond, evenals zijn gelijknamige oom de Groninger hoog-
leraar Tobias Andreae (1604-1676), bekend als een uitgesproken voorstander van de 
filosofie van Descartes. 
27  D’Outrein, Korte Schets (4e druk), 11.
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Brinck uit zijn kritiek op D’Outreins vragen en antwoorden bij zijn behan-
deling van de twaalfde vraag in Toetsteen…der meyningen. Hij merkt op: ‘Of 
me ook soude mogen seggen, dat de beesten, of onredelijke dieren gevoelen 
hebben?’ Hierbij  gaat het om de stelling van Descartes dat de dieren, waar-
aan geen redelijke ziel  kan worden toegekend, geen gevoel zouden hebben. 
Brinck stelt dat de coccejanen er dus vanuit gaan dat dieren functioneren als 
‘fonteynen der hoven’ en ‘uurwerken en horologien’.28 Met andere woorden: 
dieren zijn mechanieken. Bovendien zou vraag en antwoord 30 uitwijzen dat 
D’Outrein ook Descartes’ mening was toegedaan dat in de menselijke her-
senen een pijnappeltje aanwezig is dat ‘de voornaaste zitplaatse van de ziel is 
waar vandaan haar werkingen beginnen’. Hoewel D’Outrein het ‘pijnappeltje’ 
niet met name noemt, zegt Brinck, wijzen zijn vragen en antwoorden erop dat 
hij dezelfde visie is toegedaan.29

 Brinck heeft in Toetsteen… der meyningen ernstige kritiek geuit aan 
het adres van D’Outrein. Maar hij heeft hem niet kunnen bewegen tot een 
echte woordenstrijd. Was de nog jonge D’Outrein toch wat beducht voor de 
polemicus met zijn scherpe pen? Hoe dit geweest mag zijn, het heeft hem 
er niet van weerhouden zijn aangekondigde boek over De gelijkenissen van 
de Verloren zoon te publiceren. Een bundel waarin vooral een zinnebeeldige 
uitleg van bekende gelijkenissen wordt gegeven. Hij wist dat Brinck daarin 
zeker weer de nodige stof zou vinden om zijn strijd voort te zetten. Hoewel 
D’Outrein tegenover Brinck zich zeer terughoudend opstelde, zou later blij-
ken dat hij ook anders kon reageren.

De Samenspraken van Pierre de Joncourt 

Nadat bij de voetiaan Brinck de strijdlust was afgenomen,30 begon de wind 
van kritiek uit een andere hoek te waaien. D’Outrein kreeg te Dordrecht eerst 
te doen met Van Leenhof en met de Hebreeën.31 Hij zag het als zijn taak 
tegen hen stelling te nemen, omdat zij volgens hem duidelijk afweken van 
de Schrift en de gereformeerde belijdenis en ook wel kritiek hadden op zijn 
Woordverkondiging. 
 

28  Brinck, Toetsteen…der meyningen, 101.
29  Brinck, Toetsteen…der meyningen, 157-158.
30  Dit is echter niet geheel zeker, want  A. Ypeij en I.J. Dermout, Geschiedenis der 
Neder-landsche Hervormde Kerk, deel 3, 184, achten het waarschijnlijk dat Brinck 
onder de naam Didericus van Batenburg nog het geschrift Ouderlings protest en raed 
tegen der coccejanen leere en leven in 1709 te Franeker deed verschijnen. Brinck zou 
dan zijn kritiek zijn blijven uiten, zij het niet meer onder eigen naam.
31  Zie hoofdstuk 1.



192

Johannes D’Outrein

 In het jaar 1707 verscheen er echter een anoniem geschrift dat veel op-
zien baarde, getiteld Entretiens sur les différentes méthodes d’expliquer l’Ecriture 
et de prêcher, de ceux qu’on appelle Coccéiens et Voetiens dans les Provinces Unies 
(Amsterdam 1707).32 Daarin werd op niet mis te verstane wijze Coccejus als 
theoloog en allen die in zijn spoor theologie bedreven, op de korrel genomen. 
De auteur ervan werd spoedig bekend. Het bleek de Waals-gereformeerde pre-
dikant Pierre de Joncourt te ’s-Gravenhage te zijn.33 De verschijning van dit 
geschrift is door W. Goeters aangeduid als een ‘höchst verletzenden späten 
Angriff auf die Coccejaner’.34 Van Asselt en Bisschop hebben ieder in een 
publicatie een duiding gegeven van de betekenis van dit geschrift en de ge-
volgen die de verschijning ervan met zich meebracht.35 Omdat D’Outrein in 
deze beschrijvingen slechts zijdelings ter sprake komt, willen we zijn rol nader 
bezien.
 

Entretiens

De Joncourts boek is een satirische beschrijving van een aantal samenspra-
ken van drie gefingeerde personen (Philalèthe, Eudoxe en Neophile), met als 
onderwerp de cartesiaanse en coccejaanse ‘nieuwigheden’.36  Anders dan de 
titel doet vermoeden, gaat het vrijwel uitsluitend over de manier van Schrift-
verklaren van de coccejanen. Aan de hermeneutiek van de voetianen worden 
weinig pagina’s gewijd.37 Coccejus’ uitleg van de Bijbelboeken Hooglied en 

32  Spoedig verscheen er ook een vertaling van Entretiens in het Nederlands met als 
titel: Samen-sprekingen over de verscheyde wijze de Schrifture uyt te leggen en te prediken 
van die geene de welke men noemt Coccejanen en Voetianen in de verenigde Provintien, 
Hoorn 1707 [door mij gebruikt HdJ].
33  Voor biografische gegevens, zie: Van Asselt, ‘Joncourt, Pierre de’ in: BLGNP 5, 
292-295.
34  W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus in der Reformierten Kirche der Niederlan-
de bis zur Labaditischen Krisis 1670, Leibzig 1911, 272.
35  Van Asselt, ‘Pierre de Joncourt en zijn protest’, in: Broeyer en Van der Wall, Een 
richtingenstrijd, 148-164; Bisschop, Sions Vorst en volk, 41-47.
36  Van der Wall geeft aan dat in het tijdperk van de Verlichting de satire buiten-
gewoon doeltreffend werd gevonden om iets aan de kaak te stellen. Spot fungeerde als 
test voor de waarheid: wat de toets van de spot kon weerstaan, was waar. Zie: E.G.E. 
van der Wall en L. Wessels (red.) Een veelzijdige verstandhouding, 27.
37  Dit betekende echter niet dat De Joncourt de voetianen geheel ontzag. Hun wijze 
van prediken wilde hij ook niet tot model nemen. Door onvermogen blijven de voe-
tiaanse predikers steken in grove algemeenheden en zeer geringe vermaningen ‘die een 
boerinne kan navolgen, sonder hare denkbeelden verhevender en haare taal beschaaf-
der te doen sijn’, was zijn oordeel (De Joncourt, Samen-sprekingen, 247). 
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Titelblad Entretiens sur les Differentes Methodes, Amsterdam 1707; 
collectie bibliotheek Rijksuniversiteit Utrecht.
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Openbaring en de daaruit afgeleide periodenleer worden fel bekritiseerd. Ook 
de profetische uitleg, die actuele gebeurtenissen zou verklaren, moet het zeer 
ontgelden. De geanimeerde samenspraak loopt uit op de conclusie dat Coc-
cejus en zijn volgelingen een hypothetische theologie bedreven. Deze was niet 
solide, maar veeleer speculatief te noemen. 
 Waarom De Joncourt dit geschrift schreef, laat zich raden. Waar-
schijnlijk speelde een rol dat hij zich geërgerd had aan het optreden van coc-
cejaanse collega’s of gemeenteleden toen hij in Middelburg predikant was?38 
Niet met iedereen had hij het daar goed kunnen vinden. Zo was er een vol-
ledig gebrouilleerde verhouding ontstaan met Johan Steengragt (1633-1705), 
secretaris der admiraliteit van Zeeland, die een overtuigd coccejaan was. 
Laatstgenoemde had een aantal strijdschriften ter verdediging van de cocceja-
nen geschreven en een pamflet tegen De Joncourt.39 Het getwist tussen coc-
cejanen en voetianen was in Middelburg na de uitwijzing van Vander Waeyen 
en Momma weliswaar geluwd, maar de verhouding was gespannen gebleven. 
Het strijdvuur bleef smeulen. De Joncourt deed met Entretiens het vuur weer 
hoog oplaaien, zodat de onderlinge verhouding opnieuw op scherp kwam te 
staan. Dat hij niet alleen met de coccejaanse Schriftuitleg, maar ook met Coc-
cejus als theoloog de spot durfde te drijven, riep grote verontwaardiging op. 
Bijzonder krenkend vond men dat De Joncourt durfde te schrijven dat Des-
cartes was te vergelijken met een arend, terwijl Coccejus daarentegen was te 
vergelijken met een mol.40 Deze uitspraak werd vooral grievend gevonden om-
dat Coccejus in 1669 reeds was overleden. Met zo weinig gevoel voor piëteit 
over een gezaghebbend theoloog te spreken die zich niet meer kon verdedigen, 
werd zeer laakbaar gevonden.
 

De Joncourt weersproken

De onverwachte aanval van De Joncourt kon niet onweersproken blijven. 
S. van Til, hoogleraar te Leiden, en D’Outrein zetten de tegenaanval in. Zij 
voelden zich door het geschrift mogelijk ook persoonlijk gegriefd. Ieder af-
zonderlijk dienden ze De Joncourt schriftelijk van repliek. Van Til kwam 
met een geschrift met de veelzeggende titel: Antidotum viperinis morsibus 

38  Voordat De Joncourt naar Den Haag werd beroepen, was hij van 1678 tot 1699 
Waals predikant te Middelburg. 
39  [Anoniem] Brief aan D. Joncourt, leeraar in de Fransche gemeynte tot Middelburg, 1689.
40  De vergelijking zou volgens De Joncourt in zijn Nieuwe samenspraek vooral erop 
wijzen dat Descartes hoog in de lucht tot enorme nieuwe ontdekkingen was gekomen, 
terwijl Coccejus alleen als een mol in de grond datgene wat voor mensen onzichtbaar 
is tevoorschijn kon brengen.
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D.J. oppositium,41en D’Outrein met Brief aan een vriend nopens het boek van 
Mr. Joncourt onlangs uitgekomen onder de naam van Samenspraken over de ver-
scheidene wijze van ’t verklaren der H. Schrift en prediken, Amsterdam 1707. 
Voordat deze geschriften van de pers rolden, kwam De Joncourt al met een 
vervolg op zijn succesvolle pennenvrucht. Hij publiceerde Nouveaux Entre-
tiens.42 waarin hij opnieuw de lezers amuseerde met een samen-spraak. Dit 
keer is het Probus (vriend van Philalètheus uit de eerste samenspraak) die 
met Semplicius en Hilarius discussieert over de inhoud van Entretiens. Eerst 
komt de vraag aan de orde of de publicatie niet in strijd is met de Ordinan-
tie van rust van de Staten van Holland.43 Dit wordt uitvoerig ontkend. Dat 
van de kant van de coccejanen het nog opvallend stil was gebleven, vonden 
de geamuseerde vrienden opmerkelijk. Slechts een onwaardige libel van een 
anonieme schrijver had het licht gezien.44 Toch komt in de samenspraak een 
aantal punten naar voren waar de lezers van Entretiens blijkbaar aanstoot aan 
hadden genomen. Onder meer dat over een overleden persoon (Coccejus) 
op zo’n onwaardige wijze werd gesproken. De Joncourt probeert dit bezwaar 
weg te nemen door te stellen dat Coccejus in zijn theologie nog voortleefde. 
De vergelijking van de mol en de arend nuanceert De Joncourt in Nouveaux 
Entretiens. Maar hij blijft bij zijn stelling dat Coccejus ten onrechte voor een 
groot theoloog werd gehouden en de coccejanen zich ten onrechte manifes-
teren als een dominerende groepering in de kerk. Hij spreekt bij monde van 
Probus uit, dat het met de macht van de coccejanen trouwens spoedig gedaan 
zal zijn. ‘Door de samenspraken is het al zo, dat menig coccejaan niet meer 
weet hoe hij preken moet. Ook zijn er al studenten om die reden afgehaakt’, 
laat De Joncourt zijn personages zeggen. 
 Hoewel Nouveaux Entretiens globaal genomen iets gematigder van 
toon is dan De Joncourts eerste boek, blijft de strekking ervan gelijk. 

41  Een vertaling in het Nederlands werd verzorgd door J. Jansonius, predikant te 
Moordrecht, getiteld: Tegengift tegen de addersteken van P. de Joncourt, Utrecht 1708. 
42  Ook hiervan verscheen een vertaling in het Nederlands, getiteld: Nieuwe Samen-
spraek over de verscheydene wijsen van de Heylige Schrifture uyt te leggen, en het prediken 
van die geene die men noemt Coccejaenen en Voetiaenen, waer in men beantwoort de te-
genwerpingen, die aen den autheur van de eerste Samenspraeck gedaan sijn, beneffens een 
kort begrip van verschil, ’s- Gravenhage 1707 [door mij gebruikt HdJ]. Er verscheen in 
1707 te Hoorn eveneens een vertaling van Nouveaux Entretiens.  
43  Bedoeld is het Reglement van de Staten van Holland en West Friesland, 1694, over 
de bewaring van Rust en Vrede in de kerken, waarin het theologisch twistgeschrijf ver-
boden werd. (Zie voor de tekst: C. Augustijn e.a. (red.) Reformatorica, teksten uit de 
geschiedenis van het Nederlandse protestantisme, Zoetermeer 1996).
44  Gedoeld wordt op het anonieme geschriftje Verdediging van d’eer en leer van d’ 
heer Coccejus zaliger (…) tegen een boek geintituleert T’samenpraaken over de verscheyde 
methoden om de Schriftuur te verklaren (z.p.) 1707.
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D’Outreins Brief aan een vriend

Hoewel de titel van D’Outreins Brief de indruk wekt, dat hij zijn opponent op 
een vriendelijke wijze van antwoord wilde dienen, blijkt zijn geschrift qua in-
houd niet bepaald amicaal.45 D’Outrein, geboren en getogen in Middelburg, 
was goed op de hoogte van de wijze waarop De Joncourt daar als predikant 
had gefunctioneerd. Door verontwaardiging gedreven kan hij het niet laten 
daar indirect opmerkingen over te maken. Zijn ‘Brief ’ lijkt hierdoor meer 
een aanval op de persoon van De Joncourt dan op een weerlegging van zijn 
kritiek. Niettemin wordt De Joncourt door D’Outrein grondig gepareerd. In 
het gedeelte dat hij als Joncurtiana46 betitelt, geeft D’Outrein eerst een opsom-
ming van de krenkende uitspraken c.q. vergelijkingen die in De Joncourts 
boek voorkomen betreffende Coccejus en de coccejanen. Dat blijken er heel 
wat te zijn. In de kantlijn vermeldt D’Outrein steeds het nummer van de 
bladzijde van De Joncourts boek, zodat alle uitspraken door ieder geverifieerd 
kunnen worden. Van de gewraakte uitlatingen geven we de meest sprekende 
weer.47

-	 ‘Coccejus heeft niet verkregen dan het medelijden van het meer-
deel der godgeleerden’ (blz. 13);

-	  ‘Cartesius, een arend in de wolken, maar C. een mol, wroetende 
onder de aarde in kleine duistere plaatsen’ (blz. 13);

-	 ‘Coccejus redeneert doorgaans van den os op den esel’ (blz. 15);
-	 ‘C. was seer duister en verward, hebbende weinig bequaamheid 

om een geschikt gebouw van sijne gedagten te maken…’ (blz. 
34);

-	 ‘Gelyk een moeder, die haare kinderen qualyk heeft opgebragt, 
de sottigheden van haarre kinderen moet verantwoorden; soo 
ook C. de uitspoorigheden sijner leerlingen en hunne ingebeelde 
en belacchelyke gesigten.’ (blz. 38,39);

-	 ‘De CC. sijn verloorne zoonen van Coccejus Joods meesterdom, 
die voor goed keuren alle sijne droomeryen’ (blz. 41);

-	 ‘Dat men van C. een afgod wil maken, even als de papisten van 
de maagd Maria’ (blz. 99);

45  De Brief  is overigens niet rechtstreeks aan De Joncourt gericht, maar aan een denk-
beeldig geïnteresseerde vriend. Indirect is het D’Outreins antwoord op De Joncourts 
boek Entretiens.  
46  D’Outrein geeft de volgende omschrijving: Joncurtiana, dat is, eenige staaltjes uit 
ontelbare andere, van spotagtige en aanstootelijke uitdrukkingen, ten laste van den 
Heer Coccejus en de de broederen soo genaamde Coccejanen als anders, in de Samen-
spraken van Mr. Joncourt. Waar uit met eenen opslag blijken kan aan allen, van wat 
voor een scheering en inslag het gansche gemelde boek is (Brief aan een vriend, 37).
47  Voor C. dient men te lezen: Coccejus; voor CC.: coccejanen.
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-	 ‘C. had een overgroote stoutheid in het uitleggen der sinnebeel-
den. En waagt met soo veel stoutheid en vertroutheid een onein-
dig getal van saken, soo ontbloot van ligt en van sulk een quaad 
oordeel. - Hy had te veel eigensinnigheid’ (blz. 103,104);

-	 ‘C. heeft somtijds wel gezien de slagters jongens die de schapen, 
welke hun meesters gekogt hadden, uit het veld dreven, dat sy ag-
ter dese beesten gingen, en daardoor is hy misleid, om de stemme 
agter Johannes (Openb. 1:10) te nemen als die van de Herder’ 
(blz. 252);48

-	 ‘Dese heeren CC. gelijken nagtvogels die altijd met de sonne in 
verschil sijn, die niet beginnen te vliegen, en de oogen te openen, 
als dan, wanneer andere die fluiten en haar tot rust begeven. Men 
soude niet qualijk doen, van haar tot een sinnebeeld te geven een 
vledermuis. 1. Dewijl sy de duisternis bemind. 2. Dewijl sy de 
selve streken en wederstreken bevliegt’ (blz. 254).

-	 ‘Dat C. geen geest had, regt gesteld, om uitleggingen van sin-
nebeelden te maken, en dat een qualijk gesnoten kaers niet be-
quaam is om een duistere plaats te verligten’ (blz. 256).

D’Outrein laat de Joncurtiana aan zijn eigenlijke Brief vooraf gaan om aan te 
tonen dat De Joncourt zijn grieven op onwaardige wijze had geuit. Hij verwijt 
hem vooral dat hij met zijn spot veel te ver is gegaan. Hij kan dat onmogelijk 
onweersproken laten, hoewel hij aanvankelijk vond ‘dat zoo een prulschrift 
nauwelijks de wederlegging van een fatsoenlijk man verdient.’49

 D’Outreins Brief aan een vriend is een boekje van meer dan honderd 
bladzijden waarin veel aan de orde komt. Inhoudelijk behelst de Brief een 
uitvoerige verdediging van Coccejus als theoloog en tevens een uiteenzetting 
van het goed recht van de coccejaanse exegetische methode. In de eerste plaats 
spreekt D’Outrein uit dat hij buiten Den Hemel op aarde van Van Leenhof 
geen boek met meer verontwaardiging heeft gelezen dan Entretiens. Met dit 
zijn geschrift gaat De Joncourt lijnrecht in - volgens D’Outrein - tegen de 
Resolutie van de Staten van Holland en Westfriesland waarin rust op het ker-
kelijke erf werd voorgeschreven. Dat De Joncourt, die ‘niet waardig was Coc-
cejus’ schoenriem te ontbinden’ het had gedurfd zo denigrerend over deze ge-
respecteerde theoloog, die reeds was overleden, te schrijven, vindt D’Outrein 
ongehoord. Juist nu er een periode van enige verdraagzaamheid was aangebro-
ken - de voetianen waren door de coccejanen wijzer geworden en de cocceja-
nen door de voetianen voorzichtiger - begon De Joncourt oude koeien uit de 

48  D’Outrein merkt hierbij met het oog op De Joncourt op: ‘Verwondert u over ’s 
mans onkunde, onbeschaamdheid en profaniteit.’ (Brief aan een vriend, 45.) 
49  D’Outrein, Brief aan een vriend, 2.



198

Johannes D’Outrein

Titelblad Brief aan een vriend, Amsterdam 1707; 
collectie van de auteur.
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sloot te halen.50 Hij maakt de coccejanen het verwijt dat ze ‘zichzelf een hoge 
rang geven onder de godgeleerden’, maar hoe durft hij, die de verwaandheid 
zelve is,  hen hierop aan te spreken?51 Van zijn kant uit D’Outrein kritiek op 
de ‘theatrale manier van preken’ waarmee De Joncourt zijn hoorders placht te 
boeien.52 Hij wenste die zeker niet over te nemen.
 Op het verwijt van De Joncourt dat Coccejus als theoloog geen ori-
ginele gedachten naar voren zou hebben gebracht en een duistere schrijver 
zou zijn geweest wiens invloed slechts beperkt was gebleven, gaat D’Outrein 
uitvoerig in. Hij is van mening dat ieder het recht heeft kritiek te uiten op 
het theologisch standpunt van Coccejus, maar dat betekent niet dat men hem 
mag beledigen. Uitvoerig toont D’Outrein aan dat Coccejus wel degelijk een 
groot theoloog is geweest. Niemand had hem ooit beticht van het overschrij-
ven van het werk van anderen. Sixtinus Amama (1593-1629) was van mening 
dat Coccejus tot ‘wat groots’ geboren was. Ook citeert D’Outrein een loffelijk 
getuigenis dat Matthias Martini (1572-1630) over - de toen 26 jaar oude - 
Coccejus had gegeven.53

 In Entretiens laat De Joncourt de drie personages discussiëren over het 
verschil tussen Descartes en Coccejus. In tegenstelling tot Descartes zou Coc-
cejus weinig hebben voortgebracht dat van belang is, terwijl eerstgenoemde 
de overhand heeft gekregen in heel Europa. Descartes oogstte alom bewonde-
ring. Daarentegen kon Coccejus slechts medelijden wekken bij de geleerden, 
volgens De Joncourt. D’Outrein vraagt zich hierbij af of De Joncourt wel ge-
rechtigd is dit oordeel te vellen, gelet op zijn grote onkunde. Die betrof trou-
wens niet alleen de godgeleerdheid, maar ook de filosofie. D’Outrein voelt 
zich daarom geroepen De Joncourt betreffende de filosofie van Descartes nog 
iets bij te brengen. Hij schrijft:

Dat ik het daar voor houde, dat zijn Ew. al soo weinig in staat is, om te oor-
deelen van Cartesius en van sijne leeringen, als van Coccejus en de sijne. Van 
Cartesius kan ik het niet bevroeden omdat dat hij, soo mij berigt is, aan heel 
andere borsten gesogen heeft. Immers als hij sal uitdrukken het Criterium 
Veri van Cartesius, praat hij van het Clarum et evidens; het klaare en duide-
lijke. Het geene een loutere Tautologie is of verklaring van het selve door het 
selve. Ik geloove, dat hij wel iets gehoord heeft van het Clarum et distinctum, 
het klare en onderscheidene, dat Descartes vereist als een merkteeken onze 
bevattinge van waarheid. Dog dat neemt onsen man soo nauw niet, die niet 
gewoon is onderscheidene begrippen van saken te maken.54

50  D’Outrein, Brief aan een vriend, 4.
51  D’Outrein, Brief aan een vriend, 12.
52  D’Outrein, Brief aan een vriend, 14.
53  D’Outrein, Brief aan een vriend, 18.
54  D’Outrein, Brief aan een vriend, 28-29.
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Ten aanzien van de filosofie van Descartes blijkt D’Outrein een genuanceerd 
standpunt in te nemen. Hij doet zich niet kennen als een groot voorstander, 
maar ook niet als een verklaard tegenstander. Hij merkt op: ‘Wat mij aangaat, 
ik wil Cartesius van sijn verdienden lof geensins berooven. Dog ik ben wel 
versekerd, dat Coccejus in geen ding minder te schatten is dan hij.’55

 De Joncourt had in Entretiens zijn kritiek uiterst scherp naar voren 
gebracht, maar wie was hij zelf? D’Outrein voert in Brief aan een vriend een 
persoon sprekende in aan wie werd gevraagd wat hij over de schrijver van 
Entretiens wist. Het antwoord dat volgde was: ‘Een coquete op straat, een 
charlatan op de predikstoel, een flateur van grooten, galant in de saletten.’56 
D’Outrein zegt deze woorden niet voor zijn rekening te willen nemen, maar 
wel dat hij Coccejus zou willen vergelijken met een dode leeuw en De Jon-
court met een haas die op het dode lichaam danst.57 Maar wat wist De Jon-
court eigenlijk van Coccejus’ theologie af? Hij gaf immers toe Coccejus’ boek 
over het verbond58 niet te hebben gelezen. Maar dat is, zo betoogt D’Outrein, 
juist de sleutel tot al het andere; geen wonder dat hij er weinig van begrepen 
heeft. D’Outrein merkt op dat de werken van Coccejus te vergelijken zijn bij 
een ‘zee waaruit gene, die op het uiterste kantje komen, niet anders wegdra-
gen als wat schelpen, zeeschuim en andere opwerpselen van geener waarde; 
maar waar in de visschers grootte en kleine visschen vangen aangenaam van 
smaak en van nuttig voedsel.’59 Maar, zo vraagt D’Outrein, is het negatieve 
oordeel van De Joncourt over Coccejus niet door iets anders ingegeven? Na-
melijk door het feit dat Coccejus geen Fransman, maar een Bremer was. 
 Er volgt in Brief aan een vriend ook nog een woordenwisseling over 
de moraalprediking waarvan De Joncourt een voorstander blijkt te zijn. 
D’Outrein wil zich liever houden bij de rechte prediking, die bestaat uit 
een verstandige verklaring, gevolgd door een onderscheiden toepassing. Ook 
poneert hij dat De Joncourt van de zinnebeeldige godgeleerdheid niets heeft 
begrepen. Aan het slot van zijn Brief aan een vriend schrijft D’Outrein dat hij 
verwacht dat De Joncourt erg op hem gebeten zal zijn omdat hij ‘een schuit 
een schuit heeft durven noemen’.60 Deze verwachting is ook uitgekomen.

55  D’Outrein, Brief aan een vriend, 29.
56  D’Outrein, Brief aan een vriend, 26.
57  D’Outrein, Brief aan een vriend, 27.
58  Coccejus, Summa doctrinae de foedere et Testamento Dei, Franeker 1648.
59  D’Outrein, Brief aan een vriend, 35.
60  Een typerende uitdrukking, die D’Outrein eerder bezigde in Noodige Aanmerkin-
gen, na-reden, 67, met betrekking tot Van Leenhof. 
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Lettre de Plainte de Mr. De Joncourt a Mr. D’Outrein 

De Joncourt reageerde op Brief aan een vriend inderdaad uitvoerig, te weten 
in zijn Lettre de Plainte de Mr. De Joncourt a Mr. D’Outrein, La Haye 1708. 
Hierin beklaagt hij zich zeer over de heftige reacties die zijn - goed bedoelde 
- samenspraken hadden opgeroepen. Zijn meer dan honderd pagina’s tellende 
Lettre is een aaneenschakeling van grieven aan het adres van D’Outrein. Bijna 
alle onderwerpen uit D’Outreins Brief aan een vriend passeren de revue. De 
Joncourt komt met de beschuldiging dat D’Outrein de hele Franse natie zou 
verachten,  gelet op het feit dat hij hem een ‘Franse haan’ had durven noemen.  
Ook was hij verbolgen dat hij ‘een charlatan op de predikstoel’ werd genoemd 
en verweten werd een ‘fleurette-prediker’ te zijn.61 Over D’Outreins Korte 
Schets merkt hij op dat hij betwijfelt of daarin wel één regel van D’Outrein 
zelf te vinden is. En het feit dat Coccejus zich geen voorstander had getoond 
van de filosofie van Descartes vindt De Joncourt een negatief punt. Hijzelf 
deed zich kennen als een groot voorstander.62 Aan D’Outreins verwijt van zijn 
gebleken onkunde op filosofisch  gebied wijdt hij geen woord. 
 De Joncourt stelt in zijn Lettre voornamelijk alle voor hem krenkende 
opmerkingen aan de orde die hij in Brief aan een vriend had aangetroffen. 
Dat zijn er vele. Over de opmerkingen die D’Outrein had gemaakt over zijn 
levenswandel komt De Joncourt tot de uitspraak: ‘Je ne suis pas un devot a 
Ecriteau!’63 Hij was ervan overtuigd dat D’Outrein gebruik gemaakt moet 
hebben van een in 1704 gedrukt lasterschrift dat hij aanduidt als: Réponse à 
une Lettre de Zelande.64 Ook valt opnieuw de naam van Steengragt in misprij-
zende zin. Deze Middelburgse coccejaan zou volgens De Joncourt clandestien 
een geschrift tegen hem hebben uitgegeven. Over zijn gewezen collega Duy-
velaar zegt De Joncourt dat die hem niets in de weg had gelegd bij zijn vertrek 
naar Den Haag. De Joncourt spreekt als zijn vermoeden uit dat D’Outrein 
jaloers zou zijn op een aantal Franse collega’s, dat grote opgang in den lande 
maakte. Maar om de Frans sprekende personen met de preken van D’Outrein 
kennis te laten maken, komt De Joncourt met een bijzonder voorstel, na-
melijk een preek van D’Outrein in het Frans te willen vertalen! Scherp is hij 
daarna in zijn verwijt dat D’Outrein zich een slechte verdediger van Coccejus 
heeft getoond, hetgeen volgens hem ook de mening van veel coccejanen is. 

61  De Joncourt, Lettre de Plainte … a Mr. D’Outrein, 10.
62  Het is dus niet erg waarschijnlijk dat de bewering van Evenhuis (zie BLGNP 1, 
239) dat De Joncourt aan D’Outrein het verwijt zou hebben gemaakt een cartesiaan 
te zijn, juist is. De Joncourt was namelijk zelf een voorstander van het cartesianisme 
en zou het dus eerder wenselijk hebben gevonden dan verwijtbaar. Evenhuis heeft ook 
geen bron vermeld waarop zijn bewering is gebaseerd. 
63  De Joncourt, Lettre de Plainte … a Mr. D’Outrein, 87.
64  De Joncourt, Lettre de Plainte … a Mr. D’Outrein, 115.
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Uiterst bitter wordt de polemiek als De Joncourt er niet voor terugdeinst 
D’Outrein voor de rechterstoel van Christus te dagen. 

D’Outreins Kort-bondig Antwoord 

D’Outrein reageerde op Lettre de Plainte met zijn Kort-bondig Antwoord.65 Ook 
van dit verweergeschrift kan gezegd worden dat de titel niet de werkelijkheid 
weergeeft, want kort en bondig is het antwoord allerminst. Evenals De Joncourts 
Lettre bevat dit vlugschrift inhoudelijk weinig nieuws. Het is hoofdzakelijk een 
herhaling van zetten. Uitvoerig wordt ingegaan op de grieven en verdacht-ma-
kingen die De Joncourt had geuit. 
 Intussen was echter een andere persoon op het strijdtoneel verschenen 
met een zogenaamd Dank-adresse. Daar had D’Outrein eerst zijn aandacht aan 
moeten geven. Omdat hij deze interventie niet op prijs stelde, had hij een tegen-
schrift, getiteld Na-bericht, geschreven. Tevens had hij nog twee boetepreken voor 
de drukker gereed moeten maken. Daarna was hij aan de beantwoording van Lettre 
de Plainte toegekomen. Dat was hem, zo schrijft hij, tamelijk gemakkelijk gevallen. 
 Hoewel hij graag in het Frans zijn antwoord had uitgegeven, kon dit 
door bezwaren van de drukker niet doorgaan. De beschuldiging dat hij de hele 
Franse natie zou verachten wijst hij radicaal van de hand. Dat is absoluut niet 
het geval.66 Ook spreekt hij tegen dat hij gebruik zou hebben gemaakt van 
Réponse à une Lettre de Zelande. Dat is volgens D’Outrein een ‘impertinen-
te beschuldiging’.67 Ook komt het verwijt dat Coccejus geen cartesiaan was, 
weer ter sprake. De Joncourt zweert kennelijk liever bij Grotius, concludeert 
D’Outrein. Door De Joncourt zijn de scheurnamen (coccejanen en voetianen) 
weer verlevendigd. Ook verdedigt D’Outrein opnieuw dat Coccejus geboren 
was om boeken te schrijven zoals Calvijn, Erasmus, Salmasius en Grotius.68 
Belachelijk vindt hij de suggestie dat hij jaloers zou zijn op bepaalde Franse 
collega’s. Niet zonder humor geeft hij aan dat hij van De Joncourts aanbod een 
preek van hem te willen vertalen in het Frans, graag gebruik wil maken. Hij 
noemt meteen zijn preek over Hebreeën 8:11,12.69 Zijn boeken De Honigraat 

65  Van Asselt wijst in ‘Pierre de Joncourt en zijn protest’, 151, er terecht op dat in 
BWPGN 3, 554, abusievelijk Kort-bondig Antwoord op …klaagbrief van Mr. De Jon-
court, Dordrecht 1708, wordt gezien als D’Outreins antwoord op Lettre de plainte 
aux Eglises Wallonnes de Pays-Bas, La Haye 1708. Kort-bondig Antwoord  is echter zijn 
antwoord op Lettre de plainte de Mr. De Joncourt a Mr. D’Outrein, La Haye 1708.  
66  D’Outrein, Kort-bondig antwoord, 12.
67  D’Outrein, Kort-bondig antwoord, 78.
68  D’Outrein, Kort-bondig antwoord, 45.
69  De preek die D’Outrein hield bij zijn intrede te Franeker. Deze preek kan be-
schouwd worden als een staaltje van coccejaanse Schriftuitleg (zie hoofdstuk 5). 
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der verdrukking en de Kragt der Godsaligheid zouden volgens hem ook geschikt 
zijn. Een ander goed idee zou zijn dat De Joncourt Coccejus’ Summa Doctrinae 
de Foedere et Testamento Dei (1665), eens goed zou lezen om het vervolgens in 
‘klare heldere taal’ (sic) over te zetten in het Frans. Hij voegt eraan toe dat De 
Joncourt dan zijn tijd goed zou besteden.70 
 D’Outrein sluit Kort-bondig Antwoord af met een zegenwens aan het 
adres van De Joncourt. Hij schrijft: ‘Wees versekert, dat mijn wensch en zucht 
over u is ten goede; dat God u zegenen, heiligen en zaligen wil.’ Vervolgens ein-
digt hij met: ‘Ik ben en blijve, sonder eenige bitterheid of wraakzugt.’71 
 De polemiek tussen De Joncourt en D’Outrein werd hiermee beëindigd.  
Voor De Joncourt had zijn optreden nare consequenties. Op 12 mei 1707 werd 
hij door de Waalse synode ter verantwoording geroepen. In de daarop volgende 
zittingen werd zijn zaak behandeld, met als gevolg dat hij op 25 april 1708 als 
predikant werd geschorst. Hoewel hij schriftelijk de synode heeft geprobeerd dui-
delijk te maken dat hij veel tegenstand had ondervonden waardoor hij tot zijn 
actie was overgegaan, trok hij niettemin aan het kortste eind. Nadat hij zijn kwet-
sende uitspraken had herroepen, werd hij in september van hetzelfde jaar (1708) 
in zijn ambt hersteld. Financieel kwam het hem duur te staan. Omdat hij met zijn 
twistgeschrijf de Ordinantie van rust van de Staten van Holland en Westfriesland 
van 1694 had overtreden, werd hem een jaar lang geen traktement uitgekeerd.72 
 Voor D’Outrein kwam aan het twistgeschrijf nog geen einde, want 
een anonieme voetiaan nam het stokje van De Joncourt over. 

 
Controverse met Jacobus Fruytier 

In 1707 verscheen te Rotterdam bij Reynier van Doesburg het geschrift met 
de veelzeggende titel Dank-adresse aan de heeren professoren de Hr. Salomon van 
Til… en de Hr. Johannes D’Outrein… over haare schriften tegen Mr. Joncourt. 
Wie de auteur ervan was, liet zich raden. Erg moeilijk was het echter niet, 
want de anonieme auteur maakte er geen geheim van te behoren tot de voeti-
anen en bijzonder goed op de hoogte te zijn van alles wat er zich in de laatste 
decennia op het kerkelijk erf te Middelburg had afgespeeld. Hij zou in deze 
stad, zo deelt hij mee, lidmaat van de gemeente zijn geweest.73 Omdat in het 
geschrift veel zaken worden vermeld die alleen een insider kon weten, werd 
al snel de uit Middelburg vertrokken predikant Fruytier als mogelijke auteur 
aangewezen. 

70  D’Outrein, Kort-bondig antwoord; Vervolg, 6.
71  D’Outrein, Kort-bondig antwoord; Vervolg, 58-59.
72  Van Asselt, ‘Joncourt, Pierre de’, BLGNP 5, 292-293.
73  L.V.G., Dank-Adresse, 3. Hij vermeldt niet dat hij er predikant was geweest. Dat 
zou meteen duidelijk hebben gemaakt wie achter de letters L.V.G. schuilging. 
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De poging van Fruytier

Jacobus Fruytier werd in 1659 geboren te Middelburg.74 Na de gemeenten 
Aardenburg, Dirksland en Vlissingen te hebben gediend, werd hij in 1695 
predikant in zijn geboorteplaats. Hij was een leerling van de voetiaanse hoog-
leraar Melchior Leydekker (1642-1721).75 In de jaren dat Fruytier te Mid-
delburg werkte, te weten van 1695 tot 1700, was hij intensief betrokken bij 
de bestrijding van de Hebreeën. De leer van Röell beschouwde hij ook als 
bijzonder gevaarlijk. De gespannen verhouding tussen de coccejanen en voe-
tianen te Middelburg moet hij aan den lijve hebben ondervonden, omdat 
hij zelf deel uitmaakte van één van de partijen. De Joncourt heeft hij per-
soonlijk gekend. In 1700 vertrok Fruytier naar Rotterdam. Terwijl hij daar 
werkzaam was, meende hij er goed aan te doen zich in de strijd te mengen 
die zijn Waalse oud-collega had ontketend. Het was Fruytiers bedoeling Van 
Til en D’Outrein te bedanken voor hun tegengeluid op De Joncourts aanval, 
maar tevens de gelegenheid te baat te nemen de coccejanen te bewegen een 
andere houding aan te nemen tegenover de voetianen. Fruytier koos ervoor 
zijn Dank-Adresse onder het pseudoniem L.V.G76 in het licht te geven. Hoewel 
hij door D’Outrein en anderen vrijwel meteen werd aangewezen als de auteur, 
wilde hij er geen duidelijkheid over geven. Wel werpt hij zich later openlijk 
op als verdediger van het Dank-Adresse, waarbij hij de suggestie laat bestaan 
dat de schrijver L.V.G. niet hijzelf, maar een andere persoon zou zijn. Het is 
opmerkelijk dat hij de onduidelijkheid over het auteurschap van het Dank-
Adresse zo lang heeft volgehouden, terwijl alles en iedereen naar hem wees.77 
Omdat dus vaststaat dat Fruytier achter het pseudoniem L.V.G. schuilging, 
kunnen we vanuit die wetenschap het Dank-Adresse bezien. Om aan de tekst 
recht te doen blijven we de auteur, zoals Fruytier zelf deed, aanduiden als 
L.V.G., wetend dat het om hemzelf ging.
 Fruytiers poging leidde niet tot het door hem beoogde doel. Men 
kan zich afvragen of een anoniem geschrift wel het juiste middel is om twee 
partijen (coccejanen en voetianen) dichter tot elkaar te brengen. Bovendien 
voelden de coccejanen in Middelburg zich nog steeds zeer verongelijkt over 
de uitwijzing van Wilhelmus Momma en Johannes vander Waeyen, die op 

74  Zie: R. Bisschop, ’Fruytier, Jacobus’ in: BLGNP 5, 185-187;  J. Koolen, Jacobus 
Fruytier. Een strijdvaardig vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie, Utrecht 2000.
75  Zie over hem: Van Asselt, ‘Leydekker, Melchior’, BLGNP 4, 307-310.
76  Dit stond voor ‘lidmaat van de gemeente’. De reden waarom Fruytier zijn Dank-
Adresse niet onder zijn eigen naam uitgaf, is vermoedelijk gelegen in het feit dat hij 
geen approbatie (kerkordelijke goedkeuring) voor de uitgave ervan wilde vragen. 
77  Pas na twintig jaar kwam hij, in een polemisch geschrift tegen F. A. Lampe, met de 
bekentenis de schrijver ervan te zijn. Zie: J. Fruytier, Aanmerkingen tot verklaring en 
bevestiging van de oude, gesonde, beproefde goddelyke leere, Rotterdam 1729, 31 vv.  
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Titelblad Dank-Adresse aan de heeren professoren Salomon van Til…en Johannes 
D’Outrein, Rotterdam 1707; collectie bibliotheek Rijksuniversiteit Leiden.
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instigatie van de voetianen had plaatsgevonden.78 De verhouding tussen beide 
richtingen was na deze affaire gespannen gebleven. Met name de coccejaanse 
politicus Johan Steengracht nam in dezen geen verzoenende houding aan. 
Zijn optreden, dat gevreesd werd, heeft zowel bij De Joncourt als bij Fruytier 
veel kwaad bloed gezet. Omdat zijn rol aanzienlijk is geweest, vereist zijn per-
soon een nadere beschrijving. 

Mr. Johan Steengracht (1633-1705)

Johan Steengracht, die op 6 april 1633 te Middelburg werd gedoopt en in 
deze plaats op 30 januari 1705 overleden is, was evenals zijn gelijknamige 
vader secretaris van de Admiraliteit van Zeeland.79 Na een studie en promotie 
in de rechtsgeleerdheid te Utrecht was hij zijn vader opgevolgd. Steengracht, 
die afstamde van een Zierikzeese regentenfamilie, heeft een belangrijke rol ge-
speeld op het politieke en theologische strijdtoneel van zijn dagen. Hij stond 
bekend als een zeer godsdienstig man, die zondags na de kerkdienst met zijn 
familieleden en dienstboden een huisoefening hield waarin hij zelf voorging. 
De auteur Jacob Willemsen (1644-1712)80 geeft van hem een loffelijk ge-
tuigenis. Daar staat tegenover dat Steengrachts politieke tegenstanders hem 
betitelden als: ‘De oude slang, die door valse geschriften het volk verleidt 
tot slechte driften’. Steengracht wordt gekarakteriseerd als een man die niet 
vrij was van zelfingenomenheid en wiens optreden van weinig tact getuigde. 
Hij publiceerde niet alleen op eigen vakgebied, maar schreef ook een aantal 
strijdschriften ter verdediging van de coccejanen. Bovendien was hij de auteur 
van enige theologische werken, onder meer van een door Vitringa geroemde 
verklaring van de brief aan de Galaten.81 Hij was gehuwd met Barbara Veth, 
die mogelijk familie was van Cornelia Veth, de tweede echtgenote van Vander 
Waeyen. Steengracht was voor D’Outrein geen onbekende, want zijn zoon 
Adriaan (1664-1716) studeerde rechten te Franeker in dezelfde periode waar-

78  Israel meldt dat Fruytiers vader een leidende rol heeft gespeeld in het verzet tegen 
Momma (Israel, De Republiek 1477-1806, 1137). 
79  P. J. Meertens, ‘Steengracht, Johan’ in: BLGNP 1, 358-359 en NNBW 7, 1173-1174.
80  Jacob Willemsen, kiesheer van de stad Middelburg, is bekend geworden door zijn 
boek Sions Zielsbanketten, Middelburg 1713. Dit werk is later opnieuw uitgegeven door 
zijn kleinzoon Jacobus Willemsen (1698-1780). Zie: H. de Jong, Jacobus Willemsen 
(1698-1780) Lampeaans godgeleerde in het ‘dierbaar’ Middelburg, Middelburg 1991.
81  J. Steengracht, Schat uit Oud en Nieuw of uitlegging des briefs Pauli aan de Gala-
ten, Middelburg [1688]. Door D’Outrein wordt dit boek in zijn Heilige Versegelingen 
(144) met instemming aangehaald. Steengracht schreef nog een tweede werk onder 
de titel Binnenste heyligdom geopend om te zien de gansche godgeleerdheyd, naar de orde 
van Eeuwig. Oud. en Nieuw Testament, Verbond en Wetgeeving, Vlissingen 1704.
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in ook D’Outrein er zijn opleiding genoot. De beide Middelburgers waren 
goed bevriend met elkaar.82 
 Steengracht sr. toonde zich een opponent van ieder die de coccejaanse 
Schriftuitleg niet was toegedaan. Terughoudend in zijn kritiek op anderen was 
hij  bepaald niet. Wanneer hij bij een predikant ter kerke ging en de preek 
stond hem niet aan, dan kreeg de prediker zijn op- en aanmerkingen schrif-
telijk thuisgestuurd. Ook schrok hij er niet voor terug door middel van een 
polemisch geschrift zijn mening openbaar te maken. Op deze wijze had hij 
zijn grieven geuit tegen De Joncourt,83 alsook tegen Fruytier.84 Beiden hebben 
Steengracht als een geduchte tegenstander ervaren. Het verklaart de negatieve 
uitingen over hem die in beider geschriften naar voren komen. 

Fruytiers Dank-Adresse

Omdat De Joncourt ‘het gemeen’ had opgeroepen te oordelen over het geschil 
dat door hem aan de orde was gesteld, voelde Fruytier zich geroepen hieraan 
gehoor te geven. Evenals De Joncourt had hij te Middelburg bittere ervaringen 
opgedaan. Het verklaart waarom hij als voetiaan ertoe overging De Joncourt 
bijval te betuigen, zij het onder een pseudoniem. Over de inhoud van het Dank-
Adresse, dat op heldere wijze is geschreven, kan het volgende worden opgemerkt. 
 De eerste tien bladzijden geven een uiteenzetting van de kerkelijke 
situatie. L.V.G. blijkt bezorgd over de onderlinge verhouding tussen voeti-
anen en coccejanen. Hij schrijft dat ze weliswaar met elkaar omgaan, ‘maar 
als men elkaar de voet dwars kan zetten, men het niet zal laten.’85 Nadat hij 
een aantal bekende verschillen had opgenoemd die er tussen beide richtingen 
bestonden, spreekt hij uit dat Pilatus’ vraag ‘Wat is waarheid?’ de zijne was ge-
worden. De wetenschap dat de goddelijke voorzienigheid ervoor had gezorgd 
dat de zuiverheid van de gereformeerde waarheid bewaard was gebleven, had 
hem rust gegeven. De onderlinge vijandschap bleef wel een punt van zorg. 
Die was immers niet in overeenstemming met Jezus’ opdracht elkaar lief te 
hebben. L.V.G. verhaalt vervolgens over een Middelburgse predikant die alle 

82  Dit blijkt ook uit een lofdicht van Adriaan Steengracht in D’Outreins dissertatie 
De Colore.
83  Steengracht, Brief aan De Joncourt leeraar in de fransche gemeynte tot Middelburg, 1689.
84  [Anoniem], Broederlijke wederstand met een onderwijsinge, Middelburg z.j. Dit ge-
schrift moet in 1700 of kort daarna zijn uitgegeven. Op de eerste pagina staat te lezen 
dat het gericht is tegen D.F., die vanuit Middelburg naar Rotterdam is beroepen. 
Duidelijk is dat op Fruytier wordt gedoeld. Door Steengracht is het geschriftje vrijwel 
zeker ook naar de kerkenraad te Rotterdam gezonden, zodat Fruytier ook daar de hete 
adem van Steengracht nog voelde. 
85  L.V.G., Dank-Adresse, 5.
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dwalingen had opgeteld die veroorzaakt waren door de voorstanders van de 
leer van Coccejus en de cartesiaanse filosofie. Van Leenhof, Bekker, Röell en 
de Hebreeën waren er voorbeelden van waartoe een en ander kon leiden. Als 
men de filosofie laat heersen over de theologie, zijn de gevolgen desastreus, al-
dus L.V.G. Toch moet men zich volgens hem hierover niet verwonderen, want 
slechts weinigen worden immers zalig. Bij dit alles acht L.V.G. de waarschu-
wing op zijn plaats: Wie meent te staan, zie toe dat hij niet valle. Hij klaagt: 
‘de kandelaar lijkt weggenomen; grauwheid verspreidt zich over Nederland.’ 
Niettemin zijn er toch nog tekenen van hoop, want God had onlangs be-
vrijding geschonken van de Franse agitator en het was nu bijna gedurende 
een eeuw dat de gereformeerde leer na de Synode van Dordrecht in ons land 
ingang mocht vinden.
 L.V.G. stelt vervolgens het geschrift van De Joncourt aan de orde. 
Hij vertelt dat hij de auteur kende als een predikant die aandrong op ware 
godsvrucht. Van onbetamelijk gedrag van hem had hij nimmer gehoord. 
Ook was het zo, dat De Joncourt tijdens onenigheden in de Waalse kerk 
zich bij de voetianen had gevoegd. Maar hij kreeg de heer Steengracht tot 
wederpartij, zo weet L.V.G. te melden. Een man die zich weliswaar diep-
gaand bezighield met het onderzoeken van Gods Woord, hetgeen in hem 
was te prijzen, bekent L.V.G., maar hij was ‘van nature zoo hoovaardig en 
driftig, zodat hy weinig zyns gelyke hadde’.86 Om duidelijk te maken wat hij 
bedoelde, doet L.V.G. een boekje over Steengracht open. Hij zegt over hem:

Hy ontmoete zelde iemant daar hy maar eenige gedagten van had, of hy 
vraagde hem dadelyk: Heb je myn Boek over den Galaten niet gelezen? Dat 
prees hy dan tot walgens toe; hy beelde zig in dat hy het zeker door een 
particuliere leidinge van Gods Geest geschreven hadde. Men verhaalde doe, 
en my is verzekert dat het waaragtig is, dat, doe het maar geschreven was, 
hy het zeker Heer, die ik ook gekent hebbe, en die in ’t laatste van zyn leven 
tot veel dweeperyen verviel, voorleide om te lezen, met veel verzekeringe 
dat hy zoude overtuigt werden dat het door een byzondere onderwyzinge 
en leidinge van Gods Geest geschreven was: deze Heer het openslaande en 
wat doorbladerende, gaf een korte antwoorde, daar veel om gelachen wierd, 
zeggende: mijn Heer ik vinde in u boek zo veel strepen en schrabben, dat ik 
moet besluiten dat gy Gods Geest niet gehad hebt, want Gods Geest gaat in zijn 
leidinge zekerder; men schrabt en streept zoo niet als hy ons leid. Dit is altoos 
waaragtig, zijn hand was tegen elk een, die tegen de coccejaanerye zig stelde, 
of die niet kon approberen.87

86  L.V.G., Dank-Adresse, 17.
87  L.V.G., Dank-Adresse, 17-18.
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Fruytier ging er waarschijnlijk van uit dat niemand zou vermoeden dat 
hij achter het pseudoniem L.V.G. schuilging. Hij brengt namelijk zonder 
schroom een voorval ter sprake over een Middelburgs predikant die door 
Steengracht heel onheus bejegend was.

Het heugt my ook nog, hoe hy zeker Predikant van Middelburg behandelde, 
over een predikatie gedaan in de Oost-Kerke by occazie van het H. Avond-
maal, over Matt. XI:28: Komt herwaarts tot my, alle die vermoeit en balast 
zijt, en ik zal u ruste geven. Ik hebbe doe zelve daar tegenwoordig geweest 
en alles aangehoort, en naderhand zijn gedrukt schrift, genaamt Broederlijke 
Wederstand met een onderwijzinge, gelezen, daar men op het titelblad zijn 
bitterheid al zag. Want daar stelde hy deze woorden vooraan: Als ik zag, dat 
zy, door veinzery, niet regt wandelden na de Waarheid des Evangeliums, weder-
stond ik hem in het aangezigt, om dat hy te bestraffen was.88

L.V.G. geeft vervolgens een uiteenzetting over de exegese van de predikant, 
op een zodanige wijze dat meteen de vraag bij de lezer wordt opgeroepen: Is 
L.V.G. misschien zelf de bedoelde predikant? Steengrachts geschrift Broeder-
lijke Wederstand was immers tegen Fruytier gericht. Wie anders dan zichzelf 
zou L.V.G. kunnen bedoelen?89 In feite gaf L.V.G. hiermee zijn identiteit min 
of meer al prijs. Nadat L.V.G. zijn ergernis over Steengracht90 heeft geuit, 
komt hij tot de eigenlijke inhoud van zijn Dank-Adresse. 
 Hij somt een heel aantal punten op waarvan hij vindt dat De Jon-
court als schrijver van Entretiens te berispen is. Om te beginnen vindt L.V.G. 
dat De Joncourt in zijn boek veel te hoog opgeeft van zichzelf en dat zijn ge-
tuigenis over Descartes veel te positief is. Dit zou niet zo erg zijn als het alleen 
de uitvindingen van Descartes betrof, maar over zijn filosofie had De Joncourt 
meer afwijzend moeten schrijven. Ook had hij niet de indruk mogen wekken 
alsof Voetius in de discussie met Descartes alleen ‘schande had behaald.’91 
Verder vindt L.V.G. dat De Joncourt in zijn afkeuring van de ‘voorbeeldige’ 
Schriftuitleg te ver was doorgeschoten. Voor de uitleg van veel Oudtestamen-
tische gegevens was deze toch van belang gebleken. L.V.G. vindt het boven-
dien onbegrijpelijk dat De Joncourt zich inzet voor het handhaven van de mo-

88  L.V.G., Dank-Adresse, 18-19. 
89  In Broederlijke Wederstand gaat het over hetzelfde voorval. Het feit dat L.V.G. 
(Fruytier) in zijn Dank-Adresse hier stelling tegen neemt, waarbij hij veel details weet 
te vermelden, maakt duidelijk dat hijzelf de bedoelde predikant moet zijn die door 
Steengracht werd aangevallen.
90  Bij het verschijnen van Fruytiers Dank-Adresse was Steengracht al niet meer in 
leven. Hij overleed namelijk in 1705. De scherpe woorden over hem vielen dan ook 
zeker niet bij ieder in goede aarde.
91  L.V.G., Dank-Adresse, 29.
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raal en de zeden, maar niet ijvert voor het onderhouden van het sabbatsgebod. 
Inconsequent vindt hij van De Joncourt dat hij de coccejaanse periodenleer 
verwerpt, terwijl hij toch van mening is dat Openbaring 21 betrekking op 
de kerk zou hebben. De manier waarop De Joncourt over Coccejus in zijn 
boek had gesproken, vindt L.V.G. trouwens ook veel te negatief. Hij had hem 
als godgeleerde in zijn waarde moeten laten. De vergelijking van de mol en 
vleermuis vindt hij ontoelaatbaar. Na deze opsomming92 spreekt L.V.G. een 
dankwoord uit aan het adres van Van Til en D’Outrein. Naar zijn mening 
hadden zij De Joncourt terecht op zijn misslagen gewezen.
 Hoewel L.V.G. hier zijn geschrift had kunnen beëindigen, bleek hij  
nog niet uitgesproken. Hij had de heren professoren nog een paar vragen 
voor te leggen. Zijn eerste vraag aan Van Til en D’Outrein was: ‘Waren jullie 
wel met zachtmoedigheid aangedaan, toen jullie tegen De Joncourt schre-
ven? Hebben jullie harten niet gekookt?’93 Hebben jullie Coccejus niet ver-
dedigd door De Joncourt zwart te maken? Is Röell, die de fundamenten van 
het christendom heeft aangetast, door jullie ook zo hardhandig aangepakt?94 
Een tweede aanmerking die L.V.G. heeft, betreft het verwijt dat De Joncourt 
zich niet gehouden zou hebben aan de Placcaten en bevelen van de Ed. Groot 
Mog.95 Maar, zo is zijn vraag: Hebben de coccejanen zich hier al niet veel 
eerder aan schuldig gemaakt? Als zij perioden, huishoudingen en voorbeelden 
zelfs in een catechismus voor jonge kinderen opnemen, stellen zij zich niet te-
rughoudend op, is zijn conclusie. Daarbij voegt hij de priemende opmerking: 
‘Ziet maar mijnheer D’Outrein uw eigen Korte Schets, die volgens uw eigen 
roem zo dikwijls is herdrukt.’96 Vervolgens wijst hij erop dat De Joncourt het 
verwijt is gemaakt de vrede te hebben verstoord tussen coccejanen en voeti-
anen ‘door de wond weer open te krabben’. Er mag echter een zekere vrede 
heersen, zo zegt L.V.G., maar de coccejanen bevoordelen elkaar en hopen dat 
de voetianen zullen uitsterven.97 De aanval op De Joncourt is een strategie 
om allen die het niet eens zijn met de coccejanen uit te schakelen. Dit blijkt 
volgens hem ook uit de woorden van Van Til, die over ‘wespen en horzelen’ 
durft te spreken, doelend op de voetianen. Volgens L.V.G. heeft de voetiaan 
Joh. à Marck (1656-1731) het hele ‘gebouw over de perioden’ in zijn voorrede 
van zijn commentaar op het Bijbelboek Openbaring omver gestoten en daar-
mee de grond onder de profetische Schriftuitleg weggehaald. De coccejanen 
hebben hem niet kunnen weerleggen. Een deugdelijke basis voor hun profe-
tisch-zinnebeeldige methode hebben ze niet kunnen geven. De coccejanen 

92  L.V.G., Dank-Adresse, 26-33.
93  L.V.G., Dank-Adresse, 35.
94  L.V.G., Dank-Adresse, 36.
95  Bedoeld is het Reglement van de Staten van Holland en West-Friesland, 1694. 
96  L.V.G., Dank-Adresse, 41.
97  L.V.G., Dank-Adresse, 44.
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willen echter de geschriften van hen die de nieuwe studie niet zijn toegedaan 
helemaal niet lezen. Ook zegt hij dat Spanheim, Leydekker, À. Mark en Van 
Maastricht geëerde mannen zouden zijn, als zij maar tot de coccejanen zouden 
horen.98 
 Een vierde aanmerking van L.V.G. betreft de opmerking van De Jon-
court dat hij de coccejanen had weersproken omdat geen voetiaan dit had 
durven doen. L.V.G. was het daar uiteraard niet mee eens. De vijfde aanmer-
king van L.V.G. gaat wederom over de filosofie van Descartes. De Joncourt 
had daar veel te positief over geoordeeld. Het feit dat Coccejus voor zijn theo-
logie er weinig gebruik van had gemaakt, waardeert L.V.G. juist positief. Maar 
de voetianen maken zich, zo merkt hij op, meer bezorgd over de filosofie van 
Descartes dan over de nieuwe theologie van Coccejus.99 De zienswijze van 
Röell maakt duidelijk waartoe dit kan leiden. Vervolgens komt L.V.G. te spre-
ken over de Korte Schets. Zijn kritiek richt zich vooral op de vragen 30, 31 en 
34.100 In feite gaat het om dezelfde verwijten die eerder door Henricus Brinck 
waren gemaakt. De betreffende vragen en antwoorden luiden:

-	 Vr 30: Waarin bestaat het Wezen van de ziel?
Antw:   In een gedurige werkzaamheid van denken, dat is: van verstaan en 

willen.
-	 Vr. 31:  Wat is het lichaam?
 Antw:  Dat bestaat in uitgestrektheid.
-	 Vr. 34:  Hoe is de ziel die een geest is, met het lichaam zo nauw vereenigt?
 Antw:   Niet door eenige aanraking, maar door de almogende wil van God, 

waar door hy zoo nauwen vereeniging tussen die beide gestelt heeft, 
dat op de wil van de ziel zulke of zulke bewegingen zouwden ont-
staan in het lichaam, en op zulke bewegingen in het lichaam zulke 
gedagten in de ziele.101

Dit is volgens L.V.G. het stuk dat de voetianen bekommert, vooral omdat het 
de kinderen wordt geleerd. Hij keurt het af dat men zo de werkzaamheid van 
de tweede oorzaak en de werkzaamheid van een geest op een lichaam geheel 
wegneemt. Waar dit op uitloopt, kan men zien aan het werk van Van Hattem, 
Deurhof, Van Leenhof en Bekker. Op deze wijze, zo zegt L.V.G., wordt het 
lichaam ‘heel LYDIG gestelt’.102 Zijn bezwaar is dat het lichaam op deze wijze 

98  L.V.G., Dank-Adresse, 47.
99  L.V.G., Dank-Adresse, 52.
100  De geciteerde vragen en antwoorden zijn ontleend aan een van de eerste drukken 
van de Korte Schets. Dezelfde vragen en antwoorden komen echter in de vierde druk 
en volgende terug als vraag en antwoord 9, 17 en 23 van hoofdstuk 2.
101  L.V.G., Dank-Adresse, 54-55.
102  L.V.G., Dank-Adresse, 55.
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als volkomen passief wordt gezien. Volgens L.V.G. komt deze cartesiaanse 
zienswijze hierop neer:

De ziel denkt maar, en Godt voert immediaat die denkinge uyt, want de 
hele werkzaamheid der geesten bestaat in de neiginge van de wille. (…) Dus 
blyft immers het lichaam geheel buyten de zonde: met wat voor bedenkelyke 
reden kan men bewyzen dat God oyt de zonde zal konnen straffen in het 
lichaam? Het lichaam brengt tot daden niet toe, het is zelfs geen instrument 
daar de ziel door werkt, want die denkt maar, en God voert alles immediaat, 
door het zelven uyt, niet alleen de goede gedagten, maar zelfs die van booze, 
zotte en dolle en razende. En op wat grond zal men gelooven dat Godt, na 
de opstandinge, het lichaam ook zal straffen?103 

L.V.G. gaat vervolgens in op de cartesiaanse stelling dat het wezen van de ziel 
‘denken’ zou zijn. Hij koestert hiertegen grote bezwaren. Volgens hem wordt 
aan de ziel haar werkzaamheid als tweede oorzaak ontnomen wanneer haar 
wezen ‘denken’ zou zijn. Hij vindt het belangrijk erop te wijzen dat De Jon-
court weliswaar hoog heeft opgegeven van Descartes, maar hij wil de theologie 
niet met filosofische denkbeelden vermengen, hetgeen door de meeste cocce-
janen wel gebeurt. Zij passen de stelling dat het wezen van een geest ‘denken’ 
is, zelfs toe op het wezen van God en alle geschapen geesten. L.V.G. meent 
ook te weten waarop de coccejanen hun stelling baseren: 

Op geen andere grond, als dat men in ’t wezen van een geest anders niet 
kan begrijpen. Zoo handelt men ook met lichamen: haar wezen stelt men 
alleen te bestaan in de uitbreidinge. Uit die gronden gaat men al weer 
voort ontrent een oneindige wereld, want een spatie zonder lichaam is een 
contradictie, om dat het wezen van een lichaam bestaat uit uitbreidinge.104 

Opmerkelijk is dat L.V.G. het in Descartes te prijzen vindt dat hij probeerde 
te bewijzen wat hij leerde. De coccejanen verwijt hij dat zij dat hebben nage-
laten. Noch van hun voorbeeldige Schriftuitleg, noch van hun periodenleer 
hebben zij een gedegen verantwoording gegeven, zegt hij. Uit ijdelheid zijn ze 
er meer op uit allerlei moeilijke Schriftpassages te verklaren, dan om de kerk-
gangers te stichten. Volgens L.V.G. is het treurig gesteld in Nederland. Zowel 
coccejanen als voetianen hebben er volgens hem schuld aan. Het feit dat alles 
in het werk is gesteld om iemand als Van Leenhof te handhaven, vindt hij heel 
afkeurenswaardig. Vervolgens haalt L.V.G. een lang citaat aan uit de Twist des 
Heeren met sijn Wyngaerdt105, waarin Witsius zijn afkeuring uitspreekt over 

103  L.V.G., Dank-Adresse, 55-56.
104  L.V.G., Dank-Adresse, 58-59.
105  H. Witsius, Twist des Heeren met sijn Wyngaerdt, Leeuwarden 1669.
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preken waarin gepronkt wordt met geleerdheid. De kritiek die De Joncourt 
had geuit, komt volgens L.V.G. hier helemaal mee overeen. Ook hij beklaagt 
zich immers erover dat predikers die op de praktijk aandringen, verweten 
wordt slechts ‘melkgevers’ te zijn, terwijl de vaste spijs geboden zou worden 
door hen die allerlei bijzonderheden in hun preken naar voren brengen. 
 Een zevende punt van kritiek van L.V.G. is, dat Van Til en D’Outrein 
het eigenlijke verschil tussen voetianen en coccejanen niet goed uiteen hebben 
gezet. Menigeen die hoorde dat De Joncourt door Van Til en D’Outrein zou 
worden weersproken, had de verwachting dat dit op afdoende wijze zou ge-
beuren. Het tegendeel bleek het geval. Een goede weerlegging was uitgebleven. 
De Joncourt had in Entretiens, volgens L.V.G., ook veel positiefs gezegd over 
Coccejus, maar tot zijn nadeel had hij vermeld dat hij ‘een oneindig getal bij-
zondere uitleggingen’ naar voren had gebracht. Daarin ontbrak het aan: klaar-
heid, wezentlijkheid en nuttigheid. L.V.G. voegt eraan toe dat de navolgers van 
Coccejus alles van hem tot goud hebben verklaard. ‘Maar…’, zo is zijn reactie, 
‘men mag zoo wel Crystallen verkoopen als Diamanten, maar zij die grove 
stenen verkopen voor fijne steenen, worden gehandeld als bedriegers.’106

 De Joncourt heeft - zo vermeldt L.V.G - een vijftal bijzonderheden 
opgesomd waaruit de ‘zogenaamde’ grote geleerdheid van Coccejus zou blij-
ken: 1. de leer van de zeven perioden; 2. het presenteren van een opeenhoping 
van (typologische) voorbeelden en figuren; 3. het aanwijzen van Jezus Chris-
tus en andere evangelische noties in duizend duistere Schriftplaatsen; 4. de 
profetische vervulling welke is te zien in hedendaagse uitkomsten; 5. gezochte 
onderscheidingen in de huishouding Gods. Met al degenen die hier zo hoog 
van opgeven, zou De Joncourt de spot hebben gedreven. Maar is hij daarom 
een Lamech, Ismaël, Goliath of Simeï? L.V.G. weet te melden, dat velen van 
mening zijn ‘dat de Eere van de Heer Coccejus door de schriften van de he-
ren107 niet wel is verdedigt’.108 
 Dezelfde grieven keren nog een aantal keren terug. Opnieuw ook de 
klacht dat de coccejanen erop uit zijn bijzondere zaken uit te leggen. Maar 
onzekere zaken vormen geen ‘bekwaam voedsel’ voor zieken, volgens L.V.G.  
Nogmaals verklaart hij dat De Joncourt geen vijand is van ‘voorbeelden’. 
Paulus gebruikte ze ook, maar hij zocht geen verborgenheden in alle spijlen, 
haken, stoffen en koorden van de tabernakel. Paulus wijst alleen op de zin-
nebeeldige betekenis van de voornaamste zaken zoals het priesterschap, de 
offers, het verzoendeksel. Volgens L.V.G. zou het daarom goed zijn als de 
coccejanen zich ook eens zouden matigen. Paulus had immers meer licht 
dan zij! Om zijn mening duidelijk te maken geeft L.V.G. nog het volgende 
voorbeeld:

106  L.V.G., Dank-Adresse, 75.
107  Bedoeld zijn Van Til en D’Outrein. 
108  L.V.G., Dank-Adresse, 78.
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Als een schilder iemand wil uitschilderen, hy zoekt maar net zijn gedaante te 
treffen, men ziet niet wat kleeren etc. hy hem aan doet, dat geeft men over aan 
zijn kunst. Is ’t niet waarschijnlijk dat de H. Geest zig vergenoegt heeft met aan 
de geloovige van het O.T. te vertoonen het wezenlijke van Christus, zijn gena-
den en zijn Gemeinte; en dat er in de godsdienst van die tijd en in den Taberna-
kel en de Tempel veel dingen geweest zijn die noodige waren voor die tijd…109

Bij herhaling dringt L.V.G. erop aan dat de heren Van Til en D’Outrein op 
goede gronden eens moeten aantonen dat de geschiedenissen van de aarts-
vaders, de tabernakel en de Levitische godsdienst ‘voorbeeldig’ zijn geweest. 
Volgens hem wordt er door de coccejanen van de allegorieën en zinnebeel-
den veelvuldig misbruik gemaakt, met als gevolg dat de godsdienst belachelijk 
wordt gevonden. Ook vraagt hij zich af, of zij die de geschiedenis van de 
schepping en de val als een allegorie beschouwen, ons de voornaamste histo-
riën waardoor we onze oorsprong, onze verbintenis aan God en de oorzaak 
van onze ellende kennen, niet ontnemen.110

 Over de ‘perioden’ wil L.V.G. nog kwijt, dat hij het geen probleem 
vindt dat de historie in perioden wordt verdeeld. Hij is het echter niet eens 
met  de visie van de coccejanen dat de periodenleer door de Heilige Geest is 
ingegeven en dat dit een sleutel tot verklaring van de profetieën zou zijn. De 
argumentatie dat het Bijbelboek Hooglied een sleutelfunctie zou innemen 
bij de Schriftverklaring, vindt hij niet overtuigend.111 L.V.G. laat zijn Dank-
Adresse uitlopen op een opsomming van een aantal punten die volgens hem 
tot verbetering van de verhouding tussen coccejanen en voetianen zouden 
kunnen leiden. Als eerste vindt hij dat men elkaar niet langer verdacht dient 
te maken bij de overheid. De voetianen zijn volgens hem net zo tevreden met 
de huidige regering als de coccejanen. De ‘ongelukken’ die in het verleden op 
dit vlak zijn voorgevallen, dienen vergeten te worden. Een stap vooruit zou 
ook kunnen worden gezet als de coccejanen de filosofie van Descartes, voor-
zover deze de theologie ondermijnt, af zouden wijzen. Vooral wanneer die aan 
de tweede oorzaken hun werking ontnemen. Misbruik van de filosofie moet 
worden tegengegaan. Het optreden tegen Röell en Van Leenhof heeft de hoop 
gewekt dat de rechte discipelen van Coccejus zich bewust zijn van het gevaar 
dat de filosofie betekent voor de theologie. De vrede zou worden bevorderd 
als de verschillen over de huishouding Gods klaarder werden voorgesteld. Het 
is nuttiger te handelen over het eeuwige verbond der genade dan over de 
voordelen van het Nieuwe Testament boven het Oude Testament. Waartoe 
dienen controversen over zaken die niet vast bewezen zijn? Tevens zal het voor 
de onderlinge vrede goed zijn als de profetische en voorbeeldige Schriftverkla-

109  L.V.G.  Dank-Adresse, 89-80.
110  L.V.G., Dank-Adresse, 92.
111  L.V.G., Dank-Adresse, 94.
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ring met meer voorzichtigheid behandeld zal worden. De ‘nieuwe methode’ 
wordt namelijk misbruikt. De onderscheiding van het Oude Testament in zes 
perioden en het Nieuwe Testament in zeven perioden kent niet zoveel vastheid 
dat die kan dienen als een sleutel ter verklaring van de Schrift. 

L.V.G. eindigt zijn Dank-Adresse met de opmerking dat wanneer men 
de goddelijkheid van de Schrift wil bewijzen, men niet moet komen met ‘on-
zekere zaken’. Als men dat wel doet, vraagt men er om bespot te worden.112

Suerius’ Onderzoek van het Dank-Adresse (1708) en Fruytiers reactie daarop

De eerste reactie op het Dank-Adresse kwam niet van de kant van Van Til of  
D’Outrein, zoals menigeen verwacht zal hebben. Zij waren immers degenen die 
door L.V.G. werden aangesproken. Maar Van Til en D’Outrein hulden zich eerst 
nog in stilzwijgen. De stilte werd verbroken door een onbekende auteur, die onder 
de letters D.S. een geschrift uitbracht waardoor de polemiek een vervolg kreeg. 
Hij diende zijn pamflet aan als een ‘onderzoek’.113 Later zou duidelijk worden 
dat J. Suerius, predikant te Arnemuiden, de schrijver was.114 Voor Fruytier geen 
onbekende omdat zij beiden deel hadden uitgemaakt van de classis Walcheren. 
 De toon van de woordenstrijd, die al scherp was, werd er niet milder 
op. Duidelijk blijkt dat de verhouding tussen de coccejanen en voetianen ui-
terst gespannen was. Naar elkaar luisteren was vrijwel onmogelijk geworden. 
Voor Suerius stond één ding vast: L.V.G. had zich met zijn Dank-Adresse op-
geworpen als verdediger van De Joncourt en hij had Van Til en D’Outrein 
niet willen danken, maar juist de les willen lezen. De titel Dank-Adresse was 
volgens hem volkomen misplaatst en zette bovendien mensen op het verkeer-
de been. Zelf had D.S., terwijl hij in de boekhandel het geschrift had doorge-
bladerd, al meteen gezien uit welke hoek de wind waaide. Voor hem was het 
duidelijk dat L.V.G. de gelegenheid had aangegrepen om al zijn grieven naar 
voren te brengen. Vooral de smadelijke woorden die L.V.G. over Steengracht 
had geuit, vond D.S. beneden peil. De verwijten die D.S. zelf zich laat ontval-
len, doen echter voor de uitspraken van L.V.G. niet onder. Inhoudelijk is het 
een opsomming van dezelfde beschuldigingen en verwijten.

112  L.V.G., Dank-Adresse, 101.
113  D.S., Onderzoek van het dank-adresse gedaan door L.V.G. aan de …professoren S. 
van Til en J. D’Outrein wegens hunne antwoorden aan Mr. Joncourt over zijne Zamen-
spraak, Utrecht 1708.
114  Jacobus Suerius werd in 1638 geboren te Lillo. Hij was namens de classis Wal-
cheren eerst vlootpredikant; werd in 1670 predikant te Krabbendijke, in 1678 te 
Wolphaarsdijk en in 1682 te Arnemuiden. In laatstgenoemde plaats was hij de opvol-
ger van W. Anslaer (1633-1694). Suerius behoorde tot de coccejanen. In 1710 werd 
hem emeritaat verleend. De naam Suerius wordt ook wel als Zuérius geschreven.



216

Johannes D’Outrein

Fruytiers Nadere verklaringe en verdediginge van het Dank-Adresse 

Fruytier reageerde al snel met een Nadere verklaringe115, waarin hij het Dank-
Adresse tegenover D.S. uitvoerig verdedigt. Wederom wenste hij schuil te gaan 
achter de letters L.V.G. Op de achterzijde van het titelblad liet hij twee Bij-
belteksten afdrukken, te weten: ‘Ziet toe, dat niemand u als een roof vervoere 
door de filosofie’ (Koll. 2:8) en:  ‘Maar geliefden, bouwt gij uzelven op uw 
allerheiligst geloof, biddende in den Heiligen Geest; bewaart uzelven in de 
liefde Gods, verwachtende de barmhartigheid van onzen Heere Jezus Christus 
ten eeuwigen leven’ (Judas :20). Deze woorden geven de intentie weer waar-
mee hij zijn ge- schrift publiceerde.
 L.V.G. begint zijn weerwoord met de veronderstelling dat D.S. hulp 
gehad zal hebben van anderen bij het schrijven van zijn Onderzoek. Dat hij 
zelfstandig het geschrift zou hebben geschreven, lijkt hem niet aannemelijk. 
Anderzijds kan hij zich niet voortstellen dat Van Til en D’Outrein met een 
dergelijk smaadschrift ingestemd zullen hebben. Dat D.S. het Dank-Adresse 
heeft durven vergelijken met een ‘Judaskus’ vindt L.V.G. uiterst laakbaar. Vol-
gens hem is ‘het geweer’ van D.S. - die als ‘drilmeester’ wordt betiteld - ‘te kort 
en versleten’ om doel te treffen.116 L.V.G. wijst erop dat D.S. zijn oordeel over 
het Dank-Adresse al direct gereed had. Van een objectief onderzoek was geen 
sprake geweest. L.V.G. blijft erbij dat zijn geschrift met recht de titel Dank-
Adresse draagt, al ziet D.S. het louter als een verdediging van De Joncourt.117

 In zijn verdediging van het Dank-Adresse komt L.V.G. opnieuw te 
spreken over Röell. In een uitvoerig exposé over de generatie van de Zoon 
maakt hij duidelijk dat hij de leer van Röell uiterst gevaarlijk vindt voor de 
kerk. Hij verwijt D.S. dat hij de diverse synoden die tegen Röell zich hebben 
uitgesproken, niet ernstig neemt.118 Dat D.S. - door middel van een kopie van 
een brief van D’Outrein - de kwestie Momma weer ter sprake had gebracht, 
vindt L.V.G. onverstandig. Een wond moet je niet weer openkrabben.
 De leer van Descartes blijkt L.V.G. een doorn in het oog te zijn. Om 
de ongerijmdheid ervan aan te tonen komt hij met een aansprekend voor-
beeld. De methode van Descartes zou op het volgende neerkomen: Een zieke 
de raad geven zijn bloed te laten aftappen, die vervolgens - als hij verlost is 

115  De volledige titel luidt: Nadere Verklaringe en Verdediginge van het Dank-Adresse 
aan de Heeren Proffessoren de Hr. Salomon van Til, s.s. Th. Doctor en Professor tot Ley-
den, en de Hr. Johannes D’Outrein, predikant en Professor te Dordregt, over haare Schrif-
ten tegen Mr. Joncourt: tegens het Schrift van D.S. genaamd Ondersoek van het Dank-
adres door L.V.G., Rotterdam 1708.
116  L.V.G., Nadere verklaringe en verdediginge van het Dank-Adresse, 9.
117  L.V.G., Nadere verklaringe en verdediginge van het Dank-Adresse, 13.
118  L.V.G., Nadere verklaringe en verdediginge van het Dank-Adresse, 43.
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van zijn verdorven bloed – zelf maar moet zien weer nieuw bloed te krijgen.119 
Overigens spreekt L.V.G. tegen dat hij gezegd zou hebben dat Descartes aan 
de ‘tweede oorzaak’ zijn werking zou ontzeggen. Maar volgens hem is dat wel 
het geval bij hen die een aantal stappen verder zijn gegaan dan Descartes. Men 
kan denken aan Van Hattem, Bekker en Van Leenhof. Volgens L.V.G. zijn zij 
even schadelijk als de arminianen en is de huidige situatie te vergelijken met 
die van 1618. 
 Met verve verdedigt L.V.G. het Dank-Adresse, waarbij hij ingaat op 
alle punten van kritiek die door D.S. naar voren werden gebracht. Het bericht 
dat  de zoon van Steengracht ‘misnoegt’ zou zijn over hetgeen in het Dank-
Adresse over zijn overleden vader was geschreven, blijkt bij L.V.G. enorme 
frustraties op te roepen. Hij komt tot de uitspraak: ‘Ik durf zeggen, dat geen 
Jesuit oyt vuylder smaadredenen heeft uytgeworpen tegen de Gereformeer-
den, dan deze man tegen de voetianen.’120 Enkele bladzijden verder laat hij 
zich met betrekking tot Steengracht ontvallen: ‘Nu meyn ik voorbij te gaan, al 
wat meer van dien heer gezegt werd, en zal hem dood laten, zoo anderen hem 
niet weer uit het graf halen.’121

 Zoals eerder in het Dank-Adresse komt L.V.G. opnieuw met zijn kri-
tiek op D’Outreins catechetisch leerboekje Korte Schets. Hij grijpt de gelegen-
heid aan om tegenover D.S. nog eens uitvoerig uiteen te zetten wat nu voor 
hem daarin de steen des aanstoots is. Eerst vindt er een discussie plaats over de 
vraag welke druk van de Korte Schets er moet worden aangehouden. De tekst 
in de latere drukken is immers herzien. Vervolgens brengt L.V.G. zijn bezwaar 
naar voren. Het betreft wederom vraag en antwoord 30 van het tweede hoofd-
stuk, die luiden: ‘Waarin bestaat het Wezen van de ziel? Antw: In een gedurige 
werkzaamheid van denken, dat is: van verstaan en willen.’ Volgens L.V.G. is 
dit een gevaarlijke cartesiaanse formulering. Dit aan kinderen te onderwijzen, 
vindt hij uit den boze. In de vierde druk had D’Outrein echter de tekst van 
hoofdstuk 2 gewijzigd. De nummering van de vragen werd toen ook veran-
derd. In de vernieuwde uitgave luidt vraag 9: ‘Maar seg my eens: wat is uwe 
redelijke ziel? Antw: Een denkend wesen, werksaam in verstand/ oordeel en 
wille.’ Tegen deze formulering heeft L.V.G minder bezwaar, omdat het wezen 
van de ziel dan niet enkel uit ‘denken’ zou bestaan. Hij vindt echter dat, wan-
neer D’Outrein op dit punt van mening zou zijn veranderd, hij verplicht is dit 
in een geschrift openbaar te maken.122 L.V.G. blijkt zich in de materie grondig 
verdiept te hebben en wil dat uitgebreid tonen. Hij brengt het volgende te 
berde:
 

119  L.V.G., Nadere verklaringe en verdediginge van het Dank-Adresse, 53.
120  L.V.G., Nadere verklaringe en verdediginge van het Dank-Adresse, 79.
121  L.V.G., Nadere verklaringe en verdediginge van het Dank-Adresse, 81.
122  L.V.G., Nadere verklaringe en verdediginge van het Dank-Adresse, 122.
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De Heer D’Outrein houd ook in dezen druk123 staande, dat het lichaam 
bestaat in een uytgebreidheid of uytgestrektheid, (en zoo blijft men by dat 
beginsel van Cartesius, dat’ er maar twee dingen in wezen zijn: Cogitatio, de 
Denkinge, en Extensio, de uytbreydinge, om dat men anders niet kan bevat-
ten, en hier komt ons al het quaad vandaan). Maar is dat ook alzoo klaar? Ik 
segge, dat die dit willen voor een onfeylbare Waarheid aannemen, eerst moe-
ten bewijzen, dat ‘er geen Atomi, ondeylbaare deeltjes, zijn: want zyn  ‘er 
die, zoo zijn ‘er lichaamjens sonder uytbreyding: nu weten alle Philosophen 
dat die Questie in de Philosophie noyt sal gedetermineert werden, omdat er 
aan wederzijde onoplosselijke argumenten zijn, daarom deze vrage al over 
lang genoemt is, het Opprobrium Philosophorum, het smadelijk verwijt der 
Philosophen, die, daar se zulke wijzen willen zijn, zoo een kleyn verschil niet 
konnen slegten. Die zegt, het Lichaam bestaat in een uytbreidinge, maakt 
geen onderscheid tussen dat, dat uytgebreid is, en de uytbreydinge zelve. 
Men kan klaar en onderscheydelijk merken en zien, dat de uytbreidinge het 
heel Wezen van een Lichaam niet is; maar men moet meteen bekennen, dat 
men zoo weynig kan bevatte wat dat is, dat uytgebreid is, als wat het Wezen 
van een Geest is. Om dan kort te zijn: Is de heer d’ Outrein van gedagte dat 
het wezen van de Ziele niet bestaat in desselfs Werkinge, dat de Ziele op het Li-
chaam, en het Lichaam op de Ziele werkt, dat de Ziel een ware Tweede Oorzake 
is van haar Denkinge, dat sy ook een Tweede Oorzake is van de Werkinge van 
het Lichaam, dat hy zig maar rondelijk verklare; en zich met de Voetianen 
zig voege, om die menschen, die uyt zulke beginselen, de Tweede Oorzaken 
loochenen, tegen te gaan, en dat hy de gemeynten waarschouwe tegen sulke 
verderfelijke gevoelens…124 

Terugkomend op de prediking wil L.V.G. nog eens onderstrepen dat De Jon-
court niet afwijzend stond tegenover voorbeelden, allegorieën en zinnebeel-
den in de prediking, maar dat hij het ‘buitensporig’ gebruik ervan heeft afge-
keurd. Bijvoorbeeld dat alle details uit het boek Leviticus op een profetische 
c.q. zinnebeeldige wijze worden uitgelegd. L.V.G. vindt de kritiek van De 
Joncourt daarom terecht. Ook vraagt hij aandacht voor de vraag die in het 
Dank-Adresse is gesteld, namelijk: ‘Hoe moeten degenen die de historie van de 
schepping en van de val van Adam als allegorieën beschouwen, van antwoord 
worden gediend?’125 

123  De 10e druk van de Korte Schets.
124  L.V.G., Nadere verklaringe en verdediginge van het Dank-Adresse, 126.
125  L.V.G., Nadere verklaringe en verdediginge van het Dank-Adresse, 146-147.
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 Een oplossing voor alle onenigheden zou volgens L.V.G. zijn dat een 
aantal verstandige en vreedzame mannen van beide richtingen, te weten van 
de voetianen en de coccejanen, bijeen zouden komen om ‘het zekere van het 
onzekere, het klare van het duistere, het nuttige van het onnutte te schiften’. 
Ze zouden daarover een gezamenlijk stuk ter ondertekening kunnen opstel-
len.126 De verschillen als problemata (zaken waar verschillend over gedacht kan 
worden) te beschouwen zoals S. van Til pleegt te doen, acht hij onjuist.
 De vrees van L.V.G. voor de cartesiaanse invloed blijkt onder andere 
uit de diverse vragen die hij opwerpt. Wanneer de ziel enkel bestaat uit ‘den-
ken’, hebben de goddelozen geen straf meer te vrezen en wordt de vromen 
alle troost ontnomen. Waartoe zou er dan nog een hemel zijn? Een ziel en 
een geest verblijven immers niet op een bepaalde plaats als hun wezen bestaat 
uit ‘denken’. Al durven cartesianen in het openbaar het bestaan van hemel en  
hel niet te loochenen, de vraag blijft hoe zij zich die dan voorstellen? L.V.G. 
vraagt zich af of de hemel dan alleen bestaat uit ‘blij denken’ en de hel uit 
‘droevig denken’.127 Een ernstige oproep om samen een dam op te werpen 
tegen de kwade ontwikkelingen die de cartesiaanse filosofie veroorzaakt, laat 
L.V.G. horen op het eind van zijn geschrift. Daarbij komt hij tot een opmer-
kelijke uitspraak over Coccejus:

Ziet Broeders, dit is er gaande, ziet toe, wordet niet verleid; ey strijt voor 
u geloove, voor u troost, voor u intrest: maar strijd soo driftig niet meer 
voor de Eere van Voetius of Coccejus, of eenig sterfelijk mensch. Zijt voor 
Coccejus zoo bekommert niet, niemand sal hem zijn eere ontrooven, wy 
vertrouwen dat hy in Heerlijkheid is, en onze agtinge zal zijn geluk niet 
vermeerderen of verminderen. Hij heeft een mensch geweest, die kon feylen 
en die gefeylt heeft; laat hem geplaatst blijven onder de geleerden, niemant 
zal hem die eere ontnemen.128

Evenals in zijn Dank-Adresse hamert L.V.G. in zijn verweerschrift tegen D.S. 
erop dat hij de opvattingen van Röell als het grootste gevaar ziet. Om die 
reden heeft hij ook nog een ‘Toegift’ in zijn Nadere verklaringe opgenomen. 
Het is een beknopte verhandeling van J. Braunius (1631-1708), waarin wordt 
geponeerd dat het ontkennen van de generatie van de Zoon leidt tot drie-
godendom.129 Hoewel Braunius zelf de naam van Röell in zijn pamflet niet 
noemt, wordt die door L.V.G. wel vermeld. 

126  L.V.G., Nadere verklaringe en verdediginge van het Dank-Adresse, 149.
127  L.V.G., Nadere verklaringe en verdediginge van het Dank-Adresse, 169.
128  L.V.G., Nadere verklaringe en verdediginge van het Dank-Adresse, 170-171.
129  J. Braunius, Commentarius in epistolam ad Hebraeos, Amstaelodami 1705.
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Suerius’  Nader Onderzoek van de Nadere verklaringe… van het Dank-Adresse130

Suerius voelde zich na de uitvoerige behandeling van zijn Onderzoek van het 
Dank-adresse door L.V.G. bepaald niet uit het veld geslagen. Zijn vermoeden 
dat achter de letters L.V.G. niemand minder dan Fruytier schuilging, spreekt 
hij aan het eind van dit vervolgschrift openlijk uit.131 Hij geeft aan, dat hij het 
Dank-Adresse nog eens nader had onderzocht en tot de conclusie was geko-
men, dat het beter als een ‘Bitter Verwijt-Schrift’ kon worden betiteld. Voor 
hem was duidelijk dat L.V.G. met zijn pennenvrucht vooral De Joncourt had 
willen verdedigen, maar Van Til en D’Outrein zeker niet had willen bedan-
ken. Daar lijkt het in het geheel niet op. De dankzegging in het Dank-Adresse 
is volgens hem dan ook ‘heel mager’, terwijl de ‘vinnige verwijten’ aan alle 
coccejanen en cartesianen de boventoon voeren. In zijn eerder gepubliceerde 
geschrift Onderzoek van het Dank-adresse had D.S. zijn mening er al over uit-
gesproken en van de Nadere verklaringe van L.V.G. die daarop volgde, was hij 
niet onder de indruk. Toch meende hij er goed aan te doen er toch nog op te 
reageren. 
 D.S. (Suerius) citeert eerst een brief van D’Outrein waaruit blijkt dat 
laatstgenoemde blij was dat D.S. in het geweer tegen L.V.G. was gekomen.132 
Hoewel hij zich vervolgens opmaakt om de door L.V.G. aangevoerde zaken 
puntsgewijs te behandelen, vervalt hij al snel weer in beledigende opmerkin-
gen en insinuaties aan het adres van zijn opponent. Veelvuldig beklaagt hij er 
zich over dat zijn woorden opzettelijk leugenachtig zijn verdraaid. Een verwijt 
dat hem trouwens door L.V.G. ook was gemaakt. Ook verwijt hij L.V.G. dat 
hij telkens opnieuw de discussie probeert te brengen op Röell. Het lijkt er vol-
gens hem op, dat L.V.G. vooral met dat doel zijn Nadere verklaringe geschre-
ven heeft.133 D.S. komt vervolgens met een uitgebreide verdediging van Röell. 
Aan de hand van elf leerstellingen van hem toont hij aan dat het onterecht is 
Röell ervan te betichten dat hij een driegodenleer zou voorstaan en de godheid 
van Christus zou loochenen.134 Ook wijst D.S. erop dat L.V.G. telkens naar 
voren brengt dat de coccejanen Bekker, Van Leenhof en Röell even erg dwalen 
als de arminianen. Met andere woorden: L.V.G. zou ook hen uit de kerk wil-
len zetten. 

130  De volledige titel luidt: Nader Onderzoek van de Naderverklaringe en Verdediginge 
van het Dank-Adresse, aan de Heren Professoren S. van Til en J. D’Outrein wegens hun-
nen antwoorden aan M. de Joncourt. Waar in de lasteringen van L.V.G. onderzocht en 
beantwoord worden, Gouda 1708.
131  D.S., Nader Onderzoek van de Nadere verklaringe, 157.
132  D.S., Nader Onderzoek van de Nadere verklaringe, 10-11.
133  D.S., Nader Onderzoek van de Nadere verklaringe, 36.
134  D.S., Nader Onderzoek van de Nadere verklaringe, 70-72.
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 D.S. vindt het verbijsterend dat L.V.G. in zijn Nadere verklaringe 
durft te schrijven, dat hetgeen hij over Steengracht had vermeld in het Dank-
Adresse, niet door wraak was ingegeven. Met de toevoeging: Als dat wel het ge-
val was geweest zou de man er nog minder goed zijn afgekomen, want hij kon 
over ‘die heer’ nog heel wat meer vertellen. D.S. betitelt dit als een ‘schavot-
tering’. Steengracht jr. zou L.V.G. vanwege deze verdachtmakingen voor het 
gerecht kunnen slepen.135 Dat er theologen waren die juist hoge achting voor 
Steengracht sr. hadden, toont D.S. door de opdracht, die Vitringa schreef in 
zijn Observationes sacrae (1683-1707), uitvoerig te citeren. Vitringa spreekt 
erin uit dat hij van Steengracht dingen had geleerd die hem onbekend waren. 
Omdat L.V.G. in zijn Nadere verklaringe opnieuw zijn pijlen had gericht op 
De Korte Schets van D’Outrein, gaat D.S. ook daarop in. De aangevoerde be-
zwaren worden door hem alle als ongegrond van de hand gewezen.136 

Suerius en de Walcherse Artikelen

Het feit dat Suerius onder de letters D.S. twee polemische geschriften publiceer-
de tegen Fruytier, zijn oud-collega binnen de classis Walcheren, is een opmer-
kelijk feit. Mogelijk zegt het iets over de onderlinge verhoudingen in die classis 
en over de totstandkoming van de Walcherse Artikelen in 1693. Suerius was 
namelijk één van de drie personen die opdracht kregen een dergelijk geschrift 
op te stellen. De andere twee leden waren Abraham Duyvelaar (1644-1710), de 
preses van de classis, en de voetiaan Johannes Hulsius (1657-1695). Door J.W. 
Veltkamp is de hypothese naar voren gebracht dat laatstgenoemde vrijwel zeker 
de auteur van de Walcherse Artikelen is geweest.137 Over Suerius weet Veltkamp 
slechts te melden dat hij een coccejaan was en het tegenover J. Hulsius opnam 
voor de in St. Laurens beroepen predikant B. Hunnius (1654-1719).138 Over 
de rol die Suerius en Duyvelaer139 bij de totstandkoming van de Walcherse Ar-
tikelen hebben gespeeld geeft Veltkamp geen informatie. Stemden zij slechts in 
met het concept van Hulsius? Of hebben ze inhoudelijk toch invloed gehad? 
De uitlatingen die Suerius doet in zijn Onderzoek en in zijn Nader Onderzoek 
zijn namelijk moeilijk te rijmen met de inhoud van de Walcherse Artikelen. 
Veltkamp heeft de genoemde (anonieme) geschriften Van Suerius niet bij zijn 
onderzoek betrokken. Dat er in de commissie van de drie opstellers van de 
Walcherse Artikelen spanning moet hebben geheerst, lijkt zeer waarschijnlijk.140

135  D.S., Nader Onderzoek van de Nadere verklaringe, 81.
136  D.S., Nader Onderzoek van de Nadere verklaringe, 135-137.
137  J.W. Veltkamp, De menschlijcke reeden onmaetiglijck gelaudeert, Utrecht 2011, 283.
138  Evenals Suerius behorend tot de coccejanen. 
139  Volgens Suerius was Duyvelaer ook een man van de ‘nieuwe studie’.
140  Zie ook: Spaans, Graphic Satire and Religious Change, 46; en W.W. Mijnhardt, 
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D’Outreins Na-bericht op Brief aan een vriend en aanmerkingen op het Dank-
Adresse

Terwijl de polemiek tussen D.S. (Suerius) en L.V.G. (Fruytier) nog volop 
gaande was, stelde D’Outrein een geschrift samen, getiteld Na-bericht,141 
waarin hij de Dankadres-schrijver (Fruytier) van repliek diende. In het voor-
woord benadrukte hij dat hij zijn publicatie met vermelding van zijn naam 
en met goedkeuring van de classis in het licht gaf. Hij vond daarom, dat men 
van hem niet kon verwachten dat hij zou antwoorden op naamloze geschrif-
ten, ‘welker schryver als in de agterlage der hoeven, ende in de verborgene 
plaatsen sig onthoudt’.142 Niettemin had hij besloten op het Dank-Adresse in 
te gaan, omdat dit hem in de gelegenheid stelde enkele passages uit zijn Brief 
aan een vriend - waarvan al een tweede druk was verschenen - te verhelderen. 
De Nadere verklaringe en verdediginge van het Dank-Adresse van L.V.G. was 
D’Outrein nog op de valreep ter hand gesteld toen hij zijn manuscript naar 
de drukker wilde brengen. Hij maakt er melding van, maar laat de inhoud 
onbesproken.143 
 D’Outrein is van mening dat de Dankadres-schrijver144 met zijn pole-
misch geschrift slechts één doel voor ogen heeft gehad: de geestverwanten van 
Röell de kerk uit te zetten, zoals ooit was gebeurd met de arminianen. Dat 
die aanpak destijds een openbare scheuring teweeg had gebracht, deerde de 
Dankadres-schrijver blijkbaar niet. D’Outrein wenste echter dat dit zich niet 
zou herhalen. Aan de hand van een vijftal punten toont hij aan dat het on-
terecht is te spreken van een parallellie tussen Arminius en Röell. Overigens 
vermeldt hij dat hijzelf het standpunt van Röell als een misvatting afwijst.145 
Omdat Röell echter had beloofd zijn visie niet verder uit te dragen, dient men 
hem, volgens D’Outrein, met rust te laten. Aan het slot van zijn voorrede 
vermeldt D’Outrein dat hij door de Dankadres-schrijver van de meest ge-
vaarlijke dwalingen is beticht, te weten: de loochening van de werkzaamheid 
der tweede oorzaken; God te zien als een auteur van de zonde; het ontkennen 

‘IJkpunt 1700’ in: Brusse en Mijnhardt (red.), Geschiedenis van Zeeland 1550-1700 
dl. II, 303. 
141  De volledige titel luidt: J. D’Outrein Na-bericht, op zijnen Brief aan een vriend 
nopens de Samen-spraken van Mr. Joncourt. Behelsende eenige Noodige Aanmerkingen op 
het zoo genaamde Dank-Adresse, Amsterdam 1708.
142  D’Outrein, Na-bericht, ‘Voorreden aan den Leeser’, 1.
143  D’Outrein, Na-bericht, ‘Voorreden aan den Leeser’, 5. 
144  Door D’Outrein wordt de auteur van het Dank-Adresse aangeduid als de ‘Dank-
adres-schrijver’, (of kortweg ‘de schrijver’) in tegenstelling tot Suerius, die hem con-
sequent aanduidt als L.V.G. Beiden gingen ervan uit dat Fruytier hun opponent was. 
Later zou blijken dat hun vermoeden juist was.
145  D’Outrein, Na-bericht, ‘Voorreden aan den Leeser’, 12.
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dat het lichaam mede deel heeft aan de zonde en dus strafwaardig is; en dat 
een geest niet op een lichaam zou kunnen werken. D’Outrein gaat op al deze 
beschuldigingen in.
 Allereerst komt hij in het Na-bericht nog weer te spreken over de bit-
tere woorden die de Dankadres-schrijver over de overleden heer Steengracht 
had geschreven. D’Outrein wijst erop dat hij slechts positieve ervaringen met 
deze persoon had opgedaan. Vervolgens gaat D’Outrein in op de beschuldi-
gingen die in het Dank-Adresse naar voren zijn gebracht, te weten: het verwijt 
dat De Joncourt door Van Til en hem wel erg hard is aangepakt; de vraag of 
De Joncourt gehandeld had tegen het placcaat van de Staten en of hij wer-
kelijk de vrede had verstoord tussen de coccejanen en de voetianen; en de 
vraag of laatstgenoemden eveneens door De Joncourt beledigd waren. Al deze 
vragen passeren de revue, waarbij de discussie uitmondt in een herhaling van 
argumenten die in Brief aan een vriend al naar voren werden gebracht. Het 
meest uitvoerig gaat D’Outrein in op de ‘aanmerkinge’ die handelt over het 
misbruik van de cartesiaanse filosofie.146 Hij is met de Dankadres-schrijver van 
mening dat men beducht moet zijn voor het gevaar dat de filosofie gaat heer-
sen over de godgeleerdheid. Overigens blijkt de Dankadres-schrijver ervan 
op de hoogte te zijn dat noch Van Til, noch D’Outrein behoren tot degenen 
die op dit punt te ver zijn gegaan. Waarom maakt de Dankadres-schrijver mij 
dan verdacht van ‘allergevaarlijkste dwaling’? vraagt D’Outrein zich af.147 De 
beschuldiging blijkt opnieuw verband te houden met de Korte Schets. De tekst 
van dit catechetisch leerboek  blijft een steeds terugkerend punt van kritiek. 
 In de derde druk van de Korte Schets (1689) luidt vraag 30 van hoofd-
stuk II: ‘Waarin bestaat het wesen der ziel?’ D’Outrein laat hierop de leerling 
antwoorden: ‘In een geduurige werksaamheid van denken/ dat is/ van ver-
staan en willen.’ De Dankadres-schrijver blijkt bezwaar te maken tegen de for-
mulering waarin de ziel als een werkzaamheid wordt omschreven. D’Outrein 
merkt over hem op: ‘Hij waant/ dat men de Ziele als het onderwerp, van haar 
werksaamheid, behoort te onderscheiden’. Niet begrijpend voegt D’Outrein 
eraan toe: ‘Het spreekt van selfs/ dat wij door de ziele verstaan dat inwendig 
beginsel, Internum principium, ’t gene in den mensch is, waardoor hij van de 
redenlooze dieren is onderscheiden/ geduurig in denkingen werksaam.’ Om 
alle twijfel weg te nemen, vervolgt D’Outrein: ‘Indien hij van mijne regtsin-
nigheid in desen overtuigd wilde sijn/ hij had maar te raadplegen met het 
eerste hoofdstuk vr. 4: Wat is een Geest? Antw: Een denkend wesen, dat is, 
een wesen (of selfstandigheid) welks natuur bestaat in een geduurige werk-
saamheid van verstand en wille.’148 Ook zegt hij, dat in de latere drukken 
van de Korte Schets, in hoofdstuk II, over ‘de kennis van onszelf ’ (dat in de 

146  D’Outrein, Na-bericht, 43–71.
147  D’Outrein, Na-bericht, 48.
148  D’Outrein, Korte Schets (1688), 1.
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eerste drukken nog niet voorkomt) de Dankadres-schrijver het antwoord ook 
had kunnen vinden. D’Outreins vraag en antwoord luiden daar: ‘Wat is uw 
redelyke ziel?149 Antw: Een denkend wezen, bestaande in verstand, oordeel 
en wille.’ Hij vervolgt: ‘En daar ik in den derden druk/ het lichaam gesteld 
heb in uitgestrektheid te bestaan; heb ik naderhand gemerkt/ dat sulx wel de 
natuur van een lighaam in het gemeen is, maar dat er een nadere beschrijving 
van het menschelijk lighaam moest sijn; die ik ook gegeven heb. Cap. II vr. 
18.’150 
 De Dankadres-schrijver blijkt het ook niet eens te zijn met vraag 
en antwoord 34 uit de Korte Schets, die handelt over de vereniging van ziel 
en lichaam en de wederzijdse werking op elkaar. Daarvoor kon hij volgens 
D’Outrein echter ook terecht bij de latere drukken van de Korte Schets, waarin 
een uitgebreider antwoord hierover te vinden is.151 Waarom dit een heikel 
punt vormde, wordt duidelijk uit wat D’Outrein er verder over opmerkt.

Wat voor gevolgen trekt hij152 nu hier uit? Deze namelijk/ ’dat men door 
desen weg/ de werksaamheid der tweede oorzaken ontkent. Het gene nooit 
in mijn gedachten is opgekomen. Want Godt heeft de Ziel geschapen als een 
werksaam wesen. Weshalven alle de denkingen, waarlijk werkingen van de 
Ziel sijn/ als van een tweede oorsaak. Dogh afhangelijk van Godt, die als de 
eerste oorsaak van alle de werksaamheid der schepselen moet worden aan-
gemerkt. Volgens het regtsinnig gevoelen van alle godgeleerden. De tweede 
is/ dat men de werksaamheid van een geest op een lighaam, dus geheel weg-
neemt.  Evenals blijkt in Van Hattem, Deurhof, Van Leenhof en Bekker. 
Mannen/ van welke ik soo seer in gevoelen verschille/ als ligt en duisternis; 
mannen die tot hunnen dwaalingen niet vervallen sijn/ dan door dien sy van 
de beginselen van Cartesius en Coccejus sijn afgegaan.153

D’Outrein stelt dus vast, dat de omstreden auteurs tot hun dwaalleer wa-
ren vervallen juist omdat ze afweken van het spoor van zowel Descartes als 
Coccejus. Het waren overigens vooral coccejaanse theologen die hen hadden 
weerlegd, merkt hij op. Om zijn eigen standpunt te verduidelijken verwijst 
D’Outrein naar zijn catechismusverklaring, waarin hij uitvoerig op de wer-
king van geesten op lichamen was ingegaan.154 Toch verwacht hij blijkbaar 
niet dat hij hiermee alle wantrouwen bij de Dankadres-schrijver zal kunnen  
wegnemen. Daarom gaat hij nog eens breedvoerig in op de aanmerkingen die 

149  D’Outrein, Korte Schets (1690), 9, (Hoofdstuk II, vraag en antwoord 9).
150  D’Outrein, Na-bericht, 49.
151  D’Outrein, Korte Schets (1690), 11, (Hoofdstuk II, vraag en antwoord 23 t/m 29).
152  Bedoeld is de Dankadres-schrijver.
153  D’Outrein, Na-bericht, 52.
154  D’Outrein, Het Gouden Kleinoot, 840. (uitleg zondag 52, vraag en antwoord 127).
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door de Dankadres-schrijver gemaakt waren op vraag en antwoord 63 van zijn 
Korte Schets:155 Die luiden:

 Waarin bestaat de werksaamheid der lighamen?
 Antw: Die is LYDIG, bestaande in beweging.

Hij merkt erbij op, dat het hierbij niet gaat om het menselijk lichaam, maar 
om lichamen in het algemeen.156 Voorts dat het een bekende waarheid is bij 
natuurkundigen, dat geen lichaam bewogen wordt door zichzelf, maar altijd 
door drukking of voortstuwing van het ene lichaam door het andere. Dit 
proces geldt ook voor de zon, het vuur en het water. D’Outrein weet te mel-
den dat Descartes stelde dat wanneer de voortstuwing van bijzondere deeltjes 
ophoudt, het vuur door gebrek aan brandbare stof verandert in onbeweeglijke 
as en een levend lichaam stijf wordt en verandert in een dood lichaam. Hij 
wijst erop dat de schrijver van het Vriendelijk Geselschap157 eveneens met hem 
van mening is, dat een lichaam slechts ‘lydig’ (passief ) is en niet werkt dan 
alleen door beweging. Voor de Dankadres-schrijver moet dit overtuigend zijn, 
omdat hij het Vriendelijk Geselschap steeds met instemming heeft aangehaald. 
Met een overvloed aan woorden tracht D’Outrein duidelijk te maken dat de 
ziel niet enkel denkt zonder dat dit gevolgen heeft op het lichaam. Hij po-
neert: ‘Denken is een daad van de ziele (hoewel afhangelyk van God, als de 
eerste oorzaak) en voor soo verre de ziele werkt op het lighaam, voert de ziele 
onmiddellijk haare bedenking uit, en doet sy door haare wille; dewijl een geest 
niet werkt op iets buiten sig, dan op en door sijnen wille.’158 D’Outrein is 
overigens van mening dat de ziel de beweging in het lichaam niet brengt, maar 
die erin vindt. Ter verduidelijking zegt hij dat een ruiter niet kan rijden op 
een dood of houten paard. De opmerking van de Dankadres-schrijver dat het 
lichaam dan buiten de zonde zou blijven, vindt D’Outrein een te verwerpen 
gedachte. Zonde is een zedelijk kwaad, bedreven door een schepsel dat onder 
de wet staat en zich bewust is van zijn plicht, en vrijheid van handelen heeft. 

155  In de vierde en latere drukken van de Korte Schets, is dit vraag en antwoord 70 van 
hoofdstuk VIII. 
156  Voor Descartes zijn in de mens uitgebreidheid en denken, lichaam en geest (de 
ziel) wel verbonden en is er sprake van een wisselwerking tussen beide. Volgens Des-
cartes komt alle zintuiglijke informatie in de mens op één punt samen, in het gedeelte 
van de hersenen dat we de ‘pijnappelklier’ of ‘hypofyse’ noemen. Ziel en lichaam zou-
den een gevecht leveren om de heerschappij over de klier. Descartes beschouwde de 
pijnappelklier niet alleen als het zenuwcentrum van de machine (het lichaam), maar 
ook als ‘computercentrum’ van de ziel. (H. van Ruler, De uitgelezen Descartes, Tielt/
Amsterdam 1999, 288). 
157  C.A.S. Vriendelijk Geselschap, Rotterdam 1707. 
158  D’Outrein, Na-bericht, 56.
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Het lichaam van de eerste mens was immers een werktuig waardoor de begeer-
lijkheid in zijn ziel is ingeslopen en een werktuig waardoor de begeerlijkheid 
werd uitgevoerd. Na de zondeval werden de lichamen van de mensen vol van 
onordelijke bewegingen, die - de ziel volgend - doen zondigen. Daarom kan 
God de zonde rechtvaardig straffen ook in het lichaam, aldus D’Outrein.159 
Om het nog eens duidelijk te onderstrepen zegt hij: ‘Nog verder is het daar 
vandaan/ dat ik soude stellen/ dat het lighaam zelfs geen instrument is, daar 
de ziel door werkt.’160 
 De bewering dat de ziel haar werkzaamheid als tweede oorzaak zou 
ontnomen worden, wordt door D’Outrein krachtig van de hand gewezen. 
Hij  keert de zaak liever om en stelt dat de ziel haar werkzaamheden juist als 
een tweede oorzaak wordt toegeschreven. De Dankadres-schrijver had echter 
aangaande de ziel de volgende vraag naar voren gebracht: ‘Haar geheel wesen 
bestaat in denkinge; haar geheel wesen heeft sij van Godt. Hoe kan zy nu 
gesteld worden/ als een oorsaak van haar denken, sonder haar te stellen een 
oorsaak van haar eigen selven?’ D’Outrein voelde zich geroepen zijn opponent 
zo volledig mogelijk te antwoorden. Zijn antwoord luidt:

Het wesen van de ziel bestaat/ volgens Cartesius, In cogitatione, dit heeft 
men voormaals aan den onkundigen willen opgeven/ als of ‘er gesteld wierd/ 
dat de ziel maar een gedagte was/ en wel een bysondere en voorbygaande 
gedagte. Deze broeder vertaald het beter/ door denkinge. Indien het goed 
Latijn was/ ik soude het liever noemen Cogitantia, in het onduitsch den-
kendheid, dat is/ een wesen, hebbende een vermogen en geduurige werk-
saamheid, om op verscheidene wijsen te denken.161

Om het nog concreter te formuleren, voegt hij eraan toe:

Gelijk de ziel een saak of wezen is/ welks gansche natuur daarin bestaat/ dat 
het denkende is. Dat de ziele een altoos-denkend wesen is/ dat heeft sij van 
Godt, maar dat sij haar selven bepaald, om dus of soo te denken, dat DOET 
zij ZELVE (als de tweede of onmiddelijke oorsaak van haar werkingen) hoe-
wel niet onafhangelijk van Godt.162

Met een lichaam ligt het anders: dat is geheel ‘lydig, bestaande in beweging’, 
zegt D’Outrein. Dit wil zeggen dat het alleen bewogen kan worden door iets 
dat van buiten komt. 

159  D’Outrein, Na-bericht, 58.
160  D’Outrein, Na-bericht, 59.
161  D’Outrein, Na-bericht, 60.
162  D’Outrein, Na-bericht, 60-61.
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 Van het Vriendelijk Geselschap blijkt D’Outrein grondig kennis ge-
nomen te hebben. In veel opzichten kan hij ermee instemmen. Wel is zijn 
conclusie dat de auteur zich de moeite had kunnen besparen het werkje te 
schrijven, omdat de ‘regtaardige cartesianen’ de werkzaamheid der tweede 
oorzaken niet loochenen. Wat de schrijver naar voren brengt over de werk-
zaamheid van een redelijk schepsel, als een waarachtige oorzaak en dat die 
niet in tegenspraak is met de voorzienigheid Gods, is volgens D’Outrein ook 
van dien aard dat ‘geen rechtsinnig Cartesiaans-Coccejaans theologant het 
wraken sal’.163 Deze laatste aanduiding van D’Outrein is opmerkelijk. Re-
kende hij zichzelf daartoe? Uit zijn verdere argumentatie lijkt dit inderdaad 
het geval te zijn.
 De discussie over het misbruik van de cartesiaanse filosofie besluit 
D’Outrein door de ‘broederen voetianen’ te verzoeken er gerust over te zijn 
dat de coccejanen de theologie niet zullen verraden. Niet minder dan de 
voetianen zullen ze strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heiligen is 
overgeleverd. Hij vindt wel dat zij zich voor hun verdachtmakingen moeten 
schamen. Ook is hij van mening dat de voetianen, uit kracht van hun grond-
beginselen, zich niet hadden mogen opwerpen als medestanders en verdedi-
gers van De Joncourt. Mocht men zich nog afvragen waarom hij dit vond, 
dan zou dat nu wel duidelijk zijn. Hij voegt eraan toe:

Maar geensins/ omdat wy geen agtinge souden hebben voor de gansche Phi-
losophie van Descartes, of dat wy die voor vergiftig souden oordeelen. Og 
neen/ heeft de vriend164 die staat gemaakt/ soo heeft hy den bal geweldig mis 
geslagen. Hoewel wij egter Cartesius in alles niet volgen. En nog minder sijne 
Philosophie willen laten heerschen over de Theologie.165

D’Outrein heeft de Dankadres-schrijver, die zich in de anonimiteit bleef 
hullen, ten volle van antwoord gediend. De verdachtmakingen en het in 
diskrediet brengen van zijn catecheseboek Korte Schets heeft hem geraakt. 
Duidelijk heeft hij aangegeven welke positie hij innam. Daarbij kwam hij er 
openlijk voor uit dat hij de filosofie van Descartes niet in alles afwees. Wel 
was hij van mening dat deze nooit mocht gaan heersen over de theologie. 
De Dankadres-schrijver kon dus gerust zijn. Overigens was D’Outrein niet 
meer van plan op geschriften waarvan de auteur onbekend wenste te blijven, 
nog te reageren.

163  D’Outrein, Na-bericht, 58.
164  Bedoeld is de Dankadres-schrijver.
165  D’Outrein, Na-bericht, 72.
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Fruytiers Bescherminge van het Dank-Adresse

Fruytier was er de man niet naar om de handdoek in de ring te gooien. In 
1709 publiceerde hij onder eigen naam Bescherminge van het Dank-Adresse.166 
In dit geschrift werpt hij zich op als verdediger van L.V.G., de auteur van 
het Dank-Adresse. Als reden voor zijn verdediging noemt hij ‘liefde voor die 
schrijver en de approbatie voor dat geschrift’. Een merkwaardige motivering, 
vooral wanneer men bedenkt dat hij in het werkje diverse keren memoreert 
dat zowel Suerius als D’Outrein hem voor de auteur van het Dank-Adresse 
houden. Toch blijft zijn standpunt, dat hij dat noch loochenen noch erkennen 
wil. Hij blijft het hele boek door over L.V.G. spreken in de derde persoon, 
terwijl hij dat zelf was. Fruytier zegt dat van verschillende zijden zijn naam 
in verband is gebracht met Dank-Adresse, dus voelt hij zich geroepen zich te 
verdedigen. Op de titelpagina vermeldde hij dat in het werkje de volledige 
tekst van De resolutie van haar Ed. Groot. Mog: tot vrede der kerken, van het jaar 
1694 is opgenomen. Een tweede ondertitel luidt: Het gevaar van het misbruik 
der Philosofie in de Theologie word aangewezen door Jacobus Fruytier. Daar blijkt 
het inderdaad in dit verdedigingsschrift in hoofdzaak om te gaan. 
 In de voorrede komt Fruytier opnieuw met het voorstel om te ko-
men tot overleg tussen een aantal geleerde en godvruchtige broederen van 
voetiaanse en coccejaanse zijde, die met elkaar kunnen proberen het ‘zekere, 
noodige en klare’ af te zonderen van het ‘onzekere, onnutte en duystere’. Volgens 
Fruytier zou het Vriendelijk Geselschap van M. Leydekker, die hij voor het eerst 
hier als auteur van dit geschrift noemt, goede diensten kunnen bewijzen. 
 In Bescherminge van het Dank-Adresse betuigt Fruytier uitvoerig in-
stemming met al de punten die L.V.G. in het Dank-Adresse naar voren had 
gebracht. Geen wonder wanneer we bedenken dat hij dus instemde met zich-
zelf. Fruytier spreekt er zijn verwondering over uit dat men zich aan het Dank-
Adresse had gestoten.167 Hij blijkt teleurgesteld dat de pogingen van L.V.G. 
geen waardering hebben gevonden. Dat de uitlatingen over Steengracht op 
velen heel negatief waren overgekomen, was hem kennelijk ter ore gekomen. 
Hij geeft toe dat sommigen het een ‘doodwaardige misslag’ van L.V.G. vonden. 
Fruytier bekent dat hij door het geschrift Broederlijke wederstand van Steen-
gracht destijds zeer geraakt was. De beschuldiging dat hij uit wraakzucht zijn 
Dank-Adresse had geschreven, wijst hij van de hand. 
 Al snel komt Fruytier weer uit op Röell, wiens visie door de Synode 
als een ‘voortwoekerende kanker’ zou zijn veroordeeld.168 Fruytier vindt het 

166  De volledige titel luidt: Bescherminge van het Dank-Adresse, en Antwoord op den 
Brief en ’t Naberigt van de heeren J. Suerius en J. D’Outrein, respective predicanten van 
Arnemuyden en Amsterdam, Rotterdam 1709.
167  Fruytier, Bescherminge van het Dank-Adresse, 13.
168  Fruytier, Bescherminge van het Dank-Adresse, 30.
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onterecht dat door de broederen (Van Til en D’Outrein) Röell nooit was 
aangepakt zoals zij De Joncourt hadden gedaan. Röell was volgens hem veel 
gevaarlijker voor de kerk. Zij die de nieuwe filosofische inzichten verdedigen, 
zouden spreken naar de dwaze mening van het volk. ‘Ze buigen de goddelijke 
getuigenissen naar hun dwaze bevattingen’, zo gaat hij verder. ’Getuigt Godt, 
dat de aarde stil staat; en de zonne draait, zy weten het beter als de Maker zelve, 
die van zyn eigen werk getuigenis geeft.’169 Fruytier blijkt er zeer over verbol-
gen dat D’Outrein verzachtend over Röell durft te spreken. Uitvoerig voert hij 
aan dat Vitringa duidelijk minder mild over hem oordeelde. 
 Fruytier heeft De resolutie van haar Ed. Groot. Mog: tot vrede der ker-
ken, uit het jaar 1694 in haar geheel in Bescherminge van het Dank-Adresse 
opgenomen om de precieze tekst onder de aandacht van de lezers te brengen. 
Volgens Fruytier is het duidelijk dat Steengracht met zijn polariserende werk 
Binnenste Heiligdom geopend (1704) zich schuldig had gemaakt aan overtre-
ding van de Resolutie. Als tweede wijst hij D’Outrein aan, die met zijn Korte 
Schets eveneens tot de overtreders behoort. Dat dit catecheseboek al in 1688 
op de markt was gekomen, dus voordat de Resolutie van kracht werd, vindt 
Fruytier niet steekhoudend. 
 Vanaf bladzijde 100 van Bescherminge van het Dank-Adresse brengt 
Fruytier opnieuw al zijn bedenkingen naar voren ten aanzien van de Korte 
Schets van D’Outrein. Allereerst merkt hij op, dat in de Korte Schets uitvoerig 
coccejaanse thema’s als de ‘Huishouding Gods met zijn kerk’ en de leer der 
perioden aan de orde komen. Omstandig doet hij uit de doeken dat in 1692 
in Zeeland, te weten in de classis Walcheren, al bezwaren bestonden tegen dit 
leerboek. De filosofische stellingen die erin voorkomen, vond men verdacht. 
Wel geeft Fruytier toe, dat de classis niet wilde ‘resolveren tegen de Schets’. 
Maar hij weet ook te vertellen waardoor dit kwam. In de vergadering was juist 
het catecheseboek van B. Hakvoort († 1735), De schole van Christus (Amster-
dam 1689), als ‘zeer schadelijk en vol van atheïstische gronden’ veroordeeld. 
De Korte Schets van D’Outrein stond daarmee zeker niet op een lijn. Fruytier 
geeft dat toe. Maar nadat de classis dus al tot een veroordeling van een cate-
cheseboek was overgegaan, gebeurde dit niet met de Korte Schets. Onomstre-
den was D’Outreins leerboek, volgens Fruytier, echter niet. Het leerboek had 
volgens hem ook opschudding veroorzaakt.170

 Het bekritiseren van de Korte Schets blijkt voor Fruytier vooral een 
mogelijkheid om zich af te zetten tegen de filosofie van Descartes. Grondig 
moet hij zich daarin verdiept hebben. Zo geeft hij een citaat uit een vertaling 
van Descartes’ Discours de la méthode om aan te tonen dat deze filosoof heel 
positief oordeelde over het menselijke verstand en van een aangeboren verdor-

169  Fruytier, Bescherminge van het Dank-Adresse, 59.
170  Fruytier, Bescherminge van het Dank-Adresse, 108-109.



230

Johannes D’Outrein

venheid van de mens totaal niet wilde weten.171 Opvallend is dat Fruytier voor-
al met rationele tegenargumenten komt. Het Vriendelijk Geselschap blijkt een 
belangrijke bron waaruit hij put. Dat het wezen van de ziel ‘denken’ zou zijn, 
blijft voor hem onverteerbaar, ook al heeft D’Outrein omstandig uitgelegd dat 
hij daarmee niet bedoelde dat de ziel enkel ‘een gedachte’ zou zijn. Fruytier 
blijft van mening dat dergelijke filosofische vragen en antwoorden niet in een 
catechetisch leerboek thuishoren.172 Overigens blijkt hij er ook geen voorstan-
der van te zijn, dat er van voetiaanse zijde een eigen Schets op de markt zou 
worden gebracht waarin een tegengeluid zou klinken. Dat zou leiden tot een 
‘dodelijke scheuring’, zo meent hij.173 Het gevaar dat misbruik wordt gemaakt 
van de filosofie is een zaak waartegen Fruytier blijft waarschuwen. Ook hamert 
hij erop, dat door de nieuwe theologische inzichten veel argumenten om de 
waarheid te verdedigen, ontkracht worden. Overigens tracht hij de grieven die 
in het Dank-Adresse geuit zijn aan het adres van D’Outrein, iets te nuanceren. 
Dat D’Outrein de tweede oorzaak zou loochenen, wil hij niet gezegd hebben. 
Vervolgens komt er wel weer een reeks zaken uit D’Outreins Naberigt waar hij 
fel tegen ingaat. Dat D’Outrein daarin de opmerking heeft gemaakt dat de 
schrijver van het Dank-Adresse eigenlijk ook in de voetstappen van Cartesius 
gaat, omdat hij via algemene twijfel de waarheid tracht te vinden, kan hij niet 
waarderen. Blijkbaar was dat wel het laatste wat hij wilde horen.
 Op Bescherminge van het Dank-Adresse heeft D’Outrein niet ge-
reageerd. Het feit dat Fruytier niet wilde toegeven de schrijver van het 
Dank-Adresse te zijn, terwijl hij het wel openlijk in bescherming nam, is 
waarschijnlijk D’Outrein zo tegen gaan staan, dat hij er geen woord meer 
aan wilde wijden. Fruytier hield zich echter daarna nog niet stil. In 1715 
publiceerde hij onder zijn eigen naam een omvangrijk werk getiteld Sions 
Worstelingen of historische samenspraken, Rotterdam 1715.174 Dit boek bevat 

171  Fruytier, Bescherminge van het Dank-Adresse, 114.
172  Dat Fruytier met recht hierop attendeerde, blijkt uit het feit dat in D’Outreins 
catecheseboekje Eerste beginselen (1696), 5, dat o.a. bedoeld is voor kinderen van drie 
of vier jaar oud, de vraag wordt gesteld: ‘Seg mij: wat is uw redelijke ziel? Antw. Een 
denkend wesen/ bestaande in verstand/ oordeel en wille.’ 
173  Fruytier, Bescherminge van het Dank-Adresse, 130.
174  Door dit boek is Fruytier flink in moeilijkheden gekomen. Hoewel hij aanvan-
kelijk kerkelijke approbatie had ontvangen om het te mogen uitgeven, werd die later 
weer ingetrokken. Fruytier deed daarna diverse pogingen, o.a. bij de Utrechtse en 
Leidse universiteit, om toch approbatie te verkrijgen. Dit lukte echter niet. De druk-
ker, die het boek al gereed had, zou er vervolgens buiten Fruytiers medeweten toe zijn 
overgegaan het boek te drukken en te verspreiden omdat hij de eerste approbatie voor 
wettig hield. Hij nam ook het iudicium: ‘Volgens Kerkordre’ in het boek op. Fruy-
tier moest zich hiervoor verantwoorden bij de classis Schieland en later bij de Zuid-
Hollandse synode. Het liep erop uit dat hij onder censuur werd gesteld, omdat de 
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een drietal samenspraken, waarin hij opnieuw zich afzet tegen de Schriftuit-
leg van de coccejanen en zijn pijlen richt op Röell. Het boek veroorzaakte 
in de kerk enorme beroering. De reacties waren bijzonder fel; vooral een 
aantal schimp- en spotgedichten waren heel blamerend voor Fruytier.175 
Blijkbaar had hij zich met dit geschrift veel vijanden gemaakt. Naast de he-
kelgedichten verscheen er ook een geschrift van een schrijver die schuilging 
achter het pseudoniem Daniel van der Heyde, getiteld Ouderlings protest en 
raad.176 Fruytier meende dat D’Outrein de schrijver van het boekje moest 
zijn. Onder de initialen J.D.W. gaf hij daarna De Versche wonderen van den 
Allerhoogsten, Rotterdam 1718, uit waarin hij het volgende erover opmerkt: 

Vooraf moet ik den Lezer eenig berigt geven ontrent den schrijver van dit 
bitter schrift. Het wordt voorzeker gehouden, dat deze naam D. van der 
Heyde is een versierde naam. De gedagten van veele die dat Schrift gelee-
zen hebben en die ik gesproken hebbe, zijn, dat D. J. D’Outrein daar de 
schrijver van is. Of hij het is, weet ik niet zeker, maar uit de schrijfstyl zou 
men het ligt konnen gelooven; te meer omdat de Heer D’Outrein, in zijn 
vorige Schriften Fruytier al op dezelfde wijze behandelt heeft. Zijn naam 
D’Outrein in ’t Frans, afkomende van twee woorden Outre en terrain, kan 
bequaam vertaald werden door Van der Heyde in ons Duits. Doch ik wil 
hier ontrent wel onzeker blijven. Maar zoo het D. D’Outrein geschreven 
heeft, handelt hij gansch niet genereus, nog broederlijk.177

Fruytiers veronderstelling bleek echter onjuist.178 De theoloog Johannes Ens 
(1684-1732),179 hoogleraar te Utrecht, verklaarde namelijk enige tijd later in 

synode vond dat het boek zonder approbatie was uitgegeven en in strijd was met het 
Reglement van de Staten van Holland en West Friesland, 1694. Dit moet voor Fruytier 
bijzonder pijnlijk zijn geweest, omdat juist hij voortdurend D’Outrein en anderen het 
verwijt had gemaakt dat zij in strijd handelden met de genoemde Resolutie. Het blijft 
een vreemde zaak dat Fruytier niet heeft ingezien dat de weigering Sions Worstelingen 
te approberen, met de inhoud van het boek te maken had. De felle reacties bewijzen 
dat de synode goed heeft aangevoeld dat met dit boek de vrede werd verstoord en het 
inhoudelijk in strijd was met het eerder genoemde Reglement van de Staten.
175  Parnasloof gevlogten voor Dus. Jacobus Fruytier, ter gelegentheyt van ’t uitgeven van 
zyn boek genaemt Sions Worstelingen, [1715].
176  Volledige titel: D. van der Heijde [pseud.], Ouderlings protest en raad, met Sions 
worstelingen en de Spiegel der voorbeelden, ontdekt en opgehelderd tot bewaaring van eenig-
heid en bevordering van den vrede der kerk, Amsterdam 1715.
177  J.D.W., De Versche wonderen van den Allerhoogsten, Rotterdam 1718, 99.
178  Hij had echter kunnen weten dat D’Outrein het niet kon zijn, omdat die nimmer 
een boek in het licht gaf zonder kerkelijke goedkeuring of vermelding van zijn naam.
179  Zie over hem: Van Asselt, ‘Ens, Johannes’, BLGNP 5, 172-173.
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het door hem uitgegeven werk Disputatio theologica de J. Fruytier adversus 
D. van der Heyde apologia, Lingen 1719, dat hij de auteur van het boek was. 
D’Outrein is met Fruytier over de valse beschuldiging niet in discussie gegaan. 
Wel heeft hij in de voorrede van zijn verklaring van de Heidelbergsche Cate-
chismus Het Gouden Kleinoot, aangegeven dat hij door J.D.W. (Fruytier) ten 
onrechte ervan was beschuldigd het Ouderlings protest te hebben geschreven. 
Hij voegt er aan toe: ‘Het gene ik hier opentlyk heb geoordeelt te moeten seg-
gen, op dat niemand sig, door de stoute gissingen van die J.D.W. soude laten 
beweegen, om my een eere toe te schryven, ofte, naar ’s mans oordeel, een 
kladde aan te wrijven, die mij niet toekomt.’180 

Vriendelijk Geselschap

Omdat het werkje Vriendelijk Geselschap al diverse keren ter sprake is geko-
men, volgen nu opmerkingen over de inhoud ervan.
 Fruytier maakte pas in zijn derde tegenschrift bekend dat de schrijver 
van dit boek, dat te Rotterdam in 1707 verscheen met op het titelblad al-
leen de letters C.A.S, zijn leermeester Melchior Leydekker was.181 Het gaat 
om een bijzonder werkje, dat qua opzet enigszins lijkt op Entretiens van De 
Joncourt.182 Het is namelijk ook een samenspraak tussen een drietal personen 
met de veelzeggende namen: Modestus, Verinus en Liberius. Zij discussiëren 
over de invloed van Descartes’ filosofie, waarvan zij vinden dat deze wordt 
misbruikt. Daarbij gaat het vooral over de werking van ‘de tweede oorsaeken’. 
Als een geest en een lichaam op elkaar geen uitwerking kunnen hebben, is 
God niet alleen de eerste oorzaak van alles, maak ook de enige. Dit zou tot 
gevolg hebben dat het zinloos is mensen op te roepen tot deugden. Ook zou 
er teveel worden toegeschreven aan Gods voorzienigheid. De uiterste conse-
quentie hiervan zou zijn dat God de auteur is van het kwaad. De problematiek 
was actueel omdat er theologen waren (o.a. Bekker) die, anders dan Descartes 
zelf, de werking van de tweede oorzaken leken te ontkennen. 

180  D’Outrein, Het Gouden Kleinoot, c, r en v.
181  Fruytier, Bescherminge van het Dank-Adresse, *4.
182  Beide boekjes verschenen in hetzelfde jaar (1707). Leydekker schreef onder het 
pseudoniem Johannes Philalethes in hetzelfde jaar: Sedige samenspraak over het Frans 
boeck genaemt Entretiens sur les différentes méthodes d’expliquer l’Ecriture et de prêcher, 
de ceux qu’on appelle Coccéiens et Voetiens dans les Provinces Unies. Met bijvoeginge van 
eenige aenmerkingen op de gevoelens van Mr. Willem Deurhof wederlegt door T.H. van 
den Honert, 1707, waarin hij kritiek uitte op Coccejus’ uitleg van Deuteronomium 31 
en diens periodenleer. Onder de coccejanen verspreidde zich daarom het gerucht dat 
Leydekker De Joncourt bij het schrijven van Entretiens geholpen zou hebben. 
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 Melchior Leydekker heeft voor zijn Vriendelijk Geselschap waarschijn-
lijk voor de populaire vorm van een samenspraak gekozen om een groter pu-
bliek te kunnen bereiken. De Joncourt was met Entretiens in deze opzet ge-
slaagd, want zijn boek werd een bestseller. Mogelijk heeft dit tot gevolg gehad 
dat Vriendelijk Geselschap veel minder de aandacht trok. Daarbij moet worden 
opgemerkt dat laatstgenoemd werkje inhoudelijk beschaafd en vriendelijk van 
toon is en dus niet interessant voor het publiek dat op geruchtmakende boe-
ken zat te wachten. 
 De inhoud van Vriendelijk Geselschap laat zien dat de auteur zich 
grondig heeft verdiept in de werken van Descartes. Hij bezigt ook de juiste 
terminologie. Opmerkelijk is dat zijn oordeel genuanceerd is. In feite komt 
zijn betoog erop neer, dat de filosofie van Descartes zo slecht nog niet is, want 
hij ontkende de tweede oorzaak niet. De heren stellen vast dat ziel en lichaam 
volgens Descartes wel met elkaar verbonden zijn, al blijft hij volgens hen daar 
vrij vaag over. De mannen van de ‘Nieuwe filosofie’ zijn echter een stap verder 
gegaan en daarom de veroorzakers van ernstige dwalingen. Met name Bek-
ker met zijn Betoverde wereld, tegen wie Leydekker al eerder polemiseerde,183 
wordt gezien als een kwade genius. Tijdens het onderhoudende gesprek – de 
vrienden blijven heel hoffelijk tegenover elkaar - komt Verinus (de man van 
de waarheid) met de uitspraak: ‘Ik sou als ik Cartesiaansch wilde zijn… lie-
ver blijven bij de eenvoudige belijdenis van Descartes.’184 Wittichius, die de 
uitlegger en verbeteraar van Descartes wordt genoemd, moet het bij hen wel 
zwaar ontgelden, evenals T.H. van den Honert die in hetzelfde spoor zou 
gaan.185 Volgens Verinius willen de meeste hedendaagse cartesiaanse filosofen 
echter boven hun meester uitsteken. Hij legt zijn twee gesprekspartners de 
volgende vraag voor:

Indien God op de voorwerpen alleen en onmiddellijk de begrijpen in de ziel 
werkt, en wederom de wilsneygingen van de ziel in het lighaam onmiddellijk 
uytvoert; was dan God niet, en wel onmiddellijk, een auteur van de sonde?186 

In het geschriftje wordt met klem betoogd dat het ontkennen van de ‘tweede 
oorzaak’ desastreuze gevolgen heeft voor het geloof, de kerk en de Republiek. 
Descartes maakte zich hier in feite nog niet aan schuldig, daarom komt hij er 

183  Dissertatio historico-theogica de vulgato nuper Celeb. D. Beckeri volumine et scrip-
turarum auctoritate et veritate pro christiana religione apologetica, Traj. 1692; waarvan 
Leydekker zelf een vertaling in het licht gaf: De godlykheyt en waarheyt der H. Schrif-
ten, te gelyk van den christelyken godsdienst, verdedigd tegen de Betooverde Wereld van D. 
B. Bekker, Utrecht 1692.
184  C.A.S., Vriendelijk Geselschap, 47.
185  C.A.S., Vriendelijk Geselschap, 116-119.
186  C.A.S., Vriendelijk Geselschap, 131.
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in Vriendelijk Geselschap goed vanaf. Een opmerkelijk gegeven, wanneer we 
bedenken dat Leydekker, die deze samenspraak opstelde, in Utrecht de opvol-
ger van Voetius was. Dat de mannen van de Nieuwe filosofie, die volgens het 
Vriendelijk Geselschap van de leerstellingen van Descartes misbruik maakten, 
een heel slechte beoordeling krijgen, is minder opmerkelijk. 

D’Outreins oordeel over Vriendelijk Geselschap

D’Outrein blijkt het met de strekking van Vriendelijk Geselschap voor een 
belangrijk deel eens te zijn. De schrijver wil hij graag de lof geven van geleerd-
heid en beleefdheid.187 Onder het lezen kwam hij op de gedachte dat het 
goed zou zijn als De Joncourt de opdracht kreeg dit geschrift te weerleggen. 
Een mooie gelegenheid om zijn ‘arent in de wolken’ te verdedigen. Uitvoerig 
gaat D’Outrein in op het gebruik van het woord cogitare, waarover in het 
Vriendelijk Geselschap uitvoerig gehandeld wordt. Hij blijkt het verder eens te 
zijn met de stellingen die Verinus in het gezelschap naar voren heeft gebracht 
over de substantie die men geest en de substantie die men lichaam noemt.188 
D’Outrein merkt hierover op dat de formuleringen overeenkomen met zijn 
eigen ‘gronden’, ja, dat ze zelfs uit de school van Cartesius komen.189 Volgens 
hem had de auteur (Leydekker) zich echter de moeite kunnen besparen dit 
werkje te schrijven, omdat de ‘rechtaardige cartesianen’ de tweede oorzaken 
niet loochenen.190 

Evaluatie

Uit de polemieken blijkt dat de Schriftuitleg het onderwerp was waarover 
men van mening verschilde. De wijze waarop de coccejaanse theologen, dus 
ook D’Outrein, deze beoefenden, werd vanuit het voetiaanse kamp met ar-
gusogen gadegeslagen. De kritiek blijkt een tweetal spitsen te hebben. Ten 
eerste gaat het om bezwaren tegen de profetische c.q zinnebeeldige Schrift-
uitleg. Vooral de ongebreidelde vorm ervan riep tegenstand op. Als tweede 
maakte men zich ernstig zorgen over de cartesiaanse invloed die de Schrift-
uitleg leek te gaan beheersen. 
 We zagen dat de eerste aanval die D’Outrein te verduren kreeg van de 
kant van de voetiaan Henricus Brinck kwam. Hij uitte kritiek op D’Outreins 
zinnebeeldige uitleg van het boek Hooglied en Deuteronomium 32 en 33. 

187  D’Outrein, Na-bericht, 63.
188  C.A.S., Vriendelijk Geselschap, 80-82.
189  D’Outrein, Na-bericht, 69.
190  D’Outrein, Na-bericht, 71.
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Tevens meende hij in de Korte Schets sporen van het cartesianisme te ontdek-
ken. D’Outrein is niet met hem in debat gegaan. Vermoedelijk voelde hij 
geen behoefte Brinck tegen te spreken. Als coccejaans theoloog was hij ervan 
overtuigd dat deze manier van Schriftverklaring de juiste was. Dat zijn Korte 
Schets van cartesiaans denken getuigde, heeft hij waarschijnlijk niet willen 
ontkennen, omdat hij dat geoorloofd vond. Wel voelde hij zich geraakt door 
het vooroordeel waarmee Brinck ten aanzien van hem behept was. Daartegen 
nam hij stelling.
 De Samenspraken van De Joncourt waren zo uitdagend en beledi-
gend ten aanzien van Coccejus, dat D’Outrein - evenals Van Til - zich on-
mogelijk stil kon houden. Zij begrepen dat door De Joncourt heel de coc-
cejaanse theologie-beoefening discutabel werd gesteld. Op scherpzinnige en 
ongenuanceerde wijze had hij de uitwassen van de coccejaanse theologie aan 
de kaak gesteld. In zijn Brief aan een vriend heeft D’Outrein zijn opponent 
van repliek gediend. Omdat zijn verdediging door bepaalde opmerkingen 
veel weg heeft van een persoonlijke aanval, is zijn betoog verzwakt. Overi-
gens heeft hij er terecht op gewezen dat De Joncourt - naast zijn beledigende 
taal over Coccejus - een karikatuur had geschetst van de werkelijke situatie. 
Dat in de prediking van de coccejanen voortdurend de meest wonderlijke 
verklaringen naar voren werden gebracht, was een eenzijdige voorstelling van 
zaken. Het verwijt dat men in iedere preek over de perioden in de heilsge-
schiedenis sprak, was ook niet in overeenstemming met de werkelijkheid. 
D’Outrein spreekt dat daarom krachtig tegen.191 De bewering dat de coc-
cejanen ervan overtuigd waren dat de periodenleer door de Heilige Geest 
zou zijn ingegeven, was onjuist. De Joncourts verwijt dat in de Schriftuitleg 
van Coccejus soms meerdere zaken tegelijk zinnebeeld van hetzelfde zijn,192 
wordt door D’Outrein gepareerd door erop te wijzen dat het juist een stelre-
gel is in de zinnebeeldige Schriftuitleg dat een en dezelfde persoon of zaak, 
in verscheidene opzichten, inderdaad een zinnebeeld van verscheidene perso-
nen en zaken kan zijn.193 Dat dit een verwarrend beeld schept en niet logsich 
werd gevonden, valt niet te onkennen. Het legt een zwakke plek van de zin-
nebeeldige uitleg bloot. 
 De Joncourts opmerkingen over Descartes’ filosofie zijn weinigzeg-
gend. Hoewel hij zich voordoet als een voorstander van het cartesianisme, 
blijkt hij er niet goed van op de hoogte te zijn. Hij lijkt vooral te willen zeg-
gen dat Descartes als geleerde, Coccejus in alle opzichten overtrof.
 De polemiek met Fruytier kan als de belangrijkste worden be-

191  D’Outrein, Brief aan een vriend, 52.
192  Zo duidt Coccejus volgens De Joncourt de muur van het Nieuwe Jeruzalem aan 
als het zinnebeeld van de Heilige Geest; terwijl hij ‘de rivier klaar als kristal’ eveneens 
als een zinnebeeld van Gods Geest noemt.
193  D’Outrein, Brief aan een vriend, 82-83.
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schouwd. Het feit dat Fruytier weigerde de strijd met open vizier aan te gaan, 
heeft stellig geleid tot wantrouwen en misverstaan van elkaar. We hebben er 
al op gewezen dat Fruytier, evenals De Joncourt, geleden moet hebben onder 
het bruuske optreden van de coccejaan Johan Steengracht. Beiden waren niet 
tegen deze aristocraat opgewassen. Na Steengrachts dood nam De Joncourt 
de kans waar om de coccejanen eens goed de waarheid te zeggen. Fruytier 
zal na de stortvloed van kritiek die na het verschijnen van Entretiens op De 
Joncourt neerkwam, het als zijn plicht hebben gezien voor hem in de bres te 
springen. Ook had hij er blijkbaar behoefte aan zelf zijn hart over bepaalde 
zaken te luchten. Uit wat Fruytier schrijft over Johan Steengracht krijgen 
we de indruk dat hij door hem traumatische ervaringen heeft opgedaan. De 
felheid waarmee hij keer op keer over hem spreekt, wijst daarop. De pas-
sages over Steengracht doen in sterke mate afbreuk aan de inhoud van het 
Dank-Adresse. Het geschrift geeft er echter wel blijk van dat Fruytier oprecht 
bezorgd was over de kerkelijke situatie, maar zijn bemiddelingsplan was niet 
goed doordacht. Om te beginnen wilde hij met het Dank-Adresse De Jon-
court verdedigen, maar tegelijk hem ook corrigeren. De manier waarop De 
Joncourt over Coccejus had gesproken, keurde Fruytier namelijk ook af. Van 
Til en D’Outrein wilde hij bedanken dat zij De Joncourt van repliek had-
den gediend. Tevens wilde hij met het Dank-Adresse proberen toenadering te 
bewerken tussen de voetianen en coccejanen. Hij dacht dit te kunnen doen 
door hen te bewegen afstand te nemen van Röell en van alles wat verband 
hield met de leer van Descartes. Dat hij, die zelf zijn identiteit niet wenste 
prijs te geven, hierin zou slagen, zou wel erg bijzonder zijn geweest. Het 
lukte dus ook niet. Fruytier blijkt in het Dank-Adresse trouwens meer de rol 
van opponent op zich te nemen dan van bemiddelaar. Bij voortduur doet hij 
minder vleiende uitspraken. Bijvoorbeeld dat hij bij het noemen van de Korte 
Schets eraan toevoegt: ‘die volgens de heer D’Outrein zo vele malen herdrukt 
is.’194 
 Fruytiers kritiek richt zich op dezelfde punten als De Joncourt. De 
zinnebeeldige Schriftuitleg en vooral de uitwassen ervan kunnen zijn goed-
keuring geenszins wegdragen. Hij wijst op de ver doorgevoerde en gezochte 

194  L.V.G. Dank-Adresse, 54. Over het vitten van Fruytier op de Korte Schets schrijft 
D’Outrein: ‘De vriend ontdekt hier, waar hem het seer sit. Hij kan niet met goede 
oogen aansien dat de Schets van Do. D’Outrein in vele gemeinten wordt ingevoerd. 
Dat is waar, en ik bedanke de broederen die dat doen voor de agtinge die sy in deze 
voor dien geringen arbeid betoonen. En ik pretendere dat die Schets niets anders 
behelst dan het gene regtsinnig is in alle leerstukken des geloofs. Ik weet egter wel, 
dat anderen, die soo seer soeken te keeren en uit des menschen handen en huisen te 
houden, als hun mogelijk is; ja, dat er sijn, die swarigheid souden maken, iemand 
voor lidmaat aan te nemen alleen om dat hij sig in de Schets van D’Outrein geoefend 
had.’ (D’Outrein, Nabericht, 75). 
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vergelijkingen waarmee de coccejaanse predikers vooral hun ‘geleerdheid’ de-
monstreerden. Ook is hij van mening dat de coccejanen niet hebben kunnen 
onderbouwen dat het Hooglied de sleutel is voor de uitleg van andere Bij-
belgedeelten. Dat men de heilsgeschiedenis in perioden indeelt, vindt hij op 
zich geen probleem, als men daar maar niet te veel waarde aan toekent. Een 
punt van meer gewicht vindt hij dat door de coccejaanse Schriftuitleg be-
paalde grondwaarheden van de gereformeerde leer discutabel worden gesteld. 
Hierbij doelt hij op de Schriftverklaring waarbij gesteld wordt dat Paulus in 
zijn brief aan de Romeinen niet zozeer het oog heeft op de gerechtigheid 
des geloofs, maar op de onderscheiden bedelingen van het Oude en Nieuwe 
Testament.195 Hij vindt dat de ‘slagorden van het christendom’ hierdoor on-
nodig worden verzwakt. Ook zal hij begrepen hebben dat deze wijze van 
Schriftverklaren het gevaar met zich meebracht, dat de interpretatie van de 
Schriftgegevens ruimer werd genomen. De schepping werd bijvoorbeeld niet 
meer letterlijk genomen. Van Leenhof was een afschrikwekkend voorbeeld 
waaraan men kon zien waartoe dit alles kon leiden.
 D’Outrein was ervan overtuigd dat Fruytier, evenals De Joncourt, 
sterk overdreef en generaliseerde. Dat alle coccejanen erop uit waren opzien-
barende dingen naar voren te brengen, was volgens D’Outrein niet waar. Het 
belang van de zinnebeeldige uitleg bleef hij dus verdedigen. Juist omdat hij 
vond dat daardoor het Woord ten volle aan het woord kon komen. 
 De grootste zorg van de voetianen, en dus van Fruytier, was echter 
het openstaan van de coccejanen voor de filosofie van Descartes.196 Daarom 
komt hij in de polemiek steeds weer terug op Röell. Gedurende heel Fruy-
tiers arbeidzaam leven is het een obsessie voor hem geweest dat Röell in de 
kerk geduld werd. Voor Fruytier was hij het voorbeeld van iemand die onder 
invloed van de filosofie van Descartes zich van het Bijbelse spoor had laten af-
brengen. Van Bekker en Van Leenhof gold dat nog in sterkere mate, maar zij 
waren door de kerk adequaat aangepakt. Dat was bij Röell niet gebeurd. Het 
lijkt erop dat Fruytier zich tot taak had gesteld hier alsnog voor te zorgen.197 
 
 
 
 

195  Fruytier, Bescherminge van het Dank-Adresse, 134.
196  Fruytier zegt zelf hierover: ‘Het is waar, heeren broederen, de Voetianen zyn meer 
bekommert voor de Philosophie van Cartesius, als voor de nieuwe Theologie van 
Coccejus’ ( L.V.G., Dank-Adresse, 52).
197  D’Outrein had vanaf zijn studietijd een goede relatie met Röell. Fruytier zal dit 
ook hebben geweten. Daarom is het onbegrijpelijk dat hij in een geschrift, dat in feite 
een handreiking diende te zijn, een hetze voert tegen Röell. Dat dit de verhoudingen 
niet ten goede kwam, heeft hij blijkbaar niet begrepen. 
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Het verklaart dat hij de strijd tot het bittere eind heeft voortgezet.198 De niet 
aflatende kritiek op D’Outreins Korte Schets staat hiermee in verband. 
 

D’Outrein en het cartesianisme

Coccejus heeft zelf, zoals reeds is vermeld, een ambivalente houding tegenover 
de filosofie van Descartes ingenomen. Slechts zijdelings heeft hij zich ermee 
bezig gehouden. Wel zag hij punten van overeenstemming, maar liever dan 
zich over te geven aan de filosofie wijdde hij zich aan de uitleg van de Schrift. 
Zijn navolgers gingen over het algemeen een stap verder. Zij namen duide-
lijk bepaalde inzichten van Descartes over. Ze gingen hierbij wel eclectisch 
te werk. De Franeker universiteit speelde daarbij een belangrijke rol. Kritiek 
bleef niet uit. Konden de voetianen het cogito ergo sum van Descartes al niet 
positief waarderen, gezien het feit dat ‘twijfel’ Bijbels gezien een ongunstige 
connotatie heeft, niet minder moeite hadden zij met Descartes’ onderscheid 
tussen materie en geest. Waartoe dit dualisme kon leiden, hadden zij gezien 
bij Balthazar Bekker. 
 Uitgaande van Descartes’ onderscheid houdt D’Outrein in zijn Korte 
Schets, als hij handelt over de mens (van de kennis van onszelf ), de leerlin-
gen het volgende voor. Op de vraag: ‘Wat is een mens?’ laat hij als antwoord 
volgen: ‘Een schepsel bestaande uit ziel en lichaam.’ Daarop volgt de vraag: 
‘Wat onderscheid is er tussen een mens en een beest?’ Deze vraag wordt be-
antwoord met: ‘Een beest is niet anders als [een] lichaam, zonder redelijke 
ziel.’ De beesten blijken echter wel een dierlijke ziel te hebben, maar dat is iets 
anders dan de verstandige of redelijke ziel die de mens heeft. Daaruit kan de 
leerling besluiten dat je als mens tot een hoger doel dan de beesten bent ge-
schapen. Dat doel is: God te kennen, lief te hebben, te loven en te verheerlij-
ken. Dan komt de cruciale vraag: ‘Maar, zeg mij eens, wat is uw redelijke ziel?’ 
Daarop laat D’Outrein als antwoord volgen: ‘Een denkend wezen, bestaande 
in verstand en wil.’199 Hierin is onmiskenbaar de invloed van Descartes vast te 
stellen. Dat Brinck en Fruytier dit hebben opgemerkt, is niet verbazend. Zij 

198  De polemiek tussen Fruytier en D’Outrein vond een einde omdat laatstgenoemde 
niet langer de discussie wenste voort te zetten met iemand die zich bleef verbergen 
achter een pseudoniem. Jaren na de dood van D’Outrein en van Van Til kwam Fruy-
tier met de bekentenis dat hij inderdaad de auteur van het Dank-Adresse was (Fruytier, 
Aanmerkingen tot verklaring en bevestiginge van de oude gesonde, beproefde goddelyke 
leere, Rotterdam 1729, 31-32). Zijn fulmineren tegen het röellisme en cartesianisme 
zette hij echter voort in een polemiek met F.A. Lampe. Zelfs na de dood van Lampe 
ging hij daar nog mee door. Fruytier bleef degenen die in zijn ogen van de rechte leer 
afweken te vuur en te zwaard tot het einde toe bestrijden.  
199  D’Outrein, Korte Schets (1690), 9.
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maakten er ernstig bezwaar tegen. Brinck had de nodige vragen bij heel Des-
cartes’ filosofie en zeker ook bij de theorie over het pijnappeltje.200 Hij vond 
het verwerpelijk dat de coccejanen zich hiermee inlieten. Fruytier was tegen 
de formulering dat de ziel een denkend wezen zou zijn, zeer gekant. Voor hem 
zou hierdoor alles op losse schroeven komen te staan. Hij komt daarom met 
vragen als: Waar verblijft de ziel dan na de dood? Is de hemel alleen een blij 
denken? Is de hel alleen een naar denken? Fruytier moet het gevoel hebben 
gehad dat alles hierdoor ‘ongrijpbaar’ werd. D’Outrein nam echter een genu-
anceerder standpunt in. Niet alles van de filosofie van Descartes wenste hij af 
te wijzen.

Relatie coccejanisme en catesianisme

De vraag waarom coccejanisme en catesianisme veelal samengingen, kwam 
al aan de orde. Toch werpt de inhoud van de polemische geschriften van 
D’Outrein en zijn tegenstanders daar nieuw licht op. De zinnebeeldige 
Schriftuitleg ging gepaard, zoals we bij D’Outrein hebben gezien, met een 
openheid naar de bevindingen van de moderne natuurwetenschap. Vermeer-
dering van kennis kon immers bijdragen tot een beter verstaan van de Schrift. 
De nieuwe filosofie (het cartesianisme) en de moderne natuurwetenschap gin-
gen ook samen op. Op dit punt is er dus een duidelijke overeenkomst vast 
te stellen. Bovendien geeft de emblematische theologie de mogelijkheid om 
moderne vindingen Bijbels te duiden; juist omdat het figuurlijk spreken tot 
de letterlijke betekenis wordt gerekend. Fruytier blijft op grond van bepaalde 
Bijbelwoorden vasthouden aan de stelling dat de zon om de aarde draait. Hij 
verwijt D’Outrein en anderen dat zij met de stelling dat de aarde om de zon 
draait, het beter menen te weten dan de Maker (God) zelf.201 Door de emble-
matische theologie waren de coccejanen in staat nieuwe inzichten theologisch 
te integreren. Omdat zij onderkenden dat de Schrift verschillende (letterlijke) 
betekenissen kent, konden zij een botsing tussen de resultaten van empirisch 
onderzoek en Schriftwoorden vermijden. De coccejaanse visie sloot dus goed 
aan bij het modere denken. Dat hierin ook gevaren schuilden, viel niet te ont-

200  Brinck meldt in Toetsteen…der meyningen, 158 hierover het volgende: ‘Joh. 
D’Outrein leyt daar ook t’ huys, hoewel hy juist dit pijnappeltje niet by name noemt. 
Hij vraagt (Schets pag. II § 30): ‘Waar oefent de Ziele voornamelijk haare werkingen? 
En hy antwoort: ‘In het hoofd en de hersenen, want derwaarts worden de levens-
geesten uit het hert henen gevoert, en van daar weder verspreid door alle leden. Ook 
eyndigen in de hersenen alle de deelen, die tot de uiterlijke sinnen behooren.’ Nu, 
de meeninge der mannen, dat’ er soo een pijn-appeltje van soodanig gebruik is, is de 
grond, waar op se haar vorder gevoelen in desen bouwen.’ 
201  Fruytier, Bescherminge van het Dank-Adresse, 59.
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kennen. D’Outreins visie was, dat men een roos met doornen mag plukken. 
Daarin verschilde hij van zijn voetiaanse tegenstanders. 

Oordeel van Evenhuis en Koolen over de polemiek

Omdat enige auteurs over de gevoerde polemiek tussen D’Outrein en De 
Joncourt c.q. Fruytier zich hebben uitgesproken, willen we hier nog kort op 
ingaan. 
 Volgens Evenhuis heeft Fruytier in zijn Dank-Adresse op de zwak-
heid van de repliek gewezen die Van Til en D’Outrein naar voren brachten 
tegen De Joncourt en diens Entretiens. Ook stelt hij, dat het Fruytiers intentie 
is geweest de voetianen en coccejanen nader tot elkaar te brengen.202 Deze 
constatering lijkt mij juist, zoals boven al werd betoogd. Evenhuis laat ech-
ter na inzicht te geven in de manier waarop Fruytier te werk ging. Ook stelt 
Evenhuis dat D’Outrein in zijn Naberigt aan Fruytier het antwoord schuldig 
bleef. Wanneer we de inhoud van het Naberigt bezien, blijkt dit echter niet 
het geval te zijn. Dat Fruytier zich niet heeft laten overtuigen, is een andere 
zaak. Ook maakt Evenhuis de opmerking dat De Joncourt aan D’Outrein 
het verwijt zou hebben gemaakt een slecht cartesiaan te zijn. Waar Evenhuis 
deze uitspraak op baseerde, blijft onduidelijk. Dat De Joncourt, die zelf hoog 
opgaf over Descartes, volgens hem een ‘adelaar in de wolken’, een dergelijk 
‘verwijt’ zou hebben gemaakt, lijkt niet aannemelijk. De stelling van Evenhuis 
dat D’Outrein door Fruytier is aangevallen op cartesiaanse trekjes in zijn Korte 
Schets en dat laatstgenoemde hem het verwijt zou hebben gemaakt dat dit niet 
anders was dan wat Van Hattem, Deurhof, Van Leenhof en Bekker leerden 
- maar dat D’Outrein dit verband blijkbaar zelf niet inzag -203 is eveneens 
onjuist.. We zagen namelijk dat Fruytier in zijn kritiek zover niet is gegaan. 
Bovendien blijkt uit D’Outreins polemische geschriften dat hem geen gebrek 
aan scherpzinnigheid verweten kan worden.

J. Koolen noemt in zijn biografie Jacobus Fruytier (2000) het Dank-
Adresse ‘een welgemeende poging tot verzoening’ van Fruytier.204 Fruytier zelf 
duidt hij aan als ‘een vurig strijder voor de Gereformeerde waarheid, maar 
ook een oprecht irenicus, als het gaat om de strijd tussen hen, die hij be-
schouwde als zijn broeders.’205 Met het eerste deel van deze typering kunnen 
we instemmen, maar met het tweede deel niet. Koolen vermeldt dat hij niet 
alle polemische geschriften heeft kunnen achterhalen.206 Mogelijk heeft hij 

202  Evenhuis, ‘Outrein, Johannes D’, BLGNP 1, 237-239.
203  Evenhuis, ‘Outrein, Johannes D’, BLGNP 1, 239.
204  J. Koolen, Jacobus Fruytier, 69.
205  Koolen, Jacobus Fruytier, 71.
206  Koolen, Jacobus Fruytier, 100. In noot 34 geeft Koolen aan dat hij het (de) werkje(s) 
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daarom geen volledig beeld gekregen van wat er allemaal over en weer werd 
geschreven. Afgezien daarvan is het echter moeilijk vol te houden Fruytier als 
‘irenicus’ te betitelen. 

Slotbeschouwing

Resumerend kan worden gesteld dat van voetiaanse zijde op de coccejaanse 
Schriftuitleg207 geducht kritiek is geleverd. Het waren vooral de uitwassen en 
extremen waar men zich aan stoorde en waar men bezwaar tegen maakte. 
De vergezochte vergelijkingen en wonderlijke verklaringen, het zoeken ‘van 
Christus in allerlei duistere hoeken’, het indelen van de heilsgeschiedenis in 
steeds weer andere perioden, en de zinnebeeldige verklaringen die leken op 
willekeurige duidingen, riepen een groot aantal vragen op. De kritiek is door 
D’Outrein afgedaan als eenzijdig en onterecht. Gedeeltelijk had hij daarin 
gelijk, want de tegenstanders van de emblematische Schriftuitleg generaliseer-
den in hun kritiek in sterke mate. Zij gaven de indruk dat het met al de coc-
cejanen hetzelfde gesteld was. D’Outrein vatte hun kritiek in ieder geval zo 
op. Niet ontkend kan worden dat de critici wel degelijk een punt hadden. De 
Schriftverklaring, die in bepaalde gevallen sterk allegoriserend was, was soms 
vergezocht. 
 De kritische vragen betreffende het gebruik van de filosofie van 
Descartes waren eveneens ongegrond. Dat het gevaar van ontsporing reëel 
was, kon men zien aan theologen als Bekker, Van Leenhof en Van Hattem. 
D’Outrein wenste dat niet te ontkennen, maar hij was van mening dat Des-
cartes’ filosofie daarom niet in zijn geheel behoefde afgewezen te worden. De 
aanduiding ‘rechtsinnig cartesiaans-coccejaans theologant’, die D’Outrein ge-
bruikt in zijn Naberigt, geeft mogelijk precies zijn eigen de positie weer.208

van D.S. [J. Sueris] niet heeft kunnen vinden en de reactie van L.V.G. [Fruytier] even-
min. 
207  Dit betreft de profetische en zinnebeeldige Schriftuitleg waartussen niet altijd een 
scherp onderscheid wordt gemaakt.
208  D’Outrein, Na-bericht, 58.
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Hoofdstuk 7

DE PIETAS IN HET LEVEN EN WERK 
VAN D’OUTREIN

D’Outrein een piëtist?

Het begrip ‘piëtisme’ wordt niet door ieder op eenzelfde wijze gebruikt. On-
der wetenschappers bestaat er geen eenstemmigheid over het gebruik van deze 
benaming. Op ’t Hof heeft in zijn oratie een beschrijving gegeven van de 
verschillende standpunten die worden ingenomen.1 Hij pleit ervoor de term 
‘piëtisme’ te gebruiken als koepelbegrip. Hij heeft de visie van W. van ’t Spij-
ker, die spreekt van een breed-Europese beweging waarbinnen een Engelse 
tak (puritanisme) een Nederlandse tak (De Nadere Reformatie) en een Duitse 
tak (reeds aangeduid als piëtisme) kan worden onderscheiden,2 nog iets op-
gerekt door ook te spreken van een Frans gereformeerd piëtisme.3  J. van de 
Kamp maakt onderscheid tussen piëtisme op macroniveau en microniveau.4 
De periode waarin het piëtisme zich voordeed, zou zich uitstrekken vanaf de 
jaren zestig van de 16e eeuw tot het einde van de 18e eeuw. Van gereformeerd 
piëtisme kan gesproken worden als er sprake is van een vroomheid (pietas) 
in overeenstemming met de Drie Formulieren van Enigheid. Dit houdt in 
dat zowel voetianen als coccejanen onder het gereformeerd piëtisme gerekend 
worden. 
 Om over het begrip ‘Nadere Reformatie’ een zekere duidelijkheid 
te verschaffen heeft in 1995 een groep kerkhistorici opnieuw5 een begrips-
bepaling gepresenteerd. Hierin staan een definitie en een samenvatting van 

1  Op ’t Hof, Het gereformeerd piëtisme, Houten 2005.
2  W. van ’t Spijker, ‘De Nadere Reformatie’, in: T. Brienen e.a., De Nadere Reformatie 
en het Gereformeerd piëtisme, ’s-Gravenhage 1989, 45-46. 
3  Op ’t Hof, Engelse piëtistische geschriften in het Nederlands, 1598-1622, Rotterdam 
1987.
4  J. van de Kamp: ‘auff bitte und einrahten etzlicher frommen Menschen ins hochteut-
sche ubersetzet’. Deutsche Übersetzungen englischer und niederländischer reformierter Er-
bauungsliteratur 1667-1697 und die Rolle von Neztwerke (2011), 365-367 (niet in de 
handel). Een populair-wetenschappelijke bewerking ervan is: Op verzoek van vromen 
vertaald, Zoetermeer 2012. 
5  Een eerste concept verscheen in 1983.
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deze beweging in de Nederlandse kerkgeschiedenis.6 Tevens bevat ze een aan-
tal criteria dat kan worden gehanteerd om vast te stellen of een theoloog wel 
of niet tot de beweging gerekend kan worden. Wanneer dit inderdaad het 
geval is, kan ook worden bepaald aan de hand van voorbeelden of het om een 
hoofdvertegenwoordiger, een representant, een aanhanger of sympathisant gaat.7 
De vraag is of zo’n begripsbepaling helderheid verschaft, of juist een beeld in 
leven roept dat in werkelijkheid nooit heeft bestaan. Hoewel F.A. van Lieburg 
bij de totstandkoming van de begripsbepaling betrokken was, heeft hij daar 
toch enige afstand van genomen. Hij is van mening dat de bestudering van 
het gereformeerd kerkelijk leven niet gebaat is bij de onderscheiding van een 
bijzondere beweging (Nadere Reformatie).8 Zijn kritiek is terecht. Wanneer 
het begrip niet verhelderend werkt, maar een wetenschappelijke bestudering 
juist in de weg staat, kan het beter weggelaten worden. Ook J. Spaans laat 
zich in kritische zin erover uit;9 hetgeen eveneens geldt van A. Neele en enige 

6  Zie: Graafland, W.J. op ’t Hof en F.A. van Lieburg, ‘Nadere Reformatie: opnieuw 
een poging tot begripsbepaling’, in: DNR, 19e jaargang nr. 2, 1995. Hierin vinden 
we de volgende definitie: De Nadere Reformatie is die beweging binnen de Nederlandse 
Gereformeerde Kerk in de zeventiende en achttiende eeuw, die in reactie op de verflauwing 
van of een gebrek aan levend geloof de persoonlijke geloofsbeleving en godsvrucht centraal 
stelde en van hieruit inhoudelijke en procedurele reformatie-programma’s opstelde, bij de 
bevoegde kerkelijke, politieke en maatschappelijke organen indiende en/of in aansluiting 
hierbij zelf een verdere hervorming van kerk, samenleving en staat in woord en daad na-
streefde.
7  Het gaat hierbij om een tiental criteria dat gehanteerd kan worden, te weten: 1. 
Was de betreffende theoloog een piëtist? 2. Was hij een overtuigd belijder van de ge-
reformeerde leer? 3. Was hij een belijdend lid van de Gereformeerde Kerk? 4. Toonde 
hij een kritische visie op het verloop van de Hervorming? 5a. Toonde hij een program-
matische activiteit tot nadere reformatie? 5b. Toonde hij, wanneer hij mogelijk niet 
zelf tot een programmatische activiteit kwam, wel bijval bij pogingen daartoe van an-
deren? 6. Zette hij zich in voor de reformatie der zeden? 7. IJverde hij voor de onder-
houding van de kerkelijke tucht? 8. Kende hij een theocratische visie ten opzichte van 
de burgerlijke overheid? 9. Beijverde hij zich voor de sabbatsrust? 10. Onderschreef 
hij dat het puritanisme een voorbeeldfunctie had voor de vroom-heid? 
De beoordeling of kwalificatie gaat als volgt: Om een vertegenwoordiger of representant 
te kunnen zijn moet iemand in ieder geval voldoen aan de criteria 1, 2 en 3. Voor een 
hoofdvertegenwoordiger komt daar 5a als onmisbaar kenmerk bij. Voor een representant 
is 5b naast 1, 2 en 3 echter voldoende. Voor een aanhanger c.q. sympathisant zijn de 
eisen minder stringent.  
8  Van Lieburg, Een eiland na de Reformatie. Schouwen-Duiveland 1572-1700, Am-
sterdam 2011, 316.
9  Spaans, Graphic Satire and Religious Change. The Dutch Republic, 1676-1707, Lei-
den - Boston 2011, 40.
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andere auteurs.10 Relativering van het begrip ‘Nadere Reformatie’ is derhalve 
op haar plaats. Gebleken is echter dat het als werkhypothese wel van nut kan 
zijn. Wanneer wij in deze studie het begrip hanteren, gebeurt dat volgens de 
eerder genoemde begripsbepaling.
 Door Graafland is D’Outrein aangeduid als ‘een duidelijke vertegen-
woordiger van de Nadere Reformatie’.11 Hij komt tot deze uitspraak omdat 
hij in D’Outreins Heilige Versegelingen het streven van de Nadere Reforma-
tie, de kerk en het volk op te roepen tot boete en bekering, verwoord ziet.12 
Hoewel D’Outrein inderdaad hierin overeenstemde met vertegen-woordigers 
van de Nadere Reformatie en hun bevindelijk geloofsleven deelde en evenals 
zij de noodzaak van levensheiliging benadrukte, vragen we ons toch af of we 
Graaflands typering moeten overnemen. In zijn dissertatie oordeelde hij dat 
Coccejus niet in strikte zin behoorde tot de vertegenwoordigers van de ‘Na-
dere Reformatie’.13 Van Asselt is deze mening eveneens toegedaan.14 
 Wanneer we letten op D’Outreins zinnebeeldige Schriftuitleg, die 
gepaard ging met belangstelling voor cultuur en wetenschap en het feit dat 
hij bepaalde noties (beschouwingen over lichaam en ziel) van de filosofie van 
Descartes voor zijn theologische methode bruikbaar vond, stellen we vast 
dat hij een andere positie innam dan de vertegenwoordigers van de Nadere 
Reformatie.15 
 D’Outrein zal in zijn tijd zijn aangeduid als een predikant die be-
hoorde tot de ‘ernstige’ coccejanen. Zij vallen onder het koepelbegrip gere-
formeerd piëtisme. Graafland heeft in de eerder genoemde publicatie, waarin 
hij D’Outrein een duidelijk vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie 
noemt, ook opgemerkt dat D’Outrein - gezien de inhoud van zijn geschrif-
ten - zich bewoog in het spoor van de Nadere Reformatie.16 Met deze beter 

10  Zie: Arno Neele, Katie Heyning en Clasien Rooze-Stouthamer, ‘Religie en Cul-
tuur’ in: Paul Brusse en Wijnand Mijnhardt (red.), Geschiedenis van Zeeland 1550-
1700, dl. II, Zwolle 2012, 238.
11  Graafland, ‘Schriftleer en Schriftverstaan in de Nadere Reformatie’, in: T. Brienen 
e.a. Theologische aspecten van de Nadere Reformatie, Zoetermeer 1993, 72.
12  D’Outrein, Heilige Versegelingen, 351.
13  Graafland, De zekerheid van het geloof. Een onderzoek naar de geloofsbeschouwing van 
enige vertegenwoordigers van de reformatie en de nadere reformatie, Wageningen 1961, 
161.
14  Van Asselt, Amicitia Dei, 143-144.
15  Met vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie bedoelen we degenen die vol-
gens de ‘Begripsbepaling’ van de Stichting tot Studie der Nadere Reformatie (SSNR) 
tot deze beweging zouden behoren. Zie: Graafland, W.J. op ’t Hof en F.A. van Lie-
burg, ‘Nadere Reformatie: opnieuw een poging tot begripsbepaling’, in: DNR, 19e 
jaargang nr. 2, 1995.
16  Graafland, ‘Schriftleer en Schriftverstaan in de Nadere Reformatie’, 73.
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genuanceerde formulering heeft hij mijns inziens de positie van D’Outrein 
juist weergegeven. 
 De vraag of D’Outrein zelf blij geweest zou zijn om als ‘piëtist’ te 
worden aangeduid, kunnen we beantwoorden aan de hand van de voorrede 
die hij schreef in het door hem vertaalde werk De godvruchtige Nagtmaal-hou-
ding van de Franse theoloog Johan de la Placette (1639-1718).17 Hij spreekt 
daar namelijk over ‘piëtisten en andere werkheiligen, die niet willen roemen 
alleen in Jehova onse geregtigheid’.18 Daaruit blijkt dat voor D’Outrein de be-
naming ‘piëtisten’ een ongunstige betekenis had. Wilhelmus à Brakel (1635-
1711) bezigde de aanduiding ‘piëtisten’ in zijn Redelijke Godsdienst eveneens 
in negatieve zin.19 De benamingen ‘puritanisme’ en ‘piëtisme’ waren dan ook 
aanvankelijk scheldwoorden. Volgens Van de Kamp is hier in de achttiende 
eeuw verandering in gekomen.20 Overeenkomstig de thans door onderzoekers 
gebruikte terminologie menen we dat D’Outrein betiteld dient te worden als 
een ‘gereformeerd piëtist’. 

Invloed van het puritanisme?

In zijn artikel ‘Puriteinse catechismusprediking in Nederland’21 besteedt W. 
Ver-boom aandacht aan D’Outrein. Hij constateert dat puriteinse invloed na-
melijk te bespeuren valt in D’Outreins behandeling van zondag 38, getiteld 
‘Van den Sabbath en dag des Heeren’.22 Uit D’Outreins verklaring blijkt dat 
hij in zijn visie op de sabbat geheel in het coccejaanse spoor gaat. Hij wijst de 
gedachte dat de sabbat al bij de schepping zou zijn ingesteld af en houdt vast 
aan de stelling dat het gebod aan Israël pas is gegeven tijdens de woestijnreis. 
Evenals Coccejus legt D’Outrein er de nadruk op, dat het bij de sabbat gaat 
om ‘het rusten van onze boze werken’. Verboom stelt echter vast dat in de 
uitwerking van het gebod D’Outrein tot een puriteinse invulling komt. Op 
de vraag of het genoeg is dat men op de zondag de openbare bijeenkomt en 
godsdienst waarneemt, laat D’Outrein namelijk als antwoord volgen: 

 

17  Zie over hem: NNBW X, 734-735.
18  J. de la Placette, La Communion dévote, Amsterdam 1696; vertaling D’Outrein: De 
godvruchtige Nagtmaalhouding, Dordrecht 1716, Voorrede van de vertaler, 31.
19  W. à Brakel, Redelijke Godsdienst, dl. I, cap. 43, 1081-1134. Zie ook: A. de Reuver, 
‘Wilhelmus à Brakel en het Piëtisme’, DNR jrg. 22 nr. 2 (1998), 83-90.  
20  Van de Kamp, Op verzoek van vromen vertaald, 28. 
21  W. Verboom, ‘Puriteinse catechismusprediking in Nederland’, DNR jrg. 36 nr. 2 
(2012), 115-130.
22  D’Outrein, Het Gouden Kleinoot, Amsterdam 1752, 597-624.



247

De Pietas in het Leven en Werk van D’Outrein

Geenszins. Maar men moet daar van behoorlijke vrugt zoeken te hebben tot 
bevordering in kennisse/ tot geloove/ tot heiligmakinge/ ende alzoo ter bevor-
dering van zijne geestelijke ruste. Ten dien einde moet een Christen ook zijne  
bijzondere oefeningen en afzonderingen hebben/ zoo ter voorbereidinge tot/ 
als ter nabetragtinge van den openbaren godsdienst.23 

D’Outrein voegt hier wel aan toe: ‘Niet naar de strengheid en preciesheid 
der Joden/ maar volgens de vrijheid en geestelijke godsdienstigheid van het 
Christendom.’24 Ook in de bespreking van het werk van de Heilige Geest 
(zondag 20) ontwaart Verboom piëtistisch puritanisme. D’Outrein gaat in het 
spoor van Lampe en Undereyck,25 zo stelt hij. De vraag door wie D’Outrein 
op dit punt beïnvloed is, blijft onbeantwoord. 
  D’Outrein verwijst met instemming - zo zagen we eerder - naar Un-
dereycks Halleluja (1678). Maar of hij werkelijk beïnvloed is door ‘de vader 
van het Bremense piëtisme’, blijft onduidelijk. Vooralsnog kan daarover geen  
uitspraak worden gedaan. Het contact tussen D’Outrein en Lampe is pas laat 
ontstaan. Vermoedelijk slechts korte tijd voor het verschijnen van D’Outreins 
Het Gouden Kleinoot (1719). De invloed van D’Outrein op Lampe lijkt groter 
geweest te zijn, dan andersom. Wel is duidelijk dat Vitringa grote invloed 
op D’Outrein heeft gehad. Zijn Typus theologiae practicae (1716), is een zeer 
piëtistisch geschrift, dat door D’Outrein is vertaald. Vitringa wist zich, even-
als zijn leermeester Witsius, zowel met Coccejus als met Voetius verbonden. 
Wanneer we bedenken dat die beiden door Amesius c.q. door W. Teellinck 
in aanraking kwamen met het puritanisme, is het verklaarbaar dat we sporen 
hiervan bij hun navolgers terugvinden. 

Bevindelijke elementen in D’Outreins preken

In de inleiding hebben we vermeld dat Groenendijk een vraagteken heeft ge-
plaatst bij D’Outreins bevindelijkheid.26 Door hem is de vraag naar voren 
gebracht of het bevindelijk-mystieke aspect in D’Outreins preken wel terug te 
vinden is.27 Volgens hem had ook Evenhuis hier zijn twijfels over. Tegelijker-
tijd toonde Groenendijk door een aantal citaten aan, dat de bevindelijke noot 
zeker niet geheel ontbrak. De applicatie zou echter vaak maar een klein deel 
van de preek uitmaken. Bovendien vroeg Groenendijk zich af of D’Outreins 
piëtisme werkelijk overeenstemde met dat van de ‘jonge voetianen’. Hij stelde 

23  D’Outrein, Het Gouden Kleinoot, Amsterdam 1752, 621.
24  D’Outrein, Het Gouden Kleinoot, Amsterdam 1752, 622.
25  Zie over Th. Undereyk: Mai, Hospitium Ecclesiae,77-114.
26  Groenendijk, ‘Een coccejaan als praktizijn’, 109-115.
27  Groenendijk, ‘Een coccejaan als praktizijn’, 114.
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zijn vraag omdat hij het bedenkelijk vond dat D’Outrein sympathie koes-
terde voor J.F. Osterwald (1663-1747)28, wiens ‘piëtisme’ volgens Groenen-
dijk zweemde naar een vlak moralisme.29 Door Groenendijk wordt in het 
genoemde artikel niet uiteengezet wat hij onder het ‘bevindelijk-mystieke as-
pect’ verstaat. Wanneer wij nu D’Outreins preken op dit punt nader zullen 
bezien, gaan we uit van de omschrijving die door De Reuver van bevinding 
en mystiek is gegeven: 

Bij bevinding gaat het niet alleen om de directe omgang met God, maar 
tevens om de ervaring die men indirect van Hem opdoet in de volle breedte 
van het bestaan, met zijn beproevingen en uitreddingen, zijn zorgen en ze-
geningen. De direct op God gerichte kern – de verticale dimensie - van deze 
bevinding is aan te duiden met het woord mystiek.30 

 
Uit de analyse van D’Outreins preken is gebleken dat hij zijn zinnebeeldige 
uitleg, die meestal het grootste gedeelte vormt van zijn preek,  ‘practicaal’ 
wist toe te passen in een zogeheten ‘toeëigening’ op zijn hoorders. Van som-
mige gepubliceerde preken ontbreekt echter de toepassing. De reden hiervan 
blijkt in bepaalde gevallen het simpele feit te zijn dat hij er niet (meer) over 
beschikte. Mogelijk had hij alleen het uitlegkundige gedeelte van de preek 
op schrift gesteld en de toepassing improviserend eraan toegevoegd. Uit de 
preken blijkt echter, dat de hoorders niet alleen in het laatste gedeelte worden 
aangesproken, maar ook wel in het eerste deel van de preek. 
 Wanneer we  in het bijzonder letten op het bevindelijk-mystiek as-
pect in D’Outreins preken, verschaft een serie avondmaalspreken van zijn 
hand hierover meer inzicht. 

Godvruchtige ziels-betragting

In Dordrecht en ook te Amsterdam heeft D’Outrein een aantal avondmaals-
preken gehouden over Psalm 23. In 1721 zijn deze preken, als laatste publi-
catie van zijn hand, uitgegeven.31 Daarin komen passages voor die D’Outrein 

28  J.F. Osterwald (of Ostervald) was een Zwitsers theoloog. Hij studeerde te Saumur 
en later te Genève. In 1686 werd hij hulpprediker in zijn geboortestad Neuchâtel. 
Osterwald wordt gezien als een theoloog die de overgang bewerkte van de gerefor-
meerde theologie naar het rationalisme. Hij verwierp de predestinatie. De praktische 
vroomheid die hij voorstond, kenmerkt zich door moralisme.
29  Groenendijk, ‘Een coccejaan als praktizijn’, 115.
30  A. de Reuver, Verborgen omgang, Sporen van spiritualiteit in Middeleeuwen en Na-
dere Reformatie, Zoetermeer 2002, 18.
31  D’Outrein, Godvruchtige ziels-betragting, voor, onder en na het houden van het H. 
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doen kennen als een prediker die aan de bevindelijke geloofsbeleving een 
ruime plaats toekende. De preken zijn vrijwel steeds opgebouwd volgens een 
vast stramien. Na de exegese van de tekst wordt de zinnebeeldige betekenis 
uiteengezet; daarna volgt de toepassing van het Bijbelwoord op het Heilig 
Avondmaal. Vervolgens worden de ongelovigen gewaarschuwd zich van de 
tafel te onthouden en wordt de gelovige disgenoten voorgehouden dat een 
consciëntieuze voorbereiding nodig is om op de juiste wijze avondmaal te 
vieren. Wanneer D’Outrein de laatste groep aanspreekt, komt ook aan de orde 
de wijze waarop het heil tijdens de viering van Heilig Avondmaal genoten mag 
worden. Hij spreekt daarover in de volgende bewoordingen:

Hebt gij dat/ in het byzonder/ niet wel ondervonden in en onder het gebruik 
des heilgen Avondmaals, dat de Heere na by u was/ en dat het u ook goed was 
na bij God te sijn? Is de Heere niet wel gunstig geweest aan uwe ziele? Heeft 
hij u niet wel lieflijk omhelst? Heeft hij u niet gekust met de kussen van sijn 
mond/ en sijne liefde doen smaken, die beter is dan wijn? Heeft hij u niet wel 
ingeleidt in sijne binnenkameren/ ende u daar doen sien/ smaken/ hooren/ 
gevoelen het aller verborgenste van sijne liefde ende u stof gegeven/ om u te 
verheugen ende te verblijden? Heeft hij u daar niet wel doen ondervinden sijne 
oneindige liefde/ en de  voorsmaak gegeven van de salige heerlijkheid?32

Sprekend over de ‘geestelijke wijn’ van het Nieuwe Testament, waarmee vol-
gens D’Outrein de Heilige Geest is bedoeld, geeft hij aan dat men op een 
Gode betamelijke wijze ‘dronken’ kan worden van liefde. Daarom leest men, 
zo zegt hij, dat de bruidegom spreekt: ‘Eet, vrienden, drinkt en wordt dron-
ken, o liefste!’ (Hoogl. 5:1).33 In de preken vinden we ook diverse malen de 
uitspraak dat het Avondmaal geen treurmaaltijd is. De avondmaalgangers die-
nen zich dat bewust te zijn en zich als bruiloftskinderen te gedragen:

Als een godvruchtige nu sig voor God vernedert heeft/ ende/ door den geloove, 
versoening gesogt, en/ soo hy hoopt/ verkregen heeft in en door Jesus dierbaar 
bloedt; soo moet hy tot dese maaltijd niet naderen met een naare droefheid/ 
maar met vrolijke vrymoedigheid, ende met blydschap, ende daar moet hij 
troost sijner ziele soeken. Het is een bruiloftsmaaltyd, daar geen droefheid 
pleeg plaats te hebben (want souden ook de bruiloftskinderen treuren/ terwijl 
de bruidegom bij hen is?), maar uitgelatene vreugde en allerleije vrolijkheid. 
En daarom/ wie is er onder ulieden treurig en neerslagtig? Ey, wekt u selven op 
en laat de vertroostingen Gods u niet te klein zijn.34

Nacht-maal des Heeren uit den Psalm XXIII, Dordrecht 1721.
32  D’Outrein, Godvruchtige ziels-betragting, 206-207.
33  D’Outrein, Godvruchtige ziels-betragting, 394.
34  D’Outrein, Godvruchtige ziels-betragting, 226-227.
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In de preken vinden we ook telkens een ruime nodiging om tot Christus 
de toevlucht te nemen.35 Daarin komt tot uiting dat D’Outrein het kleine 
en zwakke geloof rekent tot het ware geloof. De hoorders worden door hem 
verschillend aangesproken, waarbij hij onderscheid maakt tussen hen die het 
ware geloof deelachtig zijn en zij die daar geen kennis aan hebben. De wijze 
waarop hij dit doet, laat zien dat de persoonlijke geloofservaring voor hem van 
groot gewicht was. Over zijn eigen geloofservaring spreekt hij zich echter niet 
vaak uit. Toch kan niet gezegd worden dat dit helemaal ontbreekt. Vooral in 
Den Honigraat der verdrukkingen vinden we er voorbeelden van. Zo schrijft hij 
in een preek over Rom. 5:5 het volgende:

Wat is het niet een hemel op aarden/ niet alleen blijken en uitwerkingen van 
Gods liefde t’ onswaarts te ondervinden; maar ook de liefde van God gewaar 
te worden/ dat se is uitgestort in onse herten door den heiligen Geest! Te sien 
en te smaken dat Jehova goedertieren is; te eten van het Manna dat verborgen 
is/ te besitten den witten keursteen/ en daarop een nieuwen naam geschreven/ 
welken niemant kent/ dan die hem ontvangt! O wat is het heuchelijk/ als men 
dus ondervint/ dat de verborgen gemeensaamheid van God over en voor ons 
is/ en zyn verbond om ons in ’t verborgene wijsheid bekent te maken/ en sijne 
liefde te doen smaken!36

Zoals al opgemerkt is, ontbreekt in de avondmaalspreken de zinnebeeldige 
Schriftuitleg zeker niet. Ook hierbij zien we dat D’Outrein, als het gaat over 
wat een Bijbelwoord impliciet zegt, de lijn heel ver doortrekt. Zo merkt hij 
naar aanleiding van de woorden ‘Gij richt de tafel toe voor mijn aangezicht 
tegenover mijn tegenpartijders’ (Ps. 23:5) op, dat op deze ‘welgestelde tafel’ 
zout zeker niet zal ontbroken hebben! Dat zou dan volgens hem kunnen wor-
den gezien ‘als een sinnebeeld van de stigtelijke verkeering en gedrag der hei-
lige mannen/ door welke de Schriften van het Oude en Nieuwe Testament 
geboekstaaft sijn’.37 D’Outrein voegt er aan toe: ‘Door het sout worden ook 
verbeeldt de goede exempelen en stigtelijke gedraaging der Leeraaren/ selfs 
die het Evangelium verkondigen/ met woorden en werken/ waar door sy de 
waarheden des Evangeliums des te smakelijker maken/ ende sig selfs en ande-
ren voor het verderf bewaren.38 Tevens veronderstelt hij dat er ook gouden of 
zilveren vaten (schalen en dergelijke) tot het tafelgerei zullen hebben behoord, 
die volgens hem dan zouden wijzen op de dienaren van het Evangelie.39 

35  D’Outrein, Godvruchtige ziels-betragting, 108-111 en 437.
36  D’Outrein, Den Honigraat der verdrukkingen (1738), 182. 
37  D’Outrein, Godvruchtige ziels-betragting, 282.
38  Hij verwijst hierbij naar het woord dat Jezus sprak tot zijn discipelen: ‘Gij zijt het 
zout der aarde’ (Matth. 5:13).
39  D’Outrein, Godvruchtige ziels-betragting, 282-283.
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 Opmerkelijk is dat we ook citaten van profane auteurs in de avond-
maalspreken aantreffen.40 Wanneer we D’Outreins preken grondig overzien, 
stellen wij vast dat het bevindelijke aspect zeker niet ontbreekt. Soms drukt hij 
zich uit in mystieke bewoordingen. Dit komt echter niet veelvuldig voor. 

De emblematische Schriftuitleg en de toepassing 
op het bevindelijke leven

Kan de ‘zinnebeeldige’ Schriftuitleg in de prediking vruchtbaar worden toe-
gepast op de hoorders? D’Outrein had in zijn Proefstukken het antwoord op 
deze vraag in feite al gegeven. Volgens hem was dat zeker het geval. Met voor-
beelden had hij dat aangetoond. Van diverse zijden bleef men echter met be-
trekking tot dit punt kritiek uitoefenen op de prediking van de coccejaanse 
predikanten. De Joncourt is hier, zoals we eerder zagen, een voorbeeld van. 
D’Outrein haalt van hem de verwijtende uitspraak aan, dat predikanten die 
op de preekstoel veelvuldig spreken over perioden, zinnebeelden en allego-
rieën, te vergelijken zijn met een huisvader die zijn hongerige kinderen in 
plaats van voedsel geografische kaarten voorlegt.41 D’Outrein vond deze kri-
tiek onterecht. Hij vroeg zich af wie er met die predikers bedoeld konden zijn. 
Volgens hem was De Joncourt ‘geweldig de weg mis’ als hij meende dat het 
preken over zinnebeelden en voorbeelden, niet tot heiligmaking zou kunnen 
dienen. Paulus’ prediking aan de Hebreeën was er het bewijs van dat uit de 
zinnebeelden ‘krachtige toepassingen tot zelfonderzoek, overtuiging, bestraf-
fing, vermaning en vertroosting’ konden worden gehaald. 

Zinnebeeldige uitleg toegepast op de hoorders

Duidelijk is dat D’Outrein van mening was dat de zinnebeeldige uitleg bij 
uitstek geschikt was om toegepast te worden op de hoorders. In zijn eerder 
genoemde werk De Tabernakel van Moses (Amsterdam 1715) geeft hij daar een 
aantal proeven van. Na een zeer gedetailleerde beschrijving en uitleg van alle 
voorwerpen in de tabernakel, geeft D’Outrein van ieder object een zinnebeel-
dige duiding. Zo is volgens hem de zevenarmige kandelaar een zinnebeeld van 
Christus, maar tevens van de kerk. Het licht dat er door wordt verspreid, wijst 
op kennis, wijsheid, voorzichtigheid, genade en heiligheid. De olie is een zin-
nebeeld van de Heilige Geest. De instructie dat de olie dagelijks moest wor-
den vernieuwd, wijst op de noodzaak van de gedurig nieuwe toevoer van de 

40  Bijvoorbeeld van Homerus, Socrates, Plutarchus en Virgilius.
41  D’Outrein, Brief aan een vriend, 52.
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verborgen werking van de Heilige Geest die de gelovigen nodig hebben.42 Het 
koperen wasvat is volgens D’Outrein een zinnebeeld van Jezus zelf, terwijl het 
water diens gehoorzaamheid en verdiensten zouden symboliseren, waardoor de 
zonden afgewassen worden. Het feit dat het wasvat uit koper was vervaardigd, 
wees volgens hem op de vastheid en bestendigheid van Christus. De kranen van 
het wasvat zien op de apostelen en evangelisten, die door hun preken Christus 
‘openen’ voor de gelovigen, terwijl de reiniging zelf beeld van de heiligmaking is. 
 D’Outreins exegetische uiteenzetting was er vooral op gericht de hoor-
ders en lezers te onderwijzen in de ‘praktijk der godzaligheid’. Met het oog 
daarop geeft hij een aparte ‘toepassing’.43 Hij begint met te stellen dat we uit de 
instelling van het wasvat onze ellendige en rampzalige staat kunnen leren; dat 
we van nature geheel onrein zijn. Ons verstand, onze wil, neigingen en harts-
tochten, ja alles is bevlekt. Dat geldt zelfs van onze rechtvaardige daden en onze 
godsdienst. God is echter volmaakt, heilig, rein en rechtvaardig. Niemand kan 
gemeenschap met Hem hebben zonder gezuiverd te zijn. Wat dus te doen? De 
mens kan zichzelf niet zuiveren, want de profeet zegt: ‘Al wiest gy u met salpeter, 
ende al naamt gy u veel seepe, soo is dogh uwe ongeregtigheid voor myn aange-
sigt geteekent’ (Jer. 2:22). D’Outrein wijst erop, dat er een ‘wasvat’ is geopend: 
Jezus Christus, wiens bloed reinigt van alle zonden. Vervolgens somt hij een 
groot aantal kentekenen op waaraan de hoorder zich kan toetsen om te weten 
of hij gereinigd is. Zo vraagt hij: ‘Zijt gij wel overtuigd geweest van, en verlegen 
over uwe sonden en schulden? Hebt ge wel gesien/ dat ’er geen uitkomste altoos 
was/ dan in en door de verdiensten Christi/ en hebt ge die boven alles begeerd? 
Hebt gij u door den geloove daarin gebadet/ en die u toegepast?44 Ter waar-
schuwing laat D’Outrein erop volgen dat degenen die weliswaar inzien dat het 
bloed van Christus hen alleen reinigen kan, maar die desondanks aan de zonden 
vasthouden, zich niet moeten inbeelden ‘gewassen’ te zijn. Het gaat om waar-
heid in het binnenste. De zondaren roept hij op zich te reinigen en de gelovigen 
maant hij aan steeds meer zuiverheid te zoeken. Zijn toepassing eindigt met de 
verzuchting: ‘Derhalven laat het steeds onse sugt tot God en Jezus Christus/ 
ende ook onse pooginge zyn: Reinig my, reinig my! Ik moet suiver syn als gy.’45 
 In hoofdstuk 5 van deze studie - over de homiletische werkwijze van 
D’Outrein - hebben we aangegeven dat hij van mening was, dat bij de zinne-
beeldige Schriftuitleg ook datgene betrokken mocht worden wat impliciet in 
een Bijbelwoord wordt gezegd. Ook dat zou volgens hem mogen worden aan-
gewend in de toepassing. Een voorbeeld is zijn preek over het Schriftwoord 
‘Wie zielen vangt, is wijs’ (Spr. 11:30).46 Het is een preek die D’Outrein ge-

42  D’Outrein, De Tabernakel van Moses, 423.
43  D’Outrein, De Tabernakel van Moses, 568.
44  D’Outrein, De Tabernakel van Moses, 569.
45  D’Outrein, De Tabernakel van Moses, 573.
46  D’Outrein, Bibelsche Keur-stoffen, Amsterdam 1702, 493-535.
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houden heeft bij de bevestiging van Simon Brouwer (1676-1756) tot predi-
kant van de gemeenten Velp en Rozendaal op 30 oktober 1701. Na een exe-
gese van de tekst, waarbij wordt ingegaan op Griekse, Arabische en Syrische 
tekstvarianten, volgt een bespreking van wat onder ‘vangen’ moet worden ver-
staan. Hij merkt op dat het woord in de Schrift meestal in negatieve zin wordt 
gebruikt. Want dieren worden immers gevangen om ze daarna te doden, hetzij 
om ze uit te weg te ruimen omdat ze schadelijk zijn, hetzij om hun vlees voor 
consumptiedoeleinden te gebruiken. Ook kan het gaan om de huid van het 
dier. Een uitvoerige beschrijving geeft D’Outrein van de hulpmiddelen die 
daarbij kunnen worden aangewend. Hij blijkt goed op de hoogte te zijn van 
de jachtgebruiken. Hij had die immers op de heerlijkheid Rosendael met eigen 
ogen kunnen waarnemen. Zo vermeldt hij dat bij het jagen op wild, brakken47 
kunnen worden ingezet om herten op te jagen. Dat er vervolgens geschoten 
wordt met loden kogels. Vissen worden gevangen met netten en een angel 
met aas eraan. Vogels worden gevangen door ze te lokken met zaad, maar ook 
met strikken en vogellijm. Hoewel er door hem ook olifanten, leeuwen en 
tijgers, beren en krokodillen worden genoemd, krijgt men niet te horen hoe 
deze gevangen kunnen worden. Maar duidelijk benadrukt D’Outrein dat met 
wijsheid, dus met kennis van zaken, gehandeld moet worden. Hoeveel te meer 
geldt dit in geestelijke zin voor het ‘vangen van zielen’. 
 Curieus is, dat hij in de ‘toeëigening’ van de preek vrijwel alles wat bij 
het vangen van dieren aan de orde is, toepast op het vangen van zielen.48 Hij 
komt tot de volgende opsomming met betrekking tot de taak van een predi-
kant: Hij moet anderen met zijn exempel voorgaan; hij moet zich gedurig oe-
fenen in de kunst om zielen te vangen; hij mag geen moeite ontzien; hij moet 
wakker van geest zijn; hij moet naspeuren waar wat te vangen is; hij moet 
‘verscheidene mensen verscheidentlijk behandelen’ (herten vang je op een an-
dere manier dan konijnen, en vissen en vogels weer anders); hij moet netten 
spreiden (zinnebeeld van het Evangelie); hij legt aas of zaad om te lokken (het 
zaad van het Evangelie en Christus als het Brood des Levens); hij moet op zijn 
tijd letten (de juiste tijd kiezen, zoals een visser die op tijd zijn hengel moet 
ophalen); hij moet weten dat het in troebel water goed vissen is (als de gemoe-
deren van mensen zijn aangedaan, is de kans groot hen te kunnen aanspreken 
en hen te kunnen leiden); sommige vissen worden door licht gevangen (zij 
die door het heldere licht van de waarheid overtuigd worden); een predikant 
moet zich bedienen van brakken en lokvogels (hij moet gebruik maken van de 
dienst van anderen die kunnen bijdragen tot overtuiging van mensen); hij zal 
fluiten als een vogelvanger (de lieflijke verkondiging van het Evangelie); hij zal 
ook vangen door te schieten (de pijlen van het Woord waardoor iemand kan 
worden geraakt en zijn oude mens zal sterven, maar hij zal ook nieuw leven 

47  Een brak is een bepaald soort jachthond.
48  D’Outrein, Bybelsche Keur-stoffen, 511-528.
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ontvangen); hij moet geduld oefenen; hij moet niet luidruchtig zijn (geen 
‘snorkende grootspreker’ zijn); hij moet zijn eigen netten niet roken (hij mag 
niet de vrucht op zijn werk toeschrijven aan eigen ijver of bekwaamheid); en 
hij moet degenen die eenmaal gevangen zijn niet opnieuw laten ontsnappen.
 Het is een grote hoeveelheid aspecten die D’Outrein over ‘het vangen 
van zielen’ naar voren weet te brengen. In feite zijn ze afgeleid van de zinne-
beeldige betekenissen die hij aan de verschillende handelingen toeschrijft. Dit 
bood hem tal van mogelijkheden om die op het geloofsleven toe te passen. 
De zinnebeeldige betekenis van het Schriftwoord ‘Wie zielen vangt, is wijs’ 
(Spr. 11: 30) fungeert in feite als uitgangspunt voor een reeks zinnebeeldige 
betekenissen die ontleend zijn aan de praktijk van het leven. 
 

Geschriften van andere auteurs, 
vertaald door D’Outrein 

Van de hand van D’Outrein zijn meer dan vijftig werken in druk verschenen.49 
Daarnaast heeft hij geschriften van andere auteurs vertaald, die eveneens zijn 
gepubliceerd, te weten: één werkje van S. Gaussenius († 1675) hoogleraar te 
Saumur, en twee geschriften van zijn leermeester C. Vitringa. Van de Franse 
theoloog  Jean de la Placette vertaalde hij ook een tweetal publicaties.
 Het geschriftje van Gaussenius heeft D’Outrein uit het Frans vertaald, 
omdat hij het verzoek had gekregen iets te schrijven over het pastoraat aan 
zieken.50 Een niet nader genoemde persoon had hem in Dordrecht speciaal 
een bezoek gebracht met de vraag of hij een dergelijk werkje wilde schrijven 
omdat daar behoefte aan bestond. D’Outrein had aanvankelijk de boot af-
gehouden, omdat hij werk genoeg had te doen. Toch liet de vraag hem niet 
los. Zo kwam hij op het idee het boekje van Gaussenius, dat hij zelf met 
instemming had gelezen, uit het Frans te vertalen. Op die wijze kon hij dan 
toch aan de vraag voldoen. Hij voegde het werkje toe aan zijn eigen geschrift 
De groote nuttigheid der catechisatien (Dordrecht 1704). Met deze tweeledige 
uitgave kon hij zowel gezonde als zieke personen van dienst zijn, zo was zijn 
redenering. De uitvoerige toelichting, die omvangrijker is dan het werkje van 
Gaussenius zelf, laat zien dat D’Outrein een consciëntieuze pastorale aanpak 
voorstond. De notie dat zieken eerlijk moeten worden behandeld, vormt de 
hoofdboodschap van het geschriftje.
 Van zijn leermeester en vriend Campegius Vitringa vertaalde D’Outrein een 
tweetal geschriften uit het Latijn. In 1715 verscheen Verklaring van de Evan-
gelische parabolen. In feite is het een bundeling van dictaten van colleges die 

49  Zie de bibliografie sub 1.
50  D’Outrein, Een korte verhandeling van Stephanus Gaussenius over het rechte gebruik 
der sleutelen van het Koningrijk der Hemelen ontrent de kranken, Dordrecht 1704.



255

De Pietas in het Leven en Werk van D’Outrein

Vitringa had gegeven in Franeker nadat D’Outrein al uit Friesland vertrokken 
was. D’Outrein had bij zijn oud-leerling Bernhard Cremer (1683-1750), predi-
kant te Asperen, de dictaten in het Latijn ter inzage gekregen. Hij had meteen 
grote interesse getoond, omdat hij benieuwd was of hier nog zaken in werden 
vermeld die hij zelf bij het schrijven over de gelijkenissen niet had opgemerkt.51 
Al spoedig begon hij gedeelten uit het handschrift te vertalen. Uiteindelijk be-
sloot hij het geheel in het Nederlands over te zetten. Wanneer hij logeerde op de 
heerlijkheid Rosendael, of bij vrienden in Wageningen of te Zutphen enige tijd 
doorbracht, werkte hij ’s morgens aan de vertaling. Toen hij die gereed had, leek 
het hem goed het gehele werk te publiceren. Uiteraard vroeg hij om Vitringa’s 
toestemming. De briefwisseling hierover vinden we in de voorrede.52 Hieruit 
blijkt dat Vitringa bedenkingen had. Hij vroeg eerst enige gedeelten te mogen 
inzien om te kunnen vaststellen of hij akkoord kon gaan. Uiteindelijk heeft hij 
met de uitgave ingestemd. Wel merkte hij op, niet in de gelegenheid te zijn de 
tekst nog te verbeteren. Hij gaf aan D’Outrein de vrije hand om de uitgave te 
verzorgen en stelde daarvoor zijn eigen handschrift ter beschikking. 
 Door W.F.C.J. van Heel is erop gewezen dat uit de brieven in de voorrede 
blijkt dat Vitringa niet erg ingenomen was met zijn eigen werk. Waarschijn-
lijk omdat hij tot het inzicht was gekomen - mogelijk bij het werken aan zijn 
commentaar op Jesaja - dat hij bij de uitleg van de parabolen de allegorische 
Schriftverklaring ‘op een overdreven wijze had gebruikt.’53 Van Heels consta-
tering is vermoedelijk juist, want uit de brieven krijgt men de indruk dat Vi-
tringa de uitgave van zijn vroegere werk niet geweldig vond, maar de uitgave 
niet heeft durven weigeren omdat D’Outrein er al veel werk aan had besteed. 
Veelzeggend is zijn waarschuwing voor ‘buitensporige en verre gesogte verkla-
ringen en toepassingen, die zig niet konnen aangenaam maken aan zedige en 
wel onderscheidende verstanden.’54 Vond hij dat hijzelf zich daar enigermate 
aan schuldig had gemaakt? Overigens is het niet verbazend dat D’Outrein 
juist heel ingenomen was met dit werk van Vitringa. De wijze van exegetiseren 
in Verklaring van de Evangelische parabolen komt namelijk geheel overeen met 
zijn eigen emblematische methode van Schriftuitleg. 
 Het tweede werkje - we maakten er al melding van -  te weten Korte schets 
van christelyke zeden-leere55 is door D’Outrein eveneens uit het Latijn vertaald. 

51  D’Outrein, De gelijkenissen van de Verloren zoon en Onregtvaardigen rentmeester, 
Amster-dam 1692.
52  C. Vitringa, Verklaring van de Evangelische parabolen, (voorrede) ** 3v -**** 2r.
53  W.F.C.J. van Heel, Campegius Vitringa Sr. als godgeleerde beschouwd, ’s-Gravenhage 
1865, 59.
54  Vitringa, Verklaring van de Evangelische parabolen, (voorrede) ***4r.
55  Vitringa, Typus theologiae practicae s. de vita spirituali ejusque affectionibus com-
mentatio, Franeker 1716; vertaling door D’Outrein onder de titel: Korte schets van 
christelyke zeden-leere ofte van het geestelyk leven, Amsterdam 1717.
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Het is een geschriftje dat Vitringa schreef met het oog op praxis pietatis. Door 
D’Outrein wordt hij in de voorrede daarvoor geprezen, omdat hoogleraren 
volgens hem het meestal beneden hun waardigheid vonden zulke praktische 
werkjes te schrijven. D’Outrein kon zich geheel in de inhoud vinden en wens-
te dat het door middel van zijn vertaling voor een groter publiek beschikbaar 
zou komen Van het piëtistische werkje verscheen zelfs een vierde druk, zodat 
het zeker in een behoefte heeft voorzien.
 Van J. de la Placette heeft D’Outrein het eerder genoemde geschrift 
La Communion Dévote (Amsterdam 1696) vertaald. Het boek kreeg de titel: 
De godvruchtige Nagtmaal-Houding ofte De wijze om heiliglyk en nuttiglyk het 
Heilig Avondmaal te genieten (Dordrecht 1716). Het was de Prinses Douairière 
van Oldenburg56 die De la Placette onder D’Outreins aandacht had gebracht. 
Zij had in Kopenhagen hem van nabij meegemaakt en roemde zijn wijsheid, 
schranderheid en godsvrucht. Een Frans predikant had zich ook positief over 
hem uitgelaten. Later kreeg D’Outrein in Den Haag de mogelijkheid De la 
Placette, die in Nederland bij zijn dochter was komen wonen, persoonlijk te 
ontmoeten. De la Placette had vervolgens een bezoek aan D’Outrein gebracht. 
Door zijn hoge leeftijd was De la Placette niet meer in staat te publiceren. Mo-
gelijk heeft D’Outrein zich daarom geroepen gevoeld La Communion Devote 
te vertalen. In het voorwoord geeft hij een korte levensbeschrijving van de au-
teur.57 Hij merkt op, dat er lezers zullen zijn die de zedenleer van de schrijver 
en de vereisten die gesteld worden om ‘waardiglyk’ aan het Avondmaal te gaan 
‘gestreng’ zullen vinden. Mogelijk zal bij hen de vraag opkomen: ‘Wie zal dan 
ten Heilige Avondmaal gaan?’ Maar het is volgens D’Outrein de vraag of de 
schrijver de weg nauwer stelt dan Jezus en de apostelen gedaan hebben.58 Zij 
die van gedachten zijn dat de auteur meer werk maakt van de heiligmaking 
dan van de rechtvaardigmaking, kan hij geruststellen. De schrijver is volgens 
D’Outrein op dit punt geheel rechtzinnig. In dit verband vindt hij het nodig 
erop te wijzen dat er twee klippen zijn waarop iemand kan schipbreuk lijden. 
Aan de ene kant dat men veronachtzaamt  hetgeen Christus buiten ons ge-
leden en gedaan heeft, aan de andere dat men alleen denkt, spreekt en werk 
maakt van hetgeen Christus buiten ons heeft gedaan. Het zijn volgens hem de 
Hebreeën, de antinomianen en een groot deel van de ‘mondbelijders’, die aan 
de laatste klip zich stoten. De piëtisten en werkheiligen daarentegen dreigen 
op de eerstgenoemde klip te lopen, volgens D’Outrein.59 De leer en belijde-
nis van de zuivere Gereformeerde kerk dringt echter krachtig aan op weder-
geboorte en heiligmaking. In De godvruchtige Nagtmaal-Houding vinden we 

56  Zij verbleef een tijd lang op de ‘Dooreweert’ te  Arnhem. D’Outrein en zijn echt-
genote hadden regelmatig omgang met haar.
57  De la Placette, De godvruchtige Nagtmaal-Houding,(voorrede) 20-21.
58  De la Placette, De godvruchtige Nagtmaal-Houding,(voorrede) 26.
59  De la Placette, De godvruchtige Nagtmaal-Houding,(voorrede) 30-31.
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gedetailleerde aanwijzingen over hoe de avondmaalganger te handelen heeft 
voor, tijdens en na de viering van het sacrament. De sterke nadruk op de hei-
liging van het leven laat zien dat het werk een voorbeeld is van praxis pietatis. 
Het feit dat D’Outrein dit geschrift vertaalde en in handen wilde zien van veel 
lezers, geeft aan dat hij er grote waarde aan hechtte.
 Een tweede, veel kleiner geschriftje van De la Placette, heeft D’Outrein 
vertaald en het licht doen zien onder de titel Verhandeling van het goede en het 
quade, dat’ er steekt in den drift waar mede men de vertroosting soekt. Hij heeft 
het aan de derde druk van zijn Den Honingraat der verdrukkingen toegevoegd 
(1719). Het werkje past qua thematiek geheel bij de preken in deze bundel.  

De publicaties van Geertruida Sluiter, 
D’Outreins echtgenote

In het eerste hoofdstuk van deze studie is vermeld dat D’Outreins echtgenote 
al voor haar huwelijk een belangrijk geschrift had gepubliceerd. Het gaat om 
’t Geestelyk Leven der Ziele, waarvan de eerste uitgave in 1685 bij Johannes 
Boekholt60 verscheen. J.B.H. Alblas heeft aan de hand van een reconstructie 
van het fonds van Boekholt vastgesteld, dat het voornamelijk auteurs waren 
uit de kring van de Nadere Reformatie die op de lijst van Boekholt voorko-
men.61 Werken van W. Teellinck, J. Koelman, W. Sluiter en vertalingen van 
werken van een aantal puriteinse auteurs werden door hem uitgegeven. Ook 
Th. Untereyck maakte deel uit van zijn fonds. Het boek van Geertruida Slui-
ter behoorde tot de eerste werken die hij uitgaf. 
 In het voorwoord zet Geertruida Sluiter uiteen hoe zij tot het schrijven 
was gekomen. Zij vertelt dat ze veel van haar tijd in afzondering had doorge-
bracht om ‘de ydele geselschappen van de dertele wereldlingen te ontduyken’. 
Steeds meer was bij haar het verlangen ontstaan niet alleen met eigen zielen-
heil bezig te zijn, maar ook voor anderen tot zegen te mogen zijn. Ze brengt 
dit als volgt onder woorden: ‘dat Jesus, den hemelschen hoogenpriester, de 
olye syns Geestes overvloediger in de lampe myns herten soude uitgieten, dat 
ik het ligt der kenisse en genade Gods, als mede de heyligheyd des levens, aan 
anderen ook moeste doen ligten’.62 Zo kwam zij ertoe haar ‘schaght en veder te 
ontboeyen’ en haar innigste gedachten op papier te zetten. Echter niet zonder 
schroom, omdat ze zich ervan bewust was dat bepaalde personen zich zouden 
afvragen of dit wel gepast was voor een vrouw, die bovendien nog heel jong 
was. 

60  Joh. Boekholt (1656-1693) was uitgever en boekverkoper van stichtelijke en theo-
logische werken te Amsterdam.
61  J.B.H. Alblas, Johannes Boekholt (1656-1693), Nieuwkoop 1987, 495-496.
62  G. Sluiter, ’t Geestelyk Leven der Ziele, Amsterdam 1706, (voorrede 1e druk), *4r.
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Maar wat mag my onnosel meysken, nog weinig van Jaren en swak van 
breyn zynde, bewogen hebben? Hoe derve ik soo vrijmoedig zyn om de 
penne in de inkt te doopen, myne magere invallen te uiten en dit werkje 
te voorschyn brengen? Gelykt het niet naar een onbesonne voorbarigheyd? 
Moest ik ten minsten niet nog wat toegezien hebben, tot myn Jaren wat 
voort gevloeyd, en myn oordeel alenskens wat gerypt was; en ik te vooren 
myne onderrichtinge uyt meenigerley lessen van geleerde en godvruchtige 
mannen gehaald had?63 

De tegenwerping dat voor hoge wetenschap een schrander verstand vereist is, 
‘terwijl de natuur gewilt heeft de vrouwspersonen hier in meerder gebrekke-
lijk te laten, als wel het mannelijke geslagt’, was haar bekend. Desalniettemin 
was zij van mening ‘dat Gods magt niet afhangt van de bequaamheid van 
het werktuig’.64 God heeft immers in oude tijden ook aan vrouwen genade 
uitgedeeld en door hen grote dingen uitgewerkt, zo betoogt zij. Sara, Mir-
jam, Deborah en Maria Magdalena zijn er voorbeelden van. Zou Hij dan ook 
haar niet willen gebruiken? Zij was ervan overtuigd dat dit wel het geval was. 
Vooral voor haar seksegenoten kon zij mogelijk tot zegen zijn. A. de Jeu is 
van mening dat dit vooral de doelgroep was waarvoor Geertruida Sluiter haar 
boek schreef.65

 Op het titelblad van de eerste druk vermeldde de uitgever als auteur: 
I.C.S.V., hetgeen mogelijk betekende: Ionkvrouw Geertruida Sluiter Virgo.66 
De titelgravure van de eerste druk toont een afbeelding van een vrouw, zittend 
in een studeerkamer, die verdiept is in een boek. Porteman en Smits-Veldt wij-
zen erop dat deze afbeelding een groot verschil laat zien met de titelbladen van 
rooms-katholieke vrouwenboeken, waarop de schrijfsters als het ware door 
een hemelse straal van goddelijke inspiratie beschenen, worden afgebeeld.67  
 In de voorrede wordt door de schrijfster vermeld: ‘Dat de Schrijveres 
haar [naam] niet noemt, is t‘ eenemaal buyten aanstoot: als spys slegts smaak-
elyk is, soo is ’t evenwel wie de selve toebereyd heeft.’68 Omdat ze zich bewust 
is van haar geringe capaciteiten heeft ze veelvuldig passages overgenomen uit 
werken van geleerde mannen, zo meldt ze. De ‘onsmaakelyken ongesouten 
vrouwenstyl’ zou ze ermee hebben willen verdoezelen.

 

63  Sluiter, ’t Geestelyk Leven der Ziele, (1706) voorrede 1e druk, *5r.
64  Sluiter, ’t Geestelyk Leven der Ziele,(1706), 76.
65  De Jeu, ’t Spoor der dichteressen’. Netwerken en publicatiemogelijkheden van schrij-
vende vrouwen in de republiek (1600-1750), Hilversum 2000, 234.
66  A. de Jeu,  ‘’t Spoor der dichteressen’, Hilversum 2000, 243.
67  Porteman en Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen, 840-841.
68  Sluiter, ’t Geestelyk Leven der Ziele, (voorrede 1e druk), *6v. 
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Frontispice van Het Geestelyck leven der zielen, Amsterdam 1685; 
collectie Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA).
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De inhoud van het boek blijkt echter kundig samengesteld en de schrijfstijl ver-
zorgd. Ondeskundig blijkt Geertruida Sluiter zeker niet te zijn. Het werk heeft 
dan ook een goede aftrek gevonden. In 1691 bracht Boekholt namelijk een twee-
de druk op de markt, waarbij hij in advertenties wel J. G. Sluiter(s) als auteur 
vermeldde. Aan het werkje werd toegevoegd: Aanhangsel van het Geestelyk Huwe-
lyk tusschen Christus en de Kerk. De drukker had met moeite Geertruida Sluiter, 
inmiddels D’Outreins echtgenote, ertoe kunnen bewegen het voor de druk af 
te staan. Zij was niet gelukkig met de heruitgave van haar werk. In de ‘tweede 
aanspraak’ zegt ze: ‘Alleen moet ik u bekent maken, dat het tegen mijn genegen-
heid (egter niet zonder myn toestemming) is, dat dit Boekje voor de tweedemaal 
weder aan de dag gebragt wordt.’ Waarom ze er zo over dacht, legt ze uit:

Dat het tegen myne genegenheid strijd, daar van is d‘ oorsaak, dat nadien door 
de meerderheid van jaren, en door meerdere oefeningen, en, mag ik seggen, 
tot roem van de Goddelyke goedertierenheid, ook door overvloediger genade 
des Geestes myn gemoed meer bedaart, mijn oordeel gerypt, en myn zelfsken-
nis meerder is geworden, ik geagt hebbe, dat in dit werkje de stichtinge niet is 
opgeslooten, die ik in mijn kindsche jaaren oordeelde dat’ er in gelegen was.69

 Uit de inhoud van het boekje blijkt dat Geertruida Sluiter een piëtisti-
sche vrouw is geweest met een sterk mystieke inslag. De vroomheid die naar 
voren komt in haar spreken over de ‘vlammende liefde tot Jezus’ is van een bij-
zondere innigheid. De terminologie die zij gebruikt, kan worden omschreven 
als ‘liefdestaal’. Zo duidt zij haar medegelovigen aan als ‘liefelingen des Hee-
ren’. Haar uitspraken over de gemeenschap met God kleuren haar mystieke 
geloofsbeleving. Alblas spreekt over ‘erotic mysticism.’70 Deze term suggereert 
voor huidige verstaanders een seksuele connotatie, die zeker niet bedoeld is. 
Eerder moet worden gedacht aan de bruidsmystiek van Bernardus van Clair-
vaux.71 Evenals in het Hooglied, waaruit ze veelvuldig woorden aanhaalt, gaat 
het bij haar om het verkeer tussen Bruidegom en bruid. De voorstelling dat de 
kerk, maar ook de enkele ziel de bruid van Christus is, is de leidende gedachte 
in het boek. De notie dat er sprake is van een liefdesrelatie tussen Christus en 
de gelovige wordt door haar ver doorgetrokken. Zo spreekt ze –overigens in 
het door de mystieke traditie geijkte jargon - over ‘de zoete kussen van zijn 
mond’, het ‘dronken worden van liefde’72 en de oproep Hem ‘reine maagden-
liefde te schenken’.73 

69  Sluiter, ’t Geestelyk Leven der Ziele, (‘Tweede aanspraak’ in de 2e druk), *1.
70  Alblas, Johannes Boekholt (1656-1693), 103.
71  Zie: I. Boot, De allegorische uitlegging, 40-75; en De Reuver, Verborgen omgang, 
Zoeter-meer 2002, 40-46.
72  Sluiter, ’t Geestelyk Leven der Ziele, 117.
73  Sluiter, ’t Geestelyk Leven der Ziele, 146.
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 Door wie Geertruida Sluiter zich heeft laten inspireren, is niet geheel 
duidelijk. In de voorrede van haar boek merkt ze op dat ze weliswaar geschrif-
ten van geleerde mannen heeft gebruikt, maar het niet nodig vindt haar ‘dief-
stal’ (auteurs en titels) te vermelden. Niettemin komen we toch enige namen 
in haar boek tegen.74 Gelet op de schrijvers die ze noemt, stellen we vast dat 
Geertruida Sluiter voor haar huwelijk zich in coccejaanse kring bevond. Ook 
haar omschrijving van de ziel als ‘denkend wezen’ duidt zelfs op een cartesi-
aanse invloed.75 
 Van het ’t Geestelyk Leven der Ziel is in 1706 een derde druk versche-
nen, echter niet bij Boekholt, maar bij Gerardus Borstius te Amsterdam, de 
belangrijkste uitgever van D’Outreins werken. Aan de uitgave werd een derde 
werkje, getiteld Eensaam Ziels-gepijns, toegevoegd. Het ligt voor de hand dat 
D’Outrein zich met de uitgave van het boek bemoeid heeft. Dat Borstius het 
boek nu uitgaf, lijkt daarop te wijzen.76 Mogelijk heeft D’Outrein er zelfs de 
aanzet toe gegeven. Blijkbaar stemde hij met de inhoud van het werkje van 
harte in, niettegenstaande het feit dat zijn eigen publicaties deze mystieke 
inslag slechts bij uitzondering vertonen.

Conclusie

Uit het voorgaande blijkt dat de pietas een heel belangrijke plaats innam in het 
leven en werk van D’Outrein. Betreffende zijn preken kan gezegd worden dat 
hij daarin slechts sporadisch over zijn persoonlijke geloofervaringen spreekt. 
Toch ontbreekt deze notie niet. Passages waarin hij zich uitlaat in mystieke 
bewoordingen komen voor, maar ook hiervan geldt dat dit niet vaak gebeurt. 
 Van de zinnebeeldige Schriftuitleg kan gezegd worden dat D’Outrein 
goed in staat is de resultaten van zijn exegese toe te passen op het geloofsleven 
van de hoorders. Dat de uitleg soms vergezocht is, doet hier niets aan af. Door 
Groenendijk is D’Outrein een ‘praktizijn’ genoemd. Hij bedoelt hiermee dat 

74  Coccejus wordt door haar genoemd. Van hem heeft ze een gedeelte opgenomen 
uit zijn commentaar op de Profetie van Ezechiël, dat door een vriend - zo vermeldt 
ze - uit het Latijn was vertaald. In dit gedeelte (Ezech. 16:1-14) wordt door de profeet 
de liefde voorgesteld onder het zinnebeeld van een huwelijk tussen man en vrouw. (’t 
Geestelyk Leven der Ziele, 260-265). Verder verwijst ze naar Sibersma’s Woord des levens 
(1681), en tevens naar de uitleg van De brief aan de Philippenzen (1673) van P. van der 
Hagen.
75  Sluiter, ’t Geestelyk Leven der Ziele, 181.
76  Op welke wijze G. Borstius het recht verkregen heeft het boek uit te geven, is on-
duidelijk. Feit is dat later, in 1735, Boekholt weer met een heruitgave is gekomen. In 
1741 is er nog een vijfde druk in het licht gegeven door Pieter Verschueren en Jan ’t 
Lam te Amsterdam. 
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D’Outrein de praktijk der godzaligheid poogde te bevorderen.77 Dit is zeker 
het geval, want D’Outrein zag het als zijn herderlijke plicht de hoorders op 
te roepen tot een geheiligde levenswandel. Hierin vertoont hij overeenkomst 
met zijn voetiaanse collega’s die tot de Nadere Reformatie worden gerekend. 
In de ‘opdragt’ van zijn De kracht der Godsaligheid ofte de waare Heyligmakinge 
(Dordrecht, 1705) spreekt hij uit dat hij het niet beneden zijn waardigheid 
vindt zich in te zetten voor ‘betragting van ware Godvrugt’. Hij schrijft:  
 

Ik weet wel, dat ’er geen menschen ontbreken, die weinig smaak vinden in 
tractaten die enkel van practikale stoffen of van godvrugtigheid handelen. Die 
oordelen dat het beneden het werk van een man, van eenige geleerdheid is, 
sig daar mede op te houwden; als waar toe niet veel verstand en oordeel nog 
beleesentheid van nooden is. Dogh die in sulke gedagten zijn, wil ik versoe-
ken, dat sy eens een stuxken van die natuur ter hand slaan; en dat sy dan 
eens selfs sullen oordelen, wat ’er ligter valt, of een leerstuk der stellige God-
geleerdheid, of de verklaring van een Profetie of van eenig ander gedeelte 
van Gods Heilig Woord, dan een stuk, de Zedenleere, en de betragting van 
ware Godvrugt rakende, naar behooren uit te halen en in sijn ligt te stellen.78

D’Outrein was zich ervan bewust dat hij als predikant naast leraar ook herder 
moest zijn. De oproep tot een vroom en geheiligd leven, de gemeente aan- 
zetten tot het onderhouden van de christelijke moraal, achtte hij een van de 
moeilijkste taken van een predikant. Daar mag men zich echter niet aan ont-
trekken, vond hij. Hij besefte voor dit bij uitstek pastorale werk de bijzondere 
genade van God nodig te hebben. De eerste preek in het geschriftje over de 
heiligmaking eindigt hij met deze veelzeggende uitspraak en bede:

Mijne oogen zijn geslagen op Jehova, den heiligen en Heiligmaker van Israël, 
dat die mij in dier voegen door sijnen Heilige Geest bestralen wil/ dat ik niet 
slegts als de papagaajen, en uit hooren seggen, maar als uit eigene bevinding, 
daarvan prediken en schrijven mag. Heilige Vader! Heilig mij door uwe waar-
heid, Uw woord is de waarheid. Vervult mijn herte met heilige bewegingen 
en heilig mijne tong en penne door een kole/ genomen van uwen heiligen 
altaar/ op dat ik met betooning van Geest/ mag spreken en schrijven van de 
heiligmaking, het cieraad van uw huis/ en sonder welke niemand u sien sal.79

 
De praxis pietatis blijkt een zaak die D’Outrein na aan het hart lag. Zijn ver-
talingen van geschriften van andere auteurs, en zeker ook die van zijn echtge-
note, wijzen er op. Zijn eigen geschriften zijn er niet minder het bewijs van.

77  Groenendijk, ‘Een coccejaan als praktizijn’, 115. 
78  D’Outrein, De kracht der Godsaligheid, *8.
79  D’Outrein, De kracht der Godsaligheid, 15.
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Hoofdstuk 8

STICHTELIJKE POËZIE EN
PSALMBERIJMING

Stichtelijk poëet

Door A. Ros is een beknopte bibliografie gepresenteerd van Nederlandse 
stich-telijke gereformeerde poëziebundels uit de zeventiende en achttiende 
eeuw.1 Daarin worden ook poëtische werken van D’Outrein genoemd. Tevens 
publiceerde Ros een artikel over de ‘literaire’ canon van D’Outrein.2 We ko-
men er door aan de weet welke plaats D’Outrein in de kring van stichtelijke 
poëten innam en wie er verder deel van uitmaakten.
 D’Outrein had al vroeg van dichterlijke kwaliteiten blijk gegeven. 
In hoofdstuk 1 hebben we vermeld dat van hem al in 1679 een rouwdicht 
‘Lijktroost voor Kornelis Kien over de drouve dood van sijn huisvrouw Anna 
Somer’ in druk verscheen en enkele jaren later ‘Vreugdegalm bij de inhuldi-
ging van Vitringa’ en ‘Tranen over de dood van Bernard Somer’. Een omvang-
rijker poëtisch werk werd door hem vervaardigd toen hij de verklaring van het 
Hooglied van Nicolaus Lydius op rijm zette.3 Deze bundel bevat tevens berij-
mingen van: ‘Het lied van Mozes’ (Deut. 32), van een aantal psalmen en van 
de ‘De Raad des Vredes’ (Zach. 6:12,13). Het laatstgenoemde lied is verdeeld 
in drie partijen: 1. een aanspraak van God de Vader, 2. het antwoord van 
God de Zoon en 3. de toestemming van God de Heilige Geest. Ongetwijfeld 
heeft D’Outrein in zijn tijd met deze uitgave indruk gemaakt.4 Voorts schreef 
hij een aantal gelegenheidsgedichten, te weten: lofdichten in geschriften van 
bevriende auteurs en treur- en troostzangen naar aanleiding van het sterven 
van personen uit zijn kennissenkring. Door Ros worden in de door hem sa-
mengestelde bibliografie5 vermeld: het gedicht dat D’Outrein schreef naar 

1  Ros, ‘Een schatkamer van Gereformeerde poëzie’, in: DNR XVI (1992), 127-139.
2  Ros, ‘De ‘literaire’ canon van Johannes D’Outrein. Nuttige besteedinge der afge-
brookene uuren’ in: DNR XXIV (2000), 111-120. 
3  D’Outrein ‘Inleiding tot het Hooglied van Salomo’, in: N. Lydius, Het Hoogelied 
van Salomo, Amsterdam 1690.
4  Ros wijst erop dat Vitus Ringers (1660-1725), predikant van Britsum en Ried, in 
1682 een ‘Lov-digt’ op D’Outreins Hooglied-berijming schreef. Zie: Davids Soete lier. 
Vijf eeuwen Nederlandse psalmberijmingen, z.p. 2010, 227 noot 203.
5  Ros, ‘Een schatkamer van Gereformeerde poëzie’, 133.
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aanleiding van het overlijden van Alardin, zijn collega te Arnhem, getiteld 
Treur- en troost-gesang over Kasparus Alardin (1692); een Treur- en troostrede 
op de dood van Assueer Torck (1698);6 en een  Treur- en troostrede over Johan 
van Arnhem (1716). Het hofdicht De Roosendaalsche Vermakelykheden (1700) 
vormt echter D’Outreins belangrijkste dichtwerk. 
 

De literaire kring waar D’Outrein deel van uitmaakte

Het werkje Nuttige Besteedinge der Afgebrookene uuren, dat in 1717 bij de 
Amster-damse drukker Johannes Douci verscheen, is ten onrechte door som-
migen toegeschreven aan D’Outrein.7 Verwonderlijk is dit niet, omdat zijn 
naam als schrijver van de voorrede duidelijk op het titelblad staat vermeld, 
terwijl de naam van de auteur ontbreekt. Door Ros is aangetoond, dat de 
anonieme schrijver Hendrik Fouree, ‘krankbesoeker’ der Hervormde Neder-
duytsche Gemeente te Amsterdam, is geweest. D’Outrein gold in de kring 
van stichtelijke poëten in zekere zin als een autoriteit op het gebied van de 
dichtkunst. Hij was blijkbaar op het verzoek een voorrede te schrijven inge-
gaan, zodat de bundel in een goede reuk kwam te staan. De voorrede is van 
belang, omdat D’Outrein daarin - volgens Ros - een stukje literatuurgeschie-
denis heeft geschreven.8 
 Na een uiteenzetting over het belang van het zingen van psalmen, 
lofzangen en geestelijke liederen geeft D’Outrein in de inleiding van Nuttige 
Besteedinge een opsomming van stichtelijke dichters. Als eersten noemt hij 
een aantal reeds overleden dichtende predikanten, te weten: Bernhardus Bus-
hof, Willem Sluyter, Jodocus van Lodenstein, David Montanus, Hermannus 
Wits, Philippus van Sorgen, Philippus van der Vliet, Robertus Immens, Jaco-
bus Sappius, Frederik van Houten en Johannes Cloek.9 D’Outrein vermeldt 
niet welke publicaties van deze predikanten het licht zagen. Door Ros is dit 
nagegaan en beschreven.10 Twee van deze predikanten waren bekenden van 
D’Outrein. Dit blijkt uit het feit dat hij naar aanleiding van het overlijden 
van Jacobus Sappius (1657-1695), predikant te Dordrecht, een rouwgedicht 

6  Deze adellijke persoon was familie van Jan van Arnhem. D’Outrein zal hem waar-
schijnlijk op Rosendael hebben leren kennen. Zie verder over Assueer Torck: Bierens 
de Haan, Rosendael. Groen, Hemeltjen op Aerd. Kasteel, tuinen en bewoners sedert 1579, 
Zutphen 1994.  
7  Dit is bijvoorbeeld bij Glasius en Nagtglas het geval. Zij hebben mogelijk de on-
juiste vermelding overgenomen uit: R. Arrenberg, Naamregister van Nederduitsche 
boeken, Rotterdam 1788, 397. 
8  Ros, ‘De ‘literaire’ canon van Johannes D’Outrein’, 113.
9  [H. Fouree], Nuttige besteedinge der afgebrookene uren, *6r.
10  Ros, ‘De ‘literaire’ canon van Johannes D’Outrein’, 113-115.
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schreef getiteld: Op de onverwagte en smertelijke, dogh Godsalige en salige dood 
van Jacobus Sappius.11 Met Frederik van Houten was al vroeg een bijzonde-
re band ontstaan toen D’Outrein te Franeker predikant was. Van Houten 
schreef een uitgebreid gedicht ter gelegenheid van D’Outreins huwelijk met 
Geertruida Sluiter (1689). Verder verschenen er van hem drempeldichten12 in 
de volgende werken van D’Outrein: Het Hooglied van Salomo (1690), De ge-
lijkenissen van de Verloren zoon (1692) en Eerste beginselen der goddelyke waar-
heden (1696). In de derde druk van ’t Geestelyk leeven (1706) van Geertruida 
Sluiter vinden we eveneens een drempelgedicht van hem.
 Van dichters die nog in leven waren, noemt D’Outrein: Willem 
d’Orville, François van Bochoven, Mattheus Gargon en Carolus Tuinman. 
Ook van deze personen kende D’Outrein enkelen persoonlijk. D’Orville 
schreef evenals D’Outrein een rouwgedicht op het overlijden van Kasparus 
Alardin. Voor het huwelijk van mr. François van Bochoven met Hendrina 
Christina de Lantman schreef D’Outrein in 1702 een huwelijksgedicht. Op-
merkelijk is dat D’Outrein ook de naam van Carolus Tuinman noemt, die als 
enige van de genoemde stichtelijke poëten tot de voetianen behoorde. 
 D’Outrein vermeldt nog een derde categorie dichters, namelijk de 
‘ongestudeerden’. Hij meldt er het volgende over:

Niet alleen predikanten ofte mannen van studie, maar ook wel ongestu-
deerden als daar syn geweest (die my tegenwoordig voorkomen) Hendrik 
Uilenbroek, in syn leven krankbesoeker te Amsterdam; Jacob Willemse, 
voormaals Goudsmit, ende daar na Koopman en Kieser13 der stad Mid-
delborg. Ende, nog in leven synde, de Godvrugtige en stigtelyke schryver, 
soo in ondigt, als in rym, N.S. v. L. en de Daniel Willink, beyde Borgers 
van onse stad en Ledematen, ende de laatste ook Diaken, onser hervormde 
Nederduitsche Gemeente te Amsterdam. Bij welke wij niet schroomen den 
Maker van dit tegenwoordig werkje te voegen.14

Jacob Willemsen (1644-1712) was een belangrijk vertegenwoordiger van de 
coccejaanse richting te Middelburg. D’Outrein zal hem ongetwijfeld per-
soonlijk hebben gekend. Zijn Gezangen van de gangen Gods in Zijn Heilig-
dom (1706) en Sions Zielsbanketten (1713) waren bekende bundels.15 Nico-
laas Simons van Leeuwaarden (1648-1730) behoorde tot degenen met wie 
D’Outrein al vroeg contact onderhield. Hij schreef, evenals Van Houten, een 

11  Opgenomen als drempeldicht in: D. Flud van Giffen, Den rechtveerdigen Habel, 
Dordrecht 1695, ***2-***4.
12  Lofdichten ter inleiding van een geschrift.
13  Bedoeld is: ‘kiesheer’.
14  [H. Fouree], Nuttige besteedinge der afgebrookene uren, *7r.
15  Zie: De Jong, Jacobus Willemsen. Lampeaans godgeleerde, 36 en 93.
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huwelijksgedicht voor het echtpaar D’Outrein. Tevens vinden we lofdichten 
van zijn hand in diverse werken van D’Outrein.16 In de herdruk van de Roo-
sendaalsche Vermakelykheden heeft D’Outrein een gedicht opgenomen van Van 
Leeuwaarden waarin deze zijn lof uit over het juiste vermaak dat D’Outrein 
met zijn uitgave voor ogen had. In de bundels van de hand van Daniël Willink 
(1676-1722)17 zijn eveneens lofdichten van D’Outrein opgenomen, waaruit 
blijkt dat er een goede relatie tussen hen beiden bestond.
 Door D’Outrein wordt in zijn voorrede van Nuttige Besteedinge der 
Afgebrookene uuren de naam van de auteur niet onthuld. De lezers konden uit 
de inhoud van de bundel echter wel opmaken dat het iemand moest zijn die 
op goede voet met D’Outrein stond. De lofdichten op laatstgenoemde waren 
daar een duidelijk bewijs van. Door Ros is erop gewezen dat Fouree in 1730 
zijn anonimiteit zelf prijs heeft gegeven door in de voorrede van zijn boek 
Theophilus en Lucas (Amsterdam 1730) te schrijven over ‘myn Gezangboek de 
Afgebrokene uuren genaamt, voor veertien Jaaren uytgegeven’.18 

Rouwgedichten en grafschriften

Na het overlijden van D’Outrein in 1722 verscheen er een bundel Nagedagte-
nis met rouwgedichten en grafschriften. Fouree en Van Leeuwarden zijn bei-
den bij degenen die daarin hun leedwezen betuigen. De bijdrage van Fouree 
heeft als titel Zions Rouwklachte en heuchelyke vertroosting wegens het droevig 
dog zalige afsterven van …Johannes D’Outrein. Van Leeuwarden beschrijft in 
rijm tal van wederwaardig-heden uit D’Outreins leven. Van de aanstaande 
predikant Johannes Hancock (1694-1750) zijn eveneens dichtregels opge-
nomen. Ook enige vriendinnen lieten zich niet onbetuigd. Francina Jacoba 
Coets, geboren van Westerem († 1748), die veelvuldig blijk had gegeven van 
haar vriendschap, heeft zelfs het openingsgedicht geschreven.19 

16  Zie: De Sendbrief van Paulus aan de Kolossensen (1694); Gods tabernakel onder de 
menschen (1701); Paulus …zegenwens aan de Hebreeen (dl. IV 1717). Ook schreef hij: 
Gulhertige zegenwenschingen aan… Abraham Jakob Schluiter en Katharina Geertruid 
D’Outrein (1717).
17  D. Willink, Bloemkrans van christelycke liefde- en zededichten, Amsterdam 1714; 
Christelyke gezangen, Amsterdam 1714; Lusthof van christelycke dank-en beedezangen, 
Amsterdam 1715.
18  Ros, ‘De ‘literaire’ canon van Johannes D’Outrein’, 117.
19  Zij was de echtgenote van Fredericus Christiaan Coets (1679-1767) die van 1707 
tot 1754 predikant te Arnhem was. Met de familie D’Outrein heeft zij stellig een zeer 
goede band gehad. Ze schreef lofdichten  voor de volgende werken van D’Outrein: 
Bybelsche Keur-stoffen (1702); Afscheids-reeden…Arnhem (1703); De Sendbrief aan de 
Hebreeen I en IV (1711, 1717). Een rouwgedicht schreef ze naar aanleiding van het 
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 We stellen vast dat D’Outrein contact onderhield met een ruime 
kring van stichtelijke dichters. Uit de lof- en rouwdichten blijkt dat men 
voor zijn persoon en werk veel waardering had. Wat betreft de inhoud van 
D’Outreins poëtische werk kan gezegd worden dat het behoort tot de stichte-
lijke lectuur die geheel gericht is op de beoefening van de pietas. 

De beoordeling van D’Outreins dichterlijke kwaliteiten

Witsen Geysbeek merkt in zijn Biografisch Anthologisch en Critisch Woorden-
boek, over D’Outrein op: ‘Hij was in zijn tijd een der beroemdste godgeleer-
den, en eene ontzettende menigte theologisch werken, in onze dagen niets 
meer dan scheurpapier geacht, zijn de bewijzen van zijne onvermoeide vlijt 
in de letter-oefeningen.’20 Een oordeel dat niets aan duidelijkheid te wen-
sen overlaat. Over wat D’Outrein in dichtmaat schreef, is Witsen Geysbeek 
iets minder kritisch, maar zeker niet lovend. Het is volgens hem ‘zeer mid-
delmatig’. Hij vindt dat D’Outreins dichtwerk in de trant is van het werk 
van Gerhardus Outhof (1673-1733), wiens theologische werken volgens hem 
ook niemand meer zou inzien.21  Witsen Geysbeek achtte het onnodig enige 
proeven van het dichtwerk van D’Outrein in zijn woordenboek op te nemen. 
De vraag is echter of hij er oog voor heeft gehad dat De Roosendaalsche Verma-
kelykheden als hofdicht beoordeeld diende te worden. In hoofdstuk 3 is reeds 
aan de orde gekomen dat het hierbij gaat om een bijzonder genre, dat een 
aparte beoordeling vraagt.

Psalmberijming

In 1701 verscheen er van de hand van D’Outrein een verklaring over psalm 
119 getiteld: Alphabeth der Godsaligheid ofte de CXIXde Psalm ontleedet, kort-
bondig verklaard, en in Rym nagevolgd (Amsterdam, 1701). De titel geeft aan 
dat hij tevens een berijming van de psalm eraan had toegevoegd. Het was 
overigens niet zijn eerste proeve van psalmberijming; al eerder had hij zich 

overlijden van Geertruida Sluiter, getiteld Nagedagtenis (1721); tevens bij het over-
lijden van D’Outrein zelf, Nagedagtenis (1722); en de dood van dochter Charlot-
te Amalia D’Outrein, Nagedagtenis (1731). Ook schreef zij huwelijksgedichten ter 
gelegenheid van het huwelijk van dochter Catharina Geertruid D’Outrein, getiteld 
Gulhertige zegen-wenschingen (1717); en van dochter Judith Helena D’Outrein, Echt-
gezangen (1729).
20  Witsen Geysbeek, Biografisch Anthologisch en Critisch Woordenboek, Amsterdam 
1824, deel V, 27.
21  Witsen Geysbeek, Biografisch Anthologisch en Critisch Woordenboek, deel V, 26. 
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hiermee beziggehouden.22 Het was D’Outreins bedoeling de lezers de moge-
lijkheid te bieden de gelezen tekst ook te zingen. Voor dit doel is speciaal een 
muzieknotatie in het boek opgenomen. De reden waarom D’Outrein met 
een eigen berijming van de psalm kwam, hield verband met het feit dat hij 
het storend vond dat in de kerk nog steeds de berijming van Datheen werd 
gebruikt. In de voorrede schrijft hij namelijk het beklagenswaardig te vinden 
dat de Nederlandse kerken nog steeds niet over een beter psalmboek beschik-
ken voor de eredienst. 

Kritiek op de berijming van Datheen

Datheen zelf zou volgens D’Outrein zijn berijming met een ‘ontijdige ge-
boorte’ hebben vergeleken. Dit was vooral te betreuren omdat er inmiddels 
diverse psalmberijmingen waren verschenen waarvan volgens hem de slechtste 
aanzienlijk beter was dan de berijming van Datheen. Met instemming citeert 
hij Joannes Vollenhove (1631-1708), die als predikant en vooral als dichter als 
zeer gezaghebbend gold. Hij  dichtte:23

 
 Datheen, de voorste in tijd, schijnt hoog in eer te rijsen,
 Door ’t ouwde Kerkgebruik: maar agh heeft meest gefaalt!
 Hier schort het aan den sin; daar word in ’t rym gedwaalt.24

D’Outrein voegt eraan toe ‘dat het veele brave mannen van tijd tot tijd ge-
smert heeft, dat men in dese eeuw aan dat lompe plompe rymwerk was ge-
bonden, ontrent soo wesenlijke en hoognodige oefening van den openbare 
godsdienst’.25 
Zijn grootse bezwaar tegen de berijming van Datheen was dat ze volgens hem 
inhoudelijk sterk afweek van ‘de eigen sin des Heiligen Geestes’.26 Een psalm-
woord krijgt in Datheens berijming soms een volledig andere betekenis dan 
in de onberijmde psalmen is bedoeld, zo stelt hij. Om te illustreren waar het 
hem om gaat, vertelt D’Outrein dat een vermaard predikant gesproken had 
over het Bijbelwoord: ‘Hij zal op de weg uit de beek drinken’ (Ps. 110:7). Hij 

22  We hebben reeds vermeld dat D’Outrein als jong predikant de psalmen 2, 23 en 
33 berijmde (Het Hoogelied van Salomo, (1690) 277-279, 285-287 en 300-304). Ook 
de psalmen 104, 147 (gedeeltelijk), 42 en 43 werden door hem op rijm gezet (Proef-
Stukken, 15-21, 82, 333-334).
23  Zie over hem: G.R.W. Dibbits, Joannes Vollenhove (1631-1708), dominee - dichter. 
Een biografie, Hilversum 2007.
24  D’Outrein, Alphabeth der Godsaligheid, **5r.
25  D’Outrein, Alphabeth der Godsaligheid, **5r-5v.
26  D’Outrein, Alphabeth der Godsaligheid, **5v.
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had erop gewezen dat in deze tekst wordt gedoeld op het ‘beroerde’ water van 
het lijden dat de Messias moest drinken. Na de preek liet de predikant - zon-
der het te hebben nagezien - het psalmvers zingen. Volgens de berijming van 
Datheen luidt dit vers: 
  
  Ja Hy sal ook op den weg uit de beken, 
  Haast drinken van ’t loopende water KLAAR. 

De hoorders werd hiermee het omgekeerde, te weten dat het water ‘klaar’ en 
dus helder was, op de lippen gelegd dan de prediker bij zijn uitleg de gemeen-
te had voorgehouden. In zijn eigen berijming van Ps. 119 heeft D’Outrein 
de woorden die het meest overeenkomen met de tekst van de onberijmde 
psalm in een Romeinse letter laten zetten. Voor ieder is daardoor duidelijk 
zichtbaar wat hij er dichterlijk aan heeft toegevoegd. Om duidelijk te maken 
dat ook anderen zijn kritiek op de psalmberijming van Datheen deelden, haalt 
D’Outrein een versje van Constantijn Huygens aan, die het ook ‘aardig’ wist 
te zeggen.

  Maar dat EEN van Datheen, daar is de wereld sot naa.
  Waarom? ’t Is ’t ouwdste kind en daarom goed en soet.
  De vrome sijn ’er mee te vreên in hun gemoed.
  ’t Mag wesen; maar ik vrees ’t is al te vreên op God naa.

Duidelijk is dat D’Outrein zeer uitkeek naar een nieuwe psalmberijming. 
In de voorrede neemt hij daarom de tekst op van een brief die door de kerk 
en academie van Genève aan de Waalse kerken was gezonden op 12 januari 
1700. Daarin wordt uiteengezet dat het psalmboek van Clement Marot en 
Theodorus Beza onlangs door hen was afgeschaft en een ander was inge-
voerd.27 D’Outrein vindt dat ze daarmee een loffelijk besluit hadden geno-
men. Zij hadden immers ingezien dat de oude psalmberijming aan vervan-
ging toe was omdat er veel woorden en spreekwijzen in worden gebruikt 
die velen niet meer verstaan. Bovendien gaat ze in tegen de regels van de 
huidige dichtkunst, hetgeen veel kritiek oproept. D’Outrein vindt dat dit 
besluit in eigen land navolging verdient.28 Volgens hem is het te betreuren 
dat de Staten-Generaal naast de opdracht voor de Bijbelvertaling niet meteen 
besloten hadden tot een nieuwe psalmberijming te komen. Dan zouden de 

27  D’Outrein, Alphabeth der Godsaligheid, 28-34.
28  D’Outrein vermeldt dat de Franse theoloog Pierre Jurieu († 1713), hoogleraar aan 
de Illustere School van Rotterdam, zich echter negatief over het besluit van de Waalse 
kerken te Genève had uitgelaten. Niettemin blijft D’Outrein bij zijn standpunt (Al-
phabeth der Godsaligheid, 35).
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kerken die over de allerbeste overzetting van de Bijbel beschikken,29 zich niet 
met het allerslechtste van alle psalmboeken moeten behelpen.30 De inspan-
ningen die Abraham Trommius (1633-1719) had verricht door Datheens 
berijming van ‘een menichte van onaengename stopwoorden’ te zuiveren,31 
waardeerde D’Outrein positief. Ook de overwegingen van Johannes de Mey 
in zijn Halleluja of lof des Heeren (Middelburg, 1656) konden zijn goed-
keuring wegdragen.32 

Acta van de Friesche synode over de psalmberijming

Om duidelijk te maken dat er nog recent pogingen waren ondernomen om 
tot een andere psalmberijming in de kerk te komen, heeft D’Outrein de tekst 
opgenomen uit de Acta van de Friesche synode van 1701. Daaruit blijkt dat 
gecommitteerden, bijgestaan door de theologische faculteit van Franeker, 
de vervanging van de psalmberijming van Datheen aan de orde hadden ge-
steld. Aan de corresponderende synoden waren daarvan afschriften gezonden. 

29  Bedoeld is de Statenvertaling van 1637.
30  D’Outrein, Alphabeth der Godsaligheid, 38.
31  Trommius publiceerde namelijk Sachte Verbetering der Psalm-Rymen Datheni, dat is 
De Psalmen Davids, Amsterdam 1695.
32  D’Outrein, Alphabeth der Godsaligheid, 37. Johannes de Mey (1617-1678) is een 
bijzonder predikant geweest. De bekende Middelburgse natuurfilosoof Isaac Beeck-
man, die intensief contact had met Descartes, was zijn oom. Van hem heeft De Mey 
als kind onderwijs genoten. Na een studie in Leiden diende hij als predikant diverse 
Zeeuwse gemeenten: Ovezande-Driewegen (1640), Baarland (1641), Zoutelande 
(1645), Sint Laurens (1648) Middelburg (1649). In 1642 zou hij voor vijf jaar naar 
Oost-Indië gaan, maar halverwege de reis moest hij terugkeren omdat hij beschuldigd 
werd van onrechtzinnigheid. Na zich met succes te hebben verdedigd, vertrok hij in 
1643 naar St.-Eustatius waar hij in verschillende talen preekte. De Mey was ook me-
dicus en bovendien bijzonder geïnteresseerd in natuurwetenschappen. Van zijn hand 
verschenen diverse belangwekkende publicaties op dit gebied. De Meij behoorde tot 
de coccejaanse richting. Hij bevestigde Wilhelmus Momma te Middelburg zonder 
toestemming van de classis Walcheren. Dat werd hem kwalijk genomen. Als hoog-
leraar aan de Illustere School doceerde De Mey uit een cartesiaans leerboek, hoewel 
hij bepaald niet alle denk-beelden van Descartes onderschreef. Hij bestreed vurig alle 
vormen van bijgeloof. Daarin kan hij beschouwd worden als een voorloper van Bal-
thasar Bekker. Zie verder over hem: L.J. Joosse, ‘Mey, Johannes de’, in: BLGNP 5, 
Kampen 2001, 367-369;  H.J. Zuidervaart, ‘Het natuurbeeld van Johannes de Mey 
(1617-1678), hoogleraar filosofie aan de Illustre School te Middelburg, in: Archief, 
mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen (2001), 
1-40.
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D’Outrein vond het van belang dat het ‘nakomelingschap’ zou weten welke 
pogingen er  reeds waren ondernomen. Mogelijk zou men in de toekomst daar 
zijn winst mee kunnen doen. Dat het nog een halve eeuw zou duren voordat 
er een nieuwe psalmberijming zou worden ingevoerd, heeft D’Outrein niet 
kunnen bevroeden. 
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Hoofdstuk 9

RECEPTIE VAN 
D’OUTREINS THEOLOGISCHE 

METHODE 

De zinnebeeldige Schriftuitleg overgedragen

De beoefening van de emblematische of zinnebeeldige theologie was, zoals 
eerder is opgemerkt,  geen zaak van D’Outrein alleen. Vrijwel alle coccejaanse 
theologen hielden zich er, in meer of mindere mate, mee bezig. Wel kan gezegd 
worden dat D’Outrein door het combineren van de zinnebeeldige Schriftver-
klaring met bevindelijke vroomheid een bijzondere positie innam. Het groot 
aantal publicaties dat van zijn hand verscheen, heeft er toe bijgedragen dat hij 
zich ontwikkelde tot een gezaghebbend godgeleerde op dit gebied. Er zijn dan 
ook theologen die direct of indirect zijn invloed hebben ondergaan. 

Bernard Sebastiaan Cremer (1683-1750)

Cremer is de enige die in werkelijke zin een leerling van D’Outrein is geweest. 
Bovendien was hij, volgens De Bie en Loosjes, ook familie van D’Outrein.1 
Van Cremer kan gezegd worden dat hij, wat betreft de wijze van theologie 
beoefenen, het meest duidelijk in de voetstappen van D’Outrein is getreden. 
 Bernard Sebastiaan Cremer werd geboren op 23 april 1683 te Zut-
phen, als zoon van Berend Cremer (stadssecretaris) en Gerharda Catharina 
Crusius.2 Vanaf 1700 studeerde hij theologie te Franeker, waar vooral de 
hoogleraren  Röell en Vitringa sr.  grote indruk op hem maakten. Toen Röell 
enkele jaren later naar Utrecht vertrok om daar als hoogleraar zijn werk voort 
te zetten, volgde Cremer hem, hetgeen aangeeft dat er tussen hen beiden een 
nauwe relatie bestond. Cremer voltooide zijn studie aan de Illustre School te 
Dordrecht bij D’Outrein door wie hij zich liet toerusten in de retorica. Cre-
mer, geheel in coccejaanse zin geschoold, werd vervolgens in 1707 predikant 

1  J.P. de Bie en J. Loosjes, ‘Cremer (Bernard Sebastiaan)’, BWPGN, 2, 302.  
2  Zie: J. van Sluis, ‘Cremer, Bernard Sebastiaan’ in: BLGNP deel 4, 125-127; en: J. 
van Sluis, ‘De zinnebeeldige theologie van Bernard Sebastiaan Cremer (1683-1750)’ 
in: J.A.H. Bots (red.), Het Gelders Athene. Bijdragen tot de geschiedenis van de Gelderse 
universiteit in Harderwijk (1648-1811), Hilversum 2000, 177-199.
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te Stavenisse. Als in 1711 door het overlijden van de predikant N. Schorer te 
Middelburg een predikantsvacature ontstaat, beveelt D’Outrein in een brief 
aan de kerkenraad Cremer aan. Tot een beroep uit Middelburg is het, zover 
we weten, niet gekomen. Cremer werd in hetzelfde jaar predikant te Asperen. 
Daar trad hij in het huwelijk met Helena Cools, dochter van Franciskus Cools 
en Maria Bollaerd. Uit het huwelijk werden acht kinderen geboren, van wie 
de oudste ook predikant is geworden. In 1717 ontving Cremer een benoe-
ming tot hoogleraar aan de theologische faculteit te Harderwijk. Na een ere-
promotie aanvaardde hij op 13 april 1718 officieel het ambt van hoogleraar 
met een oratie getiteld Dissertatio de Jesu Nazoraeo.3 Tot aan zijn dood in 1750 
zou hij dit ambt bekleden. Een aanbod in 1724 om in Duisburg hoogleraar 
te worden, sloeg Cremer af. De Harderwijkse curatoren waren hierover zo 
verheugd, dat ze hem beloonden met een benoeming tot theologiae propheticae 
professor. Tijdens zijn arbeidsperiode te Harderwijk heeft Cremer een verba-
zend groot aantal publicaties in het licht gegeven,4 waaronder verschillende 
die hem doen kennen als een waar pleitbezorger van de zinnebeeldige theolo-
gie. De Bie en Loosjes komen tot de uitspraak dat Cremer de zinnebeeldige 
theologie ‘op de spits’ zou hebben gedreven omdat hij er vanuit ging dat het 
hele Nieuwe Testament in het Oude gelezen kon worden.5 Opmerkelijk is dat 
Cremer in 1731 een boekwerk met als titel Proef-stukken van sinnebeeldische 
godgeleerdheid deed verschijnen. Dat herinnert wel heel sterk aan het bijna 
gelijknamige werk van D’Outrein. Van Sluis heeft vastgesteld dat Cremer over 
zijn exegetische methode slechts summier verantwoording heeft afgelegd.6 
Die ontbreekt echter niet geheel, want in de voorrede van zijn Proef-stukken 
vermeldt Cremer: 

Opsettelyk hebbe ik myn werk gemaakt om in het stuk van de Voorbeelden 
(Typi) soodanig te werk te gaan, dat men alles, soo als het door den geest 
Gods is opgegeven en beschreeven, moet verklaaren tot de minste omstan-
digheyt toe, en dat wy ten eenemaal verpligt zyn om gelyk niets by den 
letter, soo ook niets by syne geestelyke beduydenis af ofte by te doen, maar 
stiptelyk te volgen volgens de goede regelen van uytlegginge.7

3  B.S. Cremer, Dissertatio de Jesu Nazoraeo. Publice dicta die 13 Aprilis, MDCCXVIII 
cum ordinariae professioni theologicae in Academia Ducatus Gelriae & Comitatus Zut-
phaniae, quae est Harderovici, inauguraretur, Harderovici 1718.
4  Zie een uitvoerige opsomming in: J. van Sluis, ‘De zinnebeeldige theologie van 
Bernard Sebastiaan Cremer’, 192-199.
5  ‘Bernard Sebastiaan Cremer’ in: BWPGN, 2, 304.
6  Van Sluis, ‘De zinnebeeldige theologie van Bernard Sebastiaan Cremer’, 180.
7  Cremer, Proef-stukken van Sinnebeeldische Godgeleertheyt, Amsterdam 1731, voor-
rede **r.
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Portret Bernard Sebastiaan Cremer (1683-1750), gravure door J. Houbraken naar 
een schilderij van J.M Quinkhard; collectie Stedelijk Museum Zutphen.
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Van Sluis geeft in zijn beoordeling van Cremers zinnebeeldige uitleg aan, dat 
deze duidelijk in de traditie van de coccejaanse exegese stond, maar dat hij 
zich meer concentreerde op de zinnebeeldige uitleg dan op een profetische 
uitleg.8 De profetische exegese werd wel toegepast, maar de heilshistorische 
schema’s bleven vrij ruw en werden anders dan bij sommige tijdgenoten nau-
welijks door Cremer toegepast op eigentijdse gebeurtenissen of binnen een 
zeven-perioden-schema geperst.9 
 Uit de analyse van de preken van D’Outrein (hoofdstuk 5) is duide-
lijk geworden dat bij hem bovengenoemde verschuiving al plaats had gevon-
den. De profetische of heilshistorische Schriftverklaring had bij D’Outrein 
vrijwel geheel plaatsgemaakt voor de zinnebeeldige uitleg. Aan concrete pro-
fetische duidingen van eigentijdse gebeurtenissen waagde D’Outrein zich – na 
dit aanvankelijk wel te hebben gedaan - eigenlijk niet meer. Ook de toepas-
sing van het zeven-perioden-schema nam in zijn exegetische methode geen 
prominente plaats meer in. Als dezelfde ontwikkeling bij Cremer zich dus 
voordeed, kunnen we vaststellen dat hij op de door D’Outrein ingeslagen 
weg is voortgegaan. Kennelijk had hij in de Illustre School te Dordrecht zijn 
oor goed te luisteren gelegd. Wel kan worden opgemerkt dat hij ten opzichte 
van D’Outrein nog een stap verder ging, door zijn stelling dat ‘men alles, soo 
als het door den Heilige Geest Gods is opgegeven en beschreven, moet ver-
klaaren’. In feite heeft Cremer de zinnebeeldige Schriftuitleg tot het uiterste 
doorgevoerd. Op dit punt hebben de predikanten Nicolaas Hartman (1677-
1748) te Zwolle en Johannes Wilhelmius (1671-1754) te Rotterdam hem 
bekritiseerd. Cremer antwoordde zijn opponenten door te stellen dat aan de 
diepere betekenissen die in de Schriftwoorden verscholen liggen, niet voorbij-
gegaan mag worden. We kunnen vaststellen dat Cremer wat de zinnebeeldige 
Schriftverklaring betreft, meer dan enig ander zich een leerling van D’Outrein 
heeft getoond.
 Cremer had gestudeerd bij Röell en Vitringa. Zoals we reeds zagen 
wist hij zich vooral door eerstgenoemde zeer aangesproken. Röells standpunt 
inzake de eeuwige generatie van de Zoon uit de Vader was zeer omstreden. In 
hoofdstuk 6 zagen we al dat dit leergeschil de controverse tussen D’Outrein en 
Fruytier voor een belangrijk deel bepaalde. De standpunten van Röell en Vi-
tringa verschilden hierin: Röell was van mening dat de aanduiding betreffende 
Christus als ‘enig- en eerstgeboren Zoon van de Vader’ in oneigenlijke zin 
moet worden opgevat. Binnen de Drie-eenheid gold immers de Zoon ook als 
waarlijk God die eeuwig en onafhankelijk is. Volgens Röell moest de eeuwige 
generatie dus niet letterlijk geïnterpreteerd worden. Daarentegen wenste Vi-
tringa aan de letterlijke interpretatie van de woorden ‘Zoon’ en ‘geboorte’ vast 

8  Van Sluis, ‘De zinnebeeldige theologie van Bernard Sebastiaan Cremer’, 185.
9  Uitzondering hierop vormde het postuum uitgegeven commentaar op Openbaring 
(Fata ecclesiae, 1757). 
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te houden, met eerbiediging van het goddelijke mysterie. Van Sluis wijst erop 
dat Cremer een standpunt innam dat in sterke mate leek op dat van Röell.10 
Hij was namelijk van mening dat de benaming ’Zoon Gods’ niet alleen de 
persoon aanduidt, maar ook de werken die in het heilshistorisch verbond ver-
richt worden. Door middel van de zinnebeeldige exegese wist Cremer aan 
‘Zoon Gods’ meer dan een letterlijke betekenis toe te schrijven. Röell daaren-
tegen meende op grond van filosofische argumenten dat deze benaming niet 
letterlijk dient te worden opgevat.
   Over de opvatting van Röell blijkt er tussen D’Outrein en Cremer 
dus  verschil te bestaan. D’Outrein had weliswaar hoge achting voor Röell als 
persoon, maar deelde zijn visie op de generatie van de Zoon niet. Anders dan 
Fruytier zag hij hierin echter geen reden Röell zijn plaats in de kerk te ontzeg-
gen. Van Cremer kan gezegd worden dat hij zich met zijn opvatting dichter bij 
Röell aansloot. Zijn opvatting onderbouwde hij echter niet filosofisch, zoals 
Röell deed, maar uit de Schrift door middel van de zinnebeeldige uitleg. Om-
dat Cremers standpunt echter inhoudelijk weinig van dat van Röell verschil-
de, werd hem door de synode van Zuid-Holland meerdere keren verweten het 
Röellisme te bevorderen.
 Hoewel niet te betwisten valt dat Cremer een geleerde van formaat is 
geweest, kan hij niet worden gezien als een theoloog die met nieuwe inzichten 
kwam. Juist de door hem voorgestane zinnebeeldige Schriftuitleg blijkt hij in 
belangrijke mate ontleend te hebben aan D’Outrein.

Frederik van Houten (1662-1711)

Van Houten werd op 11 januari 1662 geboren te Hoorn.11 Na zijn promotie in 
de medicijnen (1686) te Leiden kwam hij onder de prediking van D’Outrein 
tot bekering. Hij ging vervolgens te Franeker theologie studeren. De keuze voor 
deze faculteit werd in belangrijke mate bepaald door het feit dat D’Outrein in 
deze stad inmiddels predikant was geworden. Er ontstond tussen hen een sterke 
band, die tot uiting kwam in de gelegenheidsgedichten die hij voor D’Outrein 
en zijn echtgenote schreef. Na zijn studie werd Van Houten in 1697 predikant 
te Oudega, Nijega en Opeinde en in 1701 te De Kaag. Hier gaf hij onderdak 
aan een jonge Fransman, J. Hanappier (1683-1751), die van de rooms-katho-
lieke kerk was overgegaan naar het protestantisme.12 Vanaf 1702 diende Van 

10  Van Sluis, ‘De zinnebeeldige theologie van Bernard Sebastiaan Cremer’, 186-187. 
11  Zie over hem: H. Florijn, ‘Houten, Frederik van’ in: BLGNP 3, 1988, 189-190; 
R.P van Rooijen, ‘Leven en geschriften van de “ernstige coccejaan’’ Frederik van Hou-
ten’, in: DNR XVII (1993), 55-74; en ‘Praxis Pietatis en prediking van de “ernstige 
coccejaan’’ Frederik van Houten’, in: DNR XVIII (1994), 99-124.
12  Het was destijds een geruchtmakende zaak. Hanappier is later ook zelf predikant 
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Houten tot aan zijn dood de gemeente Middelburg. Tijdens een periode van 
ziekte tekende Hanappier uit de mond van Van Houten mystiek getinte gezan-
gen op, die later zijn gepubliceerd onder de titel Geestelijke gezangen en gedigten 
(Amsterdam 1712). Tevens verschenen er postuum diverse prekenbundels van 
zijn hand, waarvan de inhoud volgens Florijn gekenmerkt wordt door ‘buiten-
sporig allegoriseren’.13 De predikant Petrus Immens (1664-1720) hield na het 
overlijden van Van Houten een lijkrede over Openbaring 14:13.14 Van Houten 
heeft door zijn prediking invloed gehad op Jacobus Willemsen (1698-1780)15, 
die meer dan vijftig jaar predikant was in zijn geboorteplaats Middelburg.16 De 
invloed van D’Outrein blijkt via Lampe en Van Houten zijn doorwerking te 
hebben gehad tot bijna het einde van de 18e eeuw.
 
  
Martinus Koning (1662-1732)

Martinus Koning is een tijdgenoot geweest van D’Outrein. Beiden werden in 
1662 geboren.17 Of ze ooit elkaar persoonlijk ontmoet hebben, is niet bekend. 
Punt van overeenkomst is dat beiden overtuigd waren van het belang van de 
zinnebeeldige Schriftuitleg en door hun publicaties de beoefenaars ervan van 
dienst wilden zijn.
 Martinus  Koning18 werd op 26 oktober 1662 geboren te Oud Al-
blas als zoon van Hubertus Koning en Aletta Paradijs. Van 1677 tot 1700 
was zijn vader predikant van de Gasthuiskerk te Delft, zodat Martinus in 
deze stad de Latijnse school kon bezoeken. Hij studeerde daarna theolo-
gie te Utrecht, waar Witsius en Melchior Leydekker doceerden. Vervolgens 
studeerde hij in Leiden. Na zijn studie werd hij in 1689 predikant te Gel-
likum en Rumpt. In 1691 vertrok hij naar Nieuwpoort, waar hij in het 
huwelijk trad met Magdalena Backerius, dochter van N. Backerius, pre-
dikant te Groet en Camp in Noord-Holland. Koning, die tot zijn dood 
in Nieuwpoort is gebleven, schreef diverse theologische werken, waarvan 
Lexicon hieroglyphicum Sacro-Profanum, of woordenboek van gewyde en on-

geworden, te weten in Kapelle (1712) en te ’s-Gravendeel (1713).
13  Florijn, ‘Houten, Frederik van’, 190.
14  P. Immens, Lyk-reeden, over Den Eerwaarden, Geleerden en Godzaaligen Heer Frede-
rik van Houten. In zyn leeven, waardig en geliefd predikant te Middelburg. Godzalig in 
den Heere ontslapen den 2. April, en gedaan den 6. April 1711, Amsterdam 1711.
15  De kleinzoon van de eerder genoemde dichter Jacob Willemsen.
16  Zie: H. de Jong, Jacobus Willemsen, Lampeaans godgeleerde in het ‘Dierbaar’ Mid-
delburg, Overdruk uit het Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der 
Weten-schappen (1991).
17  Zie over hem: BWPGN 5, 158-159 en NNBW dl. 10, 485-486.
18  Zijn naam wordt ook wel gespeld als Coningh of Coninck.
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gewyde voor- en zinnebeelden, het belangrijkste is.19 Dit monumentale werk 
is uitgegeven in zes delen door Joannes van Braam te Dordrecht en Gerard 
Onder de Linde te Amsterdam. Uit de titel blijkt dat Koning een man was 
die geen half werk wenste te leveren. Dat heeft hij dan ook niet gedaan. 
Schenkeveld-van der Dussen geeft in haar grondige beschouwing over het 
Lexicon ook haar visie op de mogelijke totstandkoming en betekenis van de 
gravures die Koning erin opnam, die zowel emblematische als allegorische 
voorstellingen vertonen.20

 Uit de inhoud van het Lexicon blijkt dat Koning zeer deskundig was 
op het gebied van de Schriftuitleg en een kenner was van de klassieke li-
teratuur. Echter niet alleen de patres en de rabbijnse literatuur blijkt hij te 
kennen, maar tevens op de hoogte te zijn van de emblematische literatuur. 
Citaten uit de werken van Piero Valerianus, Alciatus en Claudias Minos zijn 
daar het bewijs van. In zijn voorwoord verwijst hij in de eerste plaats naar zijn 
leermeester Witsius, die in zijn De Oeconomia foederum Dei (1677) uitvoerig 
op de geestelijke zin van de Schrift de nadruk zou hebben gelegd. Verder 
geeft hij een opsomming van een groot aantal godgeleerden die zich op dit 
terrein verdienstelijk hadden gemaakt. Opmerkelijk is dat hij van D’Outrein 
alleen de door hem verzorgde uitgave van de Evangelische Parabolen van Vi-
tringa noemt. Met instemming citeert hij uit de voorrede van dit werk.21 Het 
is echter de vraag of hij bekend was met D’Outreins Proefstukken. 
 Koning vindt het belangrijk in zijn voorrede van het Lexicon te ver-
melden dat hij geen gebruik heeft gemaakt van het eerder uitgekomen werk 
van Arnoldus Ruimig (1686-1723), getiteld Verklaring der Heilige en Schrif-
tuurlijke Zinnebeelden (Leiden 1720). Dit lijvige werk was een voortzetting 
van Groenwegens onvoltooide woordenboek, Hieroglyphica, anders Emble-
mata Sacra (1693). Koning merkt op, dat hij al meer dan twintig jaar geleden 
met zijn woordenboek was begonnen en dat het al zeven jaar gereed was, 
alvorens het gedrukt kon worden.22 
 

19  Volledige titel: Lexicon hieroglyphicum sacro-profanum, of woordenboek van gewyde 
en ongewyde Voor- en Zinnebeelden, waer in Personen, Daden, Tyden, Plaatsen, Dieren, 
Planten, Kruiden, Visschen, Vogelen en wat verder in de Heilige Bladen en by de Aloud-
heid, tot Voor- en Zinnebeelden heeft gestrekt, benevens de oneigentlijke en van elders 
ontleende Spreekwyzen, en Toespelingen uitvoeriglijk worden behandelt, het letterlyke 
naauwkeurig uitgehaalt, en de eigentlijke Spreekwijzen verklaart, en ontelbare Plaatsen 
des O. en N. Testaments, uit de Oudtheit en Talen naar den Aart der Gelykenissen, Voor 
en Zinnebeelden uitgelegt en Opgeheldert, Dordrecht-Amsterdam, 1722-1727.
20  Schenkeveld-van der Dussen, ‘Het Lexicon Hieroglyphicum Sacro-Profanum’ 987-
998.
21  Koning, Lexicon hieroglyphicum Sacro-Profanum, I, 89.
22  Koning, Lexicon hieroglyphicum Sacro-Profanum, I, *** v.
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Portret Martinus Koning (1662-1732), gravure door J. Folkema naar een schilderij 
van A. Boonen; collectie Stadsarchief en Atheneum-Bibliotheek Deventer.
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Omdat Koning niet echt op de hoogte lijkt te zijn geweest van het oeuvre van 
D’Outrein, kan moeilijk worden vastgesteld of hij door hem is beïnvloed. Wel 
is aannemelijk dat hij met D’Outrein in dezelfde periode zich beijverde voor 
dezelfde zaak, namelijk de zinnebeeldige uitleg van de Schrift. 

Friedrich Adolf Lampe (1683-1729) 

In het voorwoord van Het Gouden Kleinoot (1719) vermeldt D’Outrein dat 
hij van een jong theoloog het verzoek had gekregen een verklaring van de 
Heidelbergsche Catechismus te schrijven. De naam Lampe blijft ongenoemd, 
maar duidelijk is dat hij op hem doelde. D’Outrein is op het verzoek ingegaan 
en mogelijk is daardoor tussen hem en Lampe een blijvend contact ontstaan.
 Lampe werd geboren op 18 (of 19) februari 1683 in het Duitse Det-
mold als zoon van Hendrik Lampe en Christine Elisabeth Zeller.23 Lampe 
verloor al vroeg zijn vader, die als hofprediker te Koningsbergen werkte en in 
1690 overleed. De jonge Friedrich werd onder de hoede van zijn grootvader 
J.J. Zeller, generaal superintendent te Detmold, gesteld. Zeller was zelf in 
sterke mate beïnvloed door Van Lodenstein, met wie hij in contact was geko-
men te Rees aan de Nederrijn.24 De ernstige vroomheid die Zeller was toege-
daan, is van invloed geweest op zijn kleinzoon. Na Zellers overlijden in 1691 
verhuisden moeder en zoon naar Bremen, waar Friedrich de Latijnse school 
en de academie bezocht. 
 Hoewel G. Snijders in zijn dissertatie25 weinig meldt over het contact 
dat Lampe heeft gehad met D’Outrein, is dit toch belangrijk geweest. Lampe 
heeft in de twintig jaar oudere D’Outrein waarschijnlijk een voorbeeldfiguur 
gezien. In dezelfde geest als D’Outrein wilde hij zijn theologische arbeid ver-
richten, zij het met eigen accenten. D’Outrein en Lampe hadden gemeen dat 
ze beiden gestudeerd hadden in Franeker en wilden staan in de lijn van Coc-
cejus. Beiden hadden een sterke affiniteit met de bevindelijke geloofsbeleving 
en benadrukten in woord en daad het grote belang van de catechese. Tevens 
deelden ze een interesse voor poëzie en het schrijven van geestelijke liederen. 
Bovendien zien we dat de zinnebeeldige Schriftuitleg in de preken van Lampe 
een prominente plaats inneemt.26 

23  Biografisch gegeven ontleend aan: G.P. van Itterzon, ‘Lampe, Friedrich Adolf ’ in: 
BLGNP 3, 238-242. Zie ook: G. Mai, Hospitium Ecclesiae. Forschungen zur Bremi-
schen Kirchengeschichte, Bremen 1979, 252-304.
24  Zie voor Van Lodensteins verblijf in Rees: J.C. Trimp, Jodocus van Lodensteyn. 
Predi-kant en dichter, Kampen 1987, 152v.
25  G. Snijders, Friedrich Adolph Lampe, Harderwijk 1954.
26  Zo geeft Lampe in zijn Commentaar op Johannes de volgende zinnebeeldige uitleg 
over de bruiloft te Kana: De bruidegom is de stoel van Mozes; de bruid is de Joodse 
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 Het contact tussen D’Outrein en Lampe moet zijn ontstaan toen 
Lampe predikant in Bremen was. Uit het voorwoord van Het Gouden Klei-
noot blijkt dat Lampe bij de catechese gebruik maakte van de Korte Schets van 
D’Outrein, die in het Duits was vertaald.27 Blijkbaar beviel hem dat zo goed, 
dat hij persoonlijk contact met D’Outrein heeft gezocht met het verzoek ook 
een uitleg van de Heidelbergse Catechismus te publiceren. De kritiek dat in 
de Korte Schets bepaalde geloofswaarheden maar summier aan de orde komen, 
zou daarmee ook worden weersproken. Aan de vraag heeft D’Outrein vrij 
gemakkelijk kunnen voldoen, omdat hij het manuscript in feite al gereed had. 
Het boek kwam in 1718 van de pers. Lampe zorgde ervoor dat het werk spoe-
dig beschikbaar kwam voor het Duitse taalgebied.28 Van D’Outrein kreeg hij 
de vrije hand om er zijn ‘aanmerkingen’ aan toe te voegen. Hieruit blijkt dat 
D’Outrein groot vertrouwen in Lampe stelde. In hetzelfde jaar verscheen er in 
het door Theodor de Hase (1682-1731)29 en Lampe geredigeerde theologisch 
tijdschrift Bibliotheca Historico-Philologico Theologica (Bremensis) een bijdrage 
van D’Outrein..30 
 Als Lampe in 1720 naar Utrecht komt, maakt hij al snel grote opgang 
bij zijn hoorders. Drukke werkzaamheden zullen hem in beslag hebben geno-
men, omdat hij naast zijn taak als hoogleraar bovendien het predikambt uit-
oefende voor de Duits sprekende studenten. Of Lampe en D’Outrein in deze 
periode elkaar nog hebben bezocht, is niet bekend. Aan D’Outreins overlijden 
in februari van het jaar 1722 ging een periode van sterk afnemende gezond-
heid vooraf. Hij was op het laatst niet meer in staat in de gemeente voor te 
gaan. Intensief contact met andere theologen zal dus ook niet meer mogelijk 
zijn geweest. 
 Na D’Outreins heengaan was Lampe betrokken bij de tweede druk 
van Het Gouden Kleinoot (1724). Lampe schreef hiervoor een voorrede. De 
titelpagina, waarop de naam van beiden in rood is afgedrukt, illustreert hun 

kerk; Jezus’ moeder duidt op het hemelse Jeruzalem; de wijn is een zinnebeeld van 
het Woord der genade; de knechten staan voor de dienaren van het Evangelie; de 
hofmeester wijst op Paulus; de watervaten wijzen op het deel van het volk dat de 
genadeleer nog niet kent; de nieuwe wijn is het Evangelie dat ook de Joden wordt aan-
geboden. (F.A. Lampe, Uitlegging van het Evangelie van den H. Johannes, Amsterdam 
1727-1730,  dl. 1, 407-409).
27  Onder de titel Kurtzer Entwurff der Göttlichen Wahrheiten verscheen er een uitgave 
te Frankfurt in 1694 en te Bremen in 1698. In 1701, 1711 en 1729 verschenen er 
opnieuw uitgaven te Frankfurt.
28  Gülden Kleinod der Lehre der Wahrheit, Bremen 1721; herdruk in 1735.
29  Zie over hem: G. Mai, Hospitium Ecclesiae, Forschungen zur Bremischen Kirchen-
geschichte, Bremen 1979. 
30  Zie: D’Outrein (V.D.M. Amstelod.) Dissertatiuncula in Jer. XXX : 21, in: Bibli-
otheca Historico-Philologico Theologica, Bremae MDCCXVIII. 3-17.
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Portret Friedrich Adolph Lampe (1683-1729), olieverf op doek 1721) 
door Johan George Colasius; collectie Universitietsmuseum Utrecht.
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verbondenheid. Opmerkelijk is dat Ypeij en Dermout stellen dat Lampe een 
heel andere weg dan D’Outrein is gegaan. Zij komen tot de uitspraak: ‘Al het 
goede, dat D’Outrein bewerkte, werd door Lampe grootendeels verijdeld.’31 
Volgens hen zou Lampe meer dan D’Outrein de nadruk hebben gelegd op 
de noodzaak van bepaalde ‘gestalten’ die een mens in zich moet bevinden, 
alvorens hij of zij deel kan ontvangen aan Gods genade. De wijze waarop zij 
Lampe en D’Outrein tegenover elkaar plaatsen, lijkt echter niet te correspon-
deren met het vertrouwen dat beiden in elkaar hebben getoond. 
 Lampe werd al spoedig na zijn komst in Nederland de leidende man 
van de ‘ernstige’ coccejanen. Evenals D’Outrein meende hij dat er geen be-
zwaar bestond tegen het gebruikmaken van de filosofie van Descartes. Dit 
komt naar voren in zijn Compendium Theologiae Naturalis (Utrecht 1723) 
waarin hij gebruik maakt van de dubitatio Cartesii, het criterium om juiste 
en onjuiste gedachten van elkaar te scheiden. Ook de wil, de uitgebreidheid 
van het lichaam, de Idee van God, en God als hoogste volmaakte Geest ko-
men in cartesiaanse zin aan de orde.32 Lampe zag de natuurlijke theologie, die 
hij breed uitwerkte, niet alleen als een voorbereiding voor de geopenbaarde 
theologie, maar ook als verhelderend voor andere disciplines (Metaphysica, 
Ethica et Politica, Philosophia et Jurispru-dentia).33  Door degenen die het 
cartesianisme als een bedreiging zagen, werd dit ook opgemerkt. Het is dan 
ook niet verwonderlijk dat Fruytier zijn pijlen op Lampe richtte. De polemiek 
die hij had gevoerd met D’Outrein, vooral over het standpunt en de positie 
van Röell, werd zo op een niet minder heftige wijze voortgezet. Zelfs na de 
dood van Lampe ging Fruytier door met zijn kritiek. Deze handelwijze van 
Fruytier heeft niet iedereen kunnen waarderen. 
 Omdat Lampe als gezaghebbend hoogleraar steeds meer navolgers 
kreeg die bovendien aangeduid werden als ‘Lampeanen’, raakte de benaming 
‘ernstige’ coccejanen min of meer in onbruik en is de aandacht voor de verte-
genwoordigers van deze richting afgenomen. De zinnebeeldige Schrift-uitleg die 
door D’Outrein werd voorgestaan, heeft zich echter via Lampe voortgezet.34 

31  Ypeij en Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche Hervormde Kerk, Amsterdam 
1824, dl. 3, 316.
32  Snijders, Friedrich Adolph Lampe, 105.
33  Graafland, ‘Friedrich Adolph Lampe (1683-1729)’ in: T. Brienen e.a., De Nadere 
Reformatie en het Gereformeerd Piëtisme, 248 en 272.
34  W. Verboom keert o.i. de situatie om als hij schrijft dat D’Outrein een Lampeaan 
genoemd kan worden (W. Verboom, ‘Puriteinse catechismusprediking in Nederland’, 
DNR jrg. 36 nr. 2 (2012), 127. Het is namelijk Lampe die bij D’Outrein aanklopt 
met een verzoek een verklaring over de Heidelbergse Catechismus te schrijven en wel 
omdat hij met vrucht gebruik maakte van D’Outreins Korte Schets. Ook het feit dat 
hij  na D’Outreins dood een inleiding schreef voor een tweede druk van Het Gouden 
Kleinoot (1724), wijst daarop. Lampe publiceerde trouwens zijn belangrijkste werken 
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 S. van der Linde stelde vast dat aan Lampe kan worden gezien dat de 
Verlichting in aantocht was.35 Lampes aandacht voor natuurlijke theologie 
wijst daarop. Dat hij tevens een mystieke vroomheid voorstond, deed daar 
niets aan af. Bij de leerlingen van Lampe, van wie er velen predikant zijn 
geworden, zien we hetzelfde beeld.36 Ook zij combineerden een piëtistische 
levenspraktijk met denkbeelden van schrijvers met geseculariseerde opvattin-
gen. Daardoor voltrok zich geleidelijk een overgang naar een ander spiritueel 
klimaat. Het is echter de vraag of de betrokkenen zich dat bewust waren. 

Jacobus Willemsen (1698-1780) 

Een voorbeeld van iemand in wiens leven en werk de overgang zich duidelijk 
voltrok, is de reeds genoemde  Jacobus Willemsen (1698-1780) die van 1728 
tot zijn dood predikant te Middelburg was en vanaf 1740 tevens hoogleraar 
aan de Illustre School in die plaats.37 Willemsen heeft zelf duidelijk naar voren 
gebracht dat hij een leerling van Lampe was en dat hij het als een voorrecht 
beschouwde aan de voeten van de ‘grote Gamaliël’ te hebben gezeten.38 Hij 
sprak dit uit in een tijd waarin de vraag of Lampe wel rechtzinnig was, dis-
cutabel werd gesteld. Willemsen heeft zich als predikant in veel opzichten 
gespiegeld aan zijn leermeester. Zijn preken zijn voorbeelden van zinnebeel-
dige Schriftuitleg. Zij doen denken aan de preken van Lampe en zeker ook 
aan die van D’Outrein. Zijn ijver voor het onderwijs aan de jeugd, die ook 
bij D’Outrein en Lampe werd gevonden, laat zien dat hij in hun spoor wilde 
gaan. Met het oog op de opvoeding van kinderen verzorgde Willemsen na-
melijk een heruitgave van het werkje van de Middelburgse schoolmeester Jo-
hannes de Swaef (1594-1653), getiteld De geestelijcke queeckerye (Middelburg, 
1740). Opvallend is dat hij aan dit piëtistisch geschriftje niet alleen uitspraken 
van bevindelijke schrijvers toevoegde, maar ook van auteurs als J. Locke, J.F. 
Ostervald, B. Pictetus en J. Tillotson. We zien hierin een samengaan van pië-
tistische en Verlichte ideeën. Wat de kringen betreft waarin hij zich bewoog, 

pas na D’Outreins dood. Verboom stelt terecht dat er tussen beiden een sterke affini-
teit bestond.
35  S. van der Linde, ‘Lampe, Frederik Adolf ’, In: Christelijke Encyclopedie, Kampen 
1959, dl. IV, 369.
36  Een lijst van predikanten die als leerlingen van Lampe te boek staan, is te vinden in: 
G. Drage, De zalige uitgang van Henochs godzaligen wandel, Nijmegen 1744, 192-196.
37  Zie over hem: H. de Jong, Jacobus Willemsen. Lampeaans godgeleerde in het ‘dier-
baar’ Middelburg, Overdruk uit het Archief (1991). Mededelingen van het Koninklijk 
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg 1991.
38  J. Willemsen, Eene keurige verzameling van eenige uijtmuntende predicatiën, Mid-
delburg 1768, 429.
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Portret Jacobus Willemsen (1698-1750), olieverf op doek (1770) door Jean Appelius; 
Zeeuws museum, collectie Zeeuwsch Genootschap, foto: Ivo Wennekes.
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zien we hetzelfde beeld. Naast zijn betrokkenheid bij samenkomsten van vro-
men om over geestelijke ervaringen te spreken (conventikels), was Willem-
sen ook lid van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. 
Hoewel hij geen actief lid lijkt te zijn geweest, heeft hij het wel belangrijk 
gevonden dat op de titelpagina van de bundel met geestelijke gedichten van 
zijn hand, zijn lidmaatschap van het Genootschap werd vermeld. De laatste 
jaren van zijn leven werkte hij nauw samen met H.J. Krom (1738-1804), 
die een waar fysico-theoloog is geweest.39 Naast zijn theologische arbeid hield 
Krom zich intensief bezig met de natuurwetenschap. Hij was eveneens een 
orthodox theoloog, maar affiniteit met de piëtistische geloofsbeleving had hij 
niet. Evenals J.F. Martinet (1729-1795) in Zutphen, die zijn Katechismus der 
natuur (Amsterdam, 1777-1779) in het licht gaf, poogde hij door middel van 
de wonderen der natuur mensen in aanraking te brengen met het geloof in 
de Schepper en Onderhouder van het heelal.40 Na het overlijden van Willem-
sen heeft Krom een lijkrede gehouden. Er was inmiddels een ander tijdperk 
aangebroken, waarin de vertegenwoordigers van de Verlichting de overhand 
hadden gekregen. De prediking onderging door deze ontwikkeling ook veran-
dering. Zinnebeeldige Schriftuitleg werd vrijwel niet meer gevonden.41 

D’Outrein en de fysico-theologie

Schenkeveld-van der Dussen noemt D’Outrein in een van haar publicaties een 
fysico-theoloog.42 Zij komt tot deze typering omdat zij in Proef-stukken een uit-
gebreide verhandeling van D’Outrein aantrof over kosmologische wetens-waar-

39  C. de Pater, ‘Ds. Hermanus Johannes Krom: Worstelen met ‘geloof en weten-
schap’, in: Archief  (1988). Mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap 
der Wetenschappen, Middelburg 1988, 182-205.
40  B. Paasman, J.F. Martinet. Een Zutphens filosoof in de achttiende eeuw, Zutphen 
1971. 
41  Een subtiele vorm van zinnebeeldige Schriftuitleg is echter blijven bestaan. Dit is 
bijvoorbeeld het geval in de uitleg van predikers binnen de gereformeerde gezindte 
die de inhoud van Bijbelse geschiedenissen ‘vergeestelijken’. Naast het Hooglied van 
Salomo, blijkt het Bijbelboek Ruth zich daarvoor goed te lenen. Een voorbeeld hier-
van is de bundel Ruth de Moabietische van Johannes van der Poel (1919-1981) oudge-
reformeerd predikant te Ede, waarin Boaz wordt getekend als type van Christus, die 
zich ontfermt over Ruth (beeld van de gelovige en van de kerk) en die haar tot zijn 
bruid neemt. (Ruth de Moabietische, Veenendaal z.j., 175). Aan deze uitleg ligt niet de 
methode van Schriftverklaring van D’Outrein ten grondslag, maar hij kan met recht 
gezien worden als een vorm van zinnebeeldige Schriftuitleg.
42  Schenkeveld-van der Dussen, ‘Theologie en emblematiek’, in: Marc van Vaeck e.a. 
De steen van Alciato, Leuven 2003, 982.
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digheden. Van een gereformeerd theoloog had zij niet verwacht dat hij hier zo 
uitgebreid over zou schrijven. D’Outreins grote belangstelling voor de gescha-
pen werkelijkheid correspondeert inderdaad met de aandacht voor de natuur 
die bij de fysico-theologen is waar te nemen. Of D’Outreins motief om zich hier 
uitvoerig mee bezig te houden hetzelfde was als dat van de fysico-theologen is 
echter een belangrijke vraag. Dat er punten van overeenkomst zijn aan te wijzen, 
kan niet worden ontkend. Is het daarom terecht D’Outrein voor een fysico-the-
oloog te houden? Voor het antwoord op deze vraag moet worden nagegaan of 
D’Outreins theologiebeoefening overeen komt met die van de fysico-theologen. 

D’Outreins visie op de copernicaanse theorie 

In zijn Proef-stukken geeft D’Outrein in bepaalde gevallen uitvoerige beschrij-
vingen van natuurverschijnselen. We zagen dat hij voor dit werk als uitgangs-
punt koos het Bijbelwoord: ‘Hoe groot zijn Uw werken, o HEERE! Gij hebt 
ze alle met wijsheid gemaakt; het aardrijk is vol van Uw goederen’ (Ps. 104:24). 
In het tweede hoofdstuk geeft hij daarover een uitvoerige verhandeling onder 
de subtitel ‘Van de menigvuldigheid der werken van God’, waarin hij zowel 
de geestelijke, als ook de lichamelijke schepselen beschrijft. D’Outrein komt 
daarbij eerst te spreken over wat hij noemt ‘de hoofdstoffen’, zoals ze werden 
onderscheiden door Aristoteles en vervolgens door Descartes. Hij geeft daar-
van de volgende beschrijving.

De Aristotelische Filosophen hebben geoordeelt alle de hoofdstoffen te kon-
nen brengen tot het getal vier. Te weten, vuur, lugt, water en aarde. Uit welke 
alleen of uit de vermenging der selver onder elkander, alle de lichamen be-
staan souwden. De Kartesiaanse Wysgeren daar en tegen brengen alles tot 
drye hoofdstoffen. Waar van de eerste is de allersubtijlste, dunste stof, die 
overal kan doordringen, uit welke het lichaam van de son en vaste sterren 
besta, en welke byna in alle lichamen min of meer gevonden word. De tweede 
syn bij hen de lugtbolletjes, die alle van een ronde figuur syn, tusschen de 
holligheden van welke bolletjes de stoffe van het eerste element doorvloeit en 
op allerlleye wyse bewogen word. De derde stoffe is alles, wat van een dikker 
en digter substantie is, als de dikkere deelen van de lugt soo wel, en van het 
water, als van de aarde.43

Daarna komt hij te spreken over de zon en de sterren. Daar blijft het echter 
niet bij, want ook de planeten en dwaalsterren, die zelf geen licht geven maar 
solida corpora zijn die de stralen van de zon weerkaatsen, worden door hem 
behandeld. Daarbij vermeldt hij dat men door middel van grote verrekijkers 

43  D’Outrein, Proef-stukken, 30.
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heeft kunnen vaststellen dat de planeten ook hun ‘lijfwachten’ hebben, het-
geen wil zeggen dat  er omheen ‘mindere’ planeten hun eigen beweging heb-
ben. Over kometen en staartsterren wil hij echter liever niet uitweiden. Mis-
schien wordt zijn beschouwing dan al te gedetailleerd. Wel wil hij nog ingaan 
op de vraag ‘of de aardkloot als planeet, benevens de overige planeten, rondom 
de son bewogen wordt?’ Zij die van het ‘oude gevoelen’ zijn, plaatsen de zon 
onder de planeten, zo betoogt hij. Er zijn echter inmiddels nieuwe inzichten, 
die hij niet onvermeld wil laten. Namelijk dat volgens Copernicus de aarde 
is te rekenen onder de planeten die rond de zon, die het middelpunt van het 
heelal is, ‘omgevoerd’ worden. D’Outrein vindt het ook nuttig erop te wij-
zen dat de natuurkundige Christiaan Huygens een traktaat44 heeft geschreven 
waarin hij beweert dat de andere planeten, evenals onze ‘aardkloot’, bewoond 
worden. D’Outrein merkt erbij op: ‘Dewyl die dingen meest op gissingen 
steunen (hoewel niet onmogelijk), zullen we ons daar niet mee inlaten.’ 

D’Outreins preek over Maleachi 4:2

In zijn voorbeeldpreek over Maleachi 4:2 in Proef-stukken had D’Outrein de-
zelfde vraag al uitvoerig behandeld.45 Daarin stelt hij, dat er onder natuurkun-
digen verschil van mening bestaat over de vraag of de aarde het middelpunt 
van het heelal is en de hele sterrenhemel in vierentwintig uur zich om de 
aarde zou bewegen, of dat de zon in het midden staat en de sterren hun vaste 
plaats hebben en de aarde naast de andere planeten in ‘luchtstof hangt als aan 
een niet’. De laatste woorden zijn een verwijzing naar het Schriftwoord: ‘Hij 
breidt het noorden uit over het woeste; Hij hangt de aarde aan een niet’ (Job 
26:7). Ptolemaeus zou het eerste gevoelen zijn toegedaan en Pythagoras het 
tweede, hetgeen ook geldt van Copernicus en Descartes en zijn navolgers. 
D’Outrein merkt op: ‘de krachtigste natuurkundige redenen zijn voor het 
laatste gevoelen’.46 Hij verwijst hierbij naar een geschrift van de geograaf Bern-
hardus Varenius (1622-1650).47 Opmerkelijk is echter het betoog dat daarna 
volgt. D’Outrein maakt daarin namelijk duidelijk dat de copernicaanse opvat-
ting niet in strijd is met de spreekwijzen in de Schrift die weliswaar iets anders 
lijken te zeggen, omdat daarin sprake is van de zonsop- en zonsondergang en 
van stilstaan van de zon en het achteruitgaan van de schaduw. Daarbij dient 
namelijk te worden bedacht dat de Heilige Schrift hier oneigenlijk spreekt. 
Als we dergelijke Bijbelwoorden letterlijk zouden moeten opvatten, zou men 

44  In de kantlijn wordt het geschrift Cosmotheoros (1698) genoemd.
45  D’Outrein, Proef-stukken, 203-249.
46  D’Outrein, Proef-stukken, 211.
47  B. Varenius, Geographia Generalis, in qua affectiones generales Telluris explicantur, 
1650.
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ook moeten stellen dat de zon ‘met reden’ (denkvermogen) begaafd moet zijn. 
In Psalm 104:19 wordt immers gezegd: ‘De zon weet zijn ondergang’. Ter 
onderbouwing laat D’Outrein een citaat volgen van S. van Til over Psalm 
19:6, die daarin poneert dat de Heilige Schrift niet de wereldse wijsheid heeft 
willen dogmatiseren of het verschil van filosofen heeft willen beslissen. De 
spreekwijze sluit aan bij de waarneming van mensen die de zon ’s morgens 
zien opkomen. Zonder terughoudend te zijn, stelt D’Outrein daarna dat de 
zon, zich bevindend in het middelpunt, de oorzaak is van de beweging van de 
ganse hemelkring. Dat de zon tevens de oorzaak is van alle licht en warmte, 
gaat hij als volgt uitleggen.

De stralen van de son/ seg ik/ als zijnde de oorsaak van alle ligt en warmte. Dan 
alle ligt; het welk nergens anders in bestaat/ als in drukking van lugtbolletjes/ 
of lugt-deelen/ veroorsaakt door de fijne stof/ die ’t lichaam der sonne uit-
maakt/ welke geduurig van het middelpunt af sig bewegende/ de lugt-deelen 
drukt en perst; welke persing van de lichamen tot ons oog wederstuitende/ ons 
de gedaanten en koleuren der selve vertoond. En deze beweging veroorsaakt 
niet alleen het ligt, maar ook warmte, die bestaat in een werksaamheid der 
deeltjes onder en door elkander. Hier vandaan/ als de son hooger boven onsen 
gesigtseinder/ en sijne stralen regelregter schiet/ is het warm en dan maakt 
het somer; en wanneer hij scheuynder en korter tyd sijne stralen schiet/ dan 
is het kouwd en maakt het winter. En hier vandaan de wisselvalligheden der 
vier getijden des jaars: somer, winter, herfst, lente. Dit sal genoeg zijn van de 
natuurlijke son; en meer als in ’t eerste onsen toeleg geweest was.48

Het is wel een heel uitvoerige natuurkundige uitleg die D’Outrein als onder-
deel van een preek presenteert. Mogelijk is hij zo uitvoerig omdat zijn proef-
schrift ook over dit onderwerp handelt..49 Duidelijk is dat hij kennis heeft 
genomen van Descartes’ geschrift Le Monde (1664).50 In zijn natuurfiloso-
fie reduceert Descartes alle verschijnselen tot een model van materiedeeltjes, 
waarbij licht een kwestie is van druk en warmte een kwestie van beweging.51 
De beschouwing die D’Outrein geeft, komt daarmee overeen. Hoewel hij de 
theorie van Copernicus geheel lijkt te onderschrijven, blijkt hij echter tevens 
de Deense anti-copernicaan Tycho Brahé (1546-1601) aan te halen. Want in 
een voorbeeld over de snelheid van de beweging van de aarde wordt hij door 
D’Outrein geciteerd.52 Schenkeveld-van der Dussen is daarom van mening 
dat D’Outrein niet echt deskundig was op het gebied van de kosmologie. 

48  D’Outrein, Proef-stukken, 212.
49  D’Outrein, Disputatio Philosophica inauguralis De Colore, Franeker 1682.
50  Volledige titel: Le Monde de Mr. Descartes, ou le Traité de la Lumière, Parijs 1664.
51  Van Ruler, De uitgelezen Descartes, 32.
52  D’Outrein, Proef-stukken, 52-53.
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Zij merkt op, dat hij ook niet op de hoogte blijkt te zijn van de magneti-
sche kracht van de zon en het gravitatiebeginsel van Newton. Volgens haar 
is D’Outrein meer een liefhebber van kosmologie geweest dan een kenner.53 

Duidelijk is dat D’Outrein grote belangstelling voor natuurverschijn-
selen had. Daarin kwam hij overeen met de vertegenwoordigers van de fysico-
theologie. Maakte hem dit tot een fysico-theoloog?

De fysico-theologie een nieuw genre van theologiebeoefening

Fysico-theologie is volgens J. Bots de benaming voor een nieuw genre van 
theologiebeoefening die de natuur hanteerde als eerste en voornaamste vind-
plaats van Gods zelfopenbaring.54 Daarbij ging het niet om de abstracte eigen-
schappen van de natuur, maar om hetgeen empirisch kon worden vastgesteld. 
Bernard Nieuwentyt (1654-1718) heeft met het door hem gepubliceerd werk 
Het regt gebruik der Wereltbeschouwingen, ter overtuiginge van ongodisten en on-
gelovigen (Amsterdam 1715) er de aanzet toe gegeven. In Nederland was hij de 
eerste die met deze inzichten kwam, terwijl in Frankrijk en Engeland anderen 
hem waren voorgegaan.55 Kenmerkend voor het nieuwe theologische genre 
was het samengaan van innige vroomheid en natuurkundige kennis. Hoewel 
de fysico-theologie in haar tijd iets nieuws bracht, kan niet gezegd worden dat 
zij in alle opzichten nieuw was. In het verleden hadden al stemmen geklon-
ken die dezelfde boodschap uitdroegen. De fysico-theologen konden zich met 
recht op hen beroepen. Nieuwentyt verwijst in zijn ‘Voor-berigt’ daarom naar 

53  Schenkeveld-van der Dussen, ‘Een dominee als kosmoloog’, 180.  
54  J. Bots, Tussen Descartes en Darwin. Geloof en natuurwetenschap in de 18e eeuw in 
Nederland, Assen 1972, 5. Zie o.a.: H. Bots & J.J.M. de Vet, ‘De fysico-theologie in 
het Journal Litéraire: Haagse journalisten ten strijde tegen het ongeloof ’, Documen-
tatieblad Werkgroep Achttiende Eeuw XVIII/2, 1986, 213-226; Ernestine van der 
Wall, ‘Profetie en providentie: de coccejanen en de vroege Verlichting’ in: Kerk en 
verlichting, voordrachten gehouden tijdens het Windesheim Symposium te Windesheim op 
18 november 1989, Zwolle 1990.
55  Bots wijst erop dat onder meer in Frankrijk verscheen: Fénelon, La Démontration 
de l’existence de Dieu par les merveilles de la nature, 1712; in Engeland: John Ray, The 
Wisdom of God  manifested in the Works of te creation, London 1691, en William Der-
ham, Physico-theology, London 1715.
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de Engelse arts William Harvey (1578-1657),56 Malpighius (1628-1694),57 
Giovanni Borellus (1608-1679)58 en anderen. Belangrijker was echter dat het 
bewijs voor het bestaan van God uit de wonderen der natuur al in de Bijbel 
zelf was te vinden. Hierbij kon worden gewezen op Psalm 19 (‘De hemelen 
vertellen Gods eer’) en de hoofdstukken 38 tot en met 42 van het Bijbel-
boek Job. Bots wijst erop dat een lange rij van denkers aan de fysico-theologie 
van de 18e eeuw vooraf is gegaan. Het voornaamste verschil tussen de fysico-
theologen van de 18e eeuw en hen die in eeuwen daarvoor een soortgelijke 
visie uitdroegen, is volgens Bots het feit dat de fysico-theologen niet zomaar 
gebruik maakten van de kennis van de natuur die hen toevallig ter beschik-
king stond, maar dat ze er systematisch naar op zoek gingen. Zij verrichtten on-
derzoek waarbij proef-ondervindelijk nieuwe ontdekkingen werden gedaan, 
die leidden tot een beter doorgronden van de natuur. De hierdoor verkregen 
inzichten werden beschouwd als een bevestiging van de Bijbelse geloofswaar-
heden. De bevruchtende wisselwerking van experimenteel natuuronderzoek 
en verdiepte Godservaring is volgens Bots vooral te zien bij een persoon als Jan 
Swammerdam (1637-1780). Voor hem was ‘het boek der natuur’ een ‘Bybel 
van natuurlijke godsgeleertheit’. Hij sprak bij herhaling uit, dat de natuur 
voor hem als een boek is waarin hij ‘de wyse voorsienigheid Gods tastelijk’ 
bemerkte.59  

Swammerdam kwam tot de uitspraak dat de ‘onvermoeyelyke onder-
soeking van de werken Gods’ gezien kan worden als ‘de draad van Ariadne’.60  
Hiermee sprak hij uit dat het onderzoek van de natuur uiteindelijk leidde 
tot het kennen van God en zijn wondermacht. Hij stond hierin niet alleen. 
Een man als Antonie van Leeuwenhoek zat op dezelfde lijn. De overtuigende 
kracht van het experimentele Godsbewijs werd steeds belangrijker gevonden. 
De fysico-theologen namen een en ander systematisch ter hand. Zij zetten 

56  William Harvey, Brits arts en bioloog die een belangrijke ontdekking deed betref-
fende de bloedomloop, te weten dat er een circulatie bestaat. In zijn boek Exercitatio 
anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus (1628) geeft hij een beschrijving 
van deze ontdekking. Zie over hem: P. Harris, William Harvey, de beroemdste zoon van 
Folkestone, Folkestone 2007.
57  Marcello Malpighi, Italiaanse arts en natuurkundige, is bekend geworden als grond-
legger van de microscopische anatomie. Veel microscopische anatomische structuren 
zijn naar hem vernoemd. 
58  Giovanni Alfonso Borelli, Italiaans fysioloog, wiskundige en natuurkundige, is be-
kend geworden door zijn publicatie De motu animalium (1710), waarin hij verslag 
doet van het analyseren van spieren en spierbewegingen van dieren. Het boek kan 
gezien worden als het begin van de biomechanica. Tevens heeft Borelli zich verdiept 
in de beweging van planeten.
59  Swammerdam, Biblia naturae, Leiden 1737, 327.
60  Swammerdam, Biblia naturae, 149.
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zich in voor kritisch-empirisch onderzoek met het vooropgezette doel er het 
bewijs van het bestaan van God door te verkrijgen. Van de fysico-theologen 
kan, volgens Bots, worden gezegd dat zij moderne natuurwetenschappers én 
theologen ineen waren.61 Het was vooral een apologetisch motief dat hen 
dreef de schepping te onderzoeken. De resultaten konden immers dienen om 
de geloofwaardigheid van de Schrift te bewijzen.

D’Outrein geen fysico-theoloog

Bij D’Outrein zien we dat hij grote belangstelling koesterde voor alles wat zich 
voordeed in de schepping. Toch vinden we bij hem niet een streven om in de 
natuur een bewijs te zoeken om Bijbelse waarheden geloofwaardig te doen 
zijn. Voor hem is de schepping een bron waardoor de Schrift beter kan worden 
uitgelegd en kan worden verstaan. Tevens geldt dat de Schrift licht werpt op 
de schepping. De gedachte dat door middel van de schepping c.q. de natuur 
er geloof kan worden gewekt of bevestigd, zoals de fysico-theologen meenden, 
vinden we bij hem niet. We zijn daarom van mening dat D’Outrein niet als 
fysico-theoloog kan worden aangemerkt. Zijn wijze van theologie-beoefening 
kan echter wel gezien worden als een opmaat naar de fysico-theologie, omdat 
ook door hem het onderzoek van de schepping heel belangrijk werd gevon-
den. Met betrekking tot de pietas is er een onderscheid tussen D’Outrein en 
de fysico-theologen. Hoewel aan laatstgenoemden een zekere vroomheid niet 
mag worden ontzegd, is ze minder gebonden aan de gereformeerde belijdenis-
geschriften, zodat ze niet valt onder het gereformeerd piëtisme.

Verschuiving op filosofisch gebied en verandering in de Schriftuitleg

In de achttiende eeuw deden zich op tal van terreinen veranderingen voor. Op 
filosofisch gebied veroorzaakte Isaac Newton (1643-1727) met zijn Philosop-
hiae Naturalis Principia Mathematica (1687) niet alleen een methodologische 
ommekeer in het natuuronderzoek, inclusief de betekenis die hij daarbij aan 
de wiskunde toekende, maar ook zorgde hij voor een verandering ten aanzien 
van de relatie tussen geloof en wetenschap. C. de Pater stelt dat bij Newton, 
evenals bij Boyle,  geloof en wetenschap nauw met elkaar verweven waren. 
Eén van de belangrijkste doelen van Newton met zijn Principia zou dan ook 
geweest zijn af te rekenen met de filosofie van Descartes.62 Hij vond dat deze 

61  Bots, Tussen Descartes en Darwin, 14.
62 C. de Pater, ‘Ds. Hermanus Johannes Krom’, in: Archief van het Koninklijk Zeeuwsch 
Genootschap der Wetenschappen, Middelburg 1991, 183. 
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tot atheïsme leidde.63 Newtons natuurwetenschappelijke opvattingen werden 
bruikbaar geacht voor apologetische doeleinden en konden in de strijd tegen 
deïsme en atheïsme worden ingezet. Een en ander leidde tot het opnieuw 
doordenken van de verhouding tussen rede en openbaring. De christelijke 
waarden stonden namelijk door het contact met andere volken, culturen en 
religies, niet langer meer buiten de discussie. Steeds meer was men van me-
ning dat onderzoek dat door de rede is geleid, niet strijdig kan zijn met de 
openbaring. Het empirisch onderzoek van natuurverschijnselen zou immers 
de geloofwaardigheid van de openbaring verhogen omdat het de grootheid 
van de Schepper kon bevestigen. Men was ervan overtuigd dat God geëerd 
werd door natuuronderzoek, want het was immers zijn schepping die men 
wilde doorvorsen.64 Onder godgeleerden die openstonden voor de ideeën van 
de Verlichting kreeg deze visie steeds meer aanhang. De aandacht voor de 
filosofie van Descartes nam af. De aanduiding ‘cartesiaans’ werd niet meer 
gehoord. 
 Van Sluis wijst erop dat de coccejaanse traditie (met zijn zinnebeeldige 
Schriftuitleg) op het eind van de achttiende eeuw werd ingehaald en over-
schaduwd door een andere traditie, die gebaseerd was op de Verlichting. Hij 
schrijft dat mogelijk de belangrijkste reden hiervan is geweest de toenemen-
de tendens om de theologie en daarmee de Bijbeluitleg toe te passen op het 
praktische leven. Het accent verschoof van leerstellig naar praktijkgericht. De 
theologie diende in toenemende mate tot de bevordering van een deugdzaam 
leven; de preek kreeg veeleer een moreel getoonzette toepassing in plaats van 
een uitbundig uitpluizen van exegetische vondsten.65 
  Van Asselt heeft erop gewezen dat door de historisch-kritische be-
nadering van de Bijbelse profetie van onder anderen Bekker en Spinoza, het 
besef van culturele en historische distantie tussen de tijd van de Bijbelse profe-
tie en de eigen tijd, toenam. De hermeneutische uitgangspunten die gebruikt 
werden bij de bestudering van profetische teksten en de exegetische grond-
slagen van de zinnebeeldige theologie, zoals de analogie en synchroniteit van 
profetische teksten uit verschillende Bijbelboeken, kwam daardoor volgens 
Van Asselt onder druk te staan.66 Hoewel dit zeker het geval is geweest, is 
door de opkomst van de fysico-theologie dit proces aanzienlijk versneld. De 
aandacht ging niet meer uit naar de schepping vanwege haar zinnebeeldige 
betekenis, maar veel meer naar ontdekkingen die als een bewijs werden gezien 
van Gods grootheid en zijn scheppende almacht. 
 In een recente publicatie stelt Van Asselt dat de coccejanen, die in het 

63 H. Floris Cohen, How modern science came into the World, Amsterdam 2010, 535
64  Pater, ‘Ds. Hermannus Johannes Krom’, 184.
65  Van Sluis, ‘De zinnebeeldige theologie van Bernard Sebastiaan Cremer (1683-
1750)’, 190-191. 
66  Van Asselt, ‘De neus van de bruid’, 184.
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tweede deel van de zeventiende eeuw tot het besef kwamen dat de histori-
sche realiteit niet geheel overeenkomt met de Bijbelse heilsgeschiedenis, op 
tweeledige wijze reageerden.67 Aanvankelijk werd door hen, met name ook 
door D’Outrein, gepoogd de tijd die voorafging aan het Bijbelse tijdperk te 
incorporeren in de Bijbelse heilshistorie. D’Outrein was van mening dat de 
zinnebeeldige taal (allegorie, emblematiek en typologie) terug te voeren is op 
God, die als eerste zinnebeeldige taal zou hebben gebezigd. Bovendien was 
de schepping met haar zinnebeeldige functie volgens hem louter tot stand  
gekomen met het oog op de heilsgeschiedenis die in de Schrift is verwoord. 
Andere coccejanen trachtten de geschiedenis van de na-Bijbelse tijd een plaats 
te geven in de heilsgeschiedenis door de uitleg van de Bijbelse profetieën te 
betrekken op de geschiedenis van de eeuwen daarna en de eigen tijd. Deze 
vormen van reconstructie van het verleden en heden laten zien dat de Bijbelse 
geschiedenis steeds meer in relatie werd gezien met andere referentiekaders. 
Van Asselt wijst op H. Frei, die betoogt dat de theologen die onder invloed 
van de Verlichting stonden, de consequenties van deze ontwikkeling hebben 
getrokken:  zij plaatsten de natuurlijke religie niet in de heilshistorie, maar 
omgekeerd: de Bijbelse geschiedenis werd door hen in het grote kader ge-
plaatst van de natuurlijke religie.68 De coccejaanse interpretatie van de Schrift 
en de geschiede-nis, kan volgens Van Asselt in feite gezien worden als een 
anticipatie op deze ontwikkeling. 

67  Van Asselt, Theologia and Philosophia Prisca in Post-Reformation Reformed Thought? 
Lecture congress:  Testing the Limits: 3rd Expert meeting Faultline 1700. Early En-
lightenment Conversations on Religion and the State, 3-4 dec. 2012 (unpublished).  
68  H. Frei, The Eclipse of Biblical Narrative: A Study in Eighteenth and Nineteenth 
Century Hermeneutics, New Haven & London 1974, 48-50.
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Hoofdstuk 10

SAMENVATTING EN CONCLUSIES 

Inventarisatie van de belangrijkste 
bevindingen

Wanneer we de resultaten van ons onderzoek bezien, zoals beschreven in de 
voorgaande hoofdstukken, stellen we vast dat D’Outrein als coccejaans the-
oloog een eigen plaats heeft ingenomen. Zijn eerste stap op het kerkelijk erf 
was  veelzeggend. Behorend tot een coccejaanse familie in het door kerkelijke 
tweedracht geteisterde Middelburg, koos hij ervoor te gaan studeren aan de 
Hogeschool te Franeker. Hij ging Johannes vander Waeyen achterna, die een 
aantal jaren daarvoor uit Zeelands hoofdstad was verdreven door prins Willem 
III, op aandrang van de door voetianen gedomineerde classis Walcheren. He-
lemaal naar Friesland trekken, om juist daar onderwezen te worden, was een 
vorm van kleur bekennen. Voor ieder was het duidelijk: Johannes D’Outrein 
wilde predikant worden en gaan in het spoor van Coccejus. 

In de biografie (hoofdstuk 1) hebben we vermeld dat D’Outrein te Fra-
neker vooral de invloed heeft ondergaan van Vitringa. Hoewel hij in zijn publi-
caties altijd met groot respect spreekt over Coccejus, waaruit blijkt dat hij hem 
als theoloog zeer hoogschatte, is niettemin merkbaar dat hij geen leerling van 
hem in strikte zin is geweest. Na de dood van Coccejus in 1669 was een nieuwe 
generatie hoogleraren aangetreden die in dezelfde geest theologie bedreef. Vitrin-
ga is daarvan mogelijk de belangrijkste vertegenwoordiger. Van hem geldt dat 
hij geen slaafse navolger was van ‘de grote Apollos’. De aandacht voor het zinne-
beeldig spreken in de Schrift, die bij Coccejus al wordt gevonden, is bij Vitringa 
mogelijk nog sterker aanwezig. D’Outrein zal dit bijzonder hebben aangespro-
ken. Maar als hij als jong predikant te Oostzaan zijn Korte Schets (1688) schrijft 
en enkele jaren later de Inleiding tot het Hooglied (1690) publiceert, blijkt hij 
zich nog nauw aan te sluiten bij Coccejus en zijn periodenleer. Dit geldt tevens 
van de profetische Schriftuitleg waarbij bepaalde Bijbelwoorden op historische 
of actuele gebeurtenissen worden toegepast. Later komt hierin verandering. For-
meel neemt D’Outrein van de periodenleer geen afstand, maar een belangrijke 
plaats neemt ze in zijn prediking niet meer in. Wat betreft de actuele duiding 
van profetische woorden is hij steeds terughoudender geworden.1 Ook hebben 

1  D’Outrein spreekt uit dat hij op dit punt minder concreet was geworden. Zie: 
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we kunnen vaststellen dat D’Outrein, staande in de theologische traditie van 
Coccejus, een andere invalshoek koos. De aandacht voor de geschiedenis, zoals 
die bij Coccejus wordt gezien, maakte bij hem plaats voor een gerichtheid op de 
schepping. Er is bij D’Outrein sprake van een duidelijke verandering betreffende 
de methode van Schriftuitleg ten opzichte van Coccejus. 

We hebben vastgesteld dat D’Outrein behoorde tot de coccejanen 
voor wie de vroomheid (pietas) en een strenge levenheiliging van existentieel 
belang waren. Vanaf het begin is dit bij D’Outrein het geval geweest. Dat hij 
in zijn Korte Schets naar Undereyk verwijst2 en in het huwelijk treedt met de 
zeer piëtistische Geertruida Sluiter, zijn daar bewijzen van. D’Outrein wenste 
zich echter niet op te sluiten in de eigen kerkelijke kring. Het feit dat hij 
met Koelman omging,3 melding maakt van correspondentie met W. à Brakel, 
geeft aan dat hij ook met voetianen een geestelijke verbondenheid voelde. 
Dit alles combineerde hij met een ruim kerkelijk standpunt. Want hoewel 
hij het standpunt van Röell ten aanzien van het leerstuk over de generatie 
van de Zoon afwees, vond hij niet dat deze theoloog zijn plaats in de kerk 
ontnomen moest worden. Dat niet iedereen hem dit in dank afnam, is niet 
verbazend. Het is Fruytier die bij voortduur hierop hamerde. In tegenstelling 
tot hem was D’Outrein van mening dat wat er gebeurd was op de synode van 
Dordrecht, namelijk het heenzenden van de remonstranten, zich onder geen 
beding mocht herhalen. 

De coccejanen vormden geen homogene groep. Enerzijds waren er 
de ‘Leidse’ of ‘groene’ coccejanen die bekend stonden om hun vertoon van 
geleerdheid op de kansel, die cartesiaanse denkbeelden uitdroegen en slechts 
geringe aandacht hadden voor de geloofservaring van de hoorders; anderzijds 
waren er coccejanen die in hun prediking sterke nadruk legden op ‘de praktijk 
der godzaligheid’. Zij werden ‘ernstige’ coccejanen genoemd. Van deze groep 
is D’Outrein een belangrijke vertegenwoordiger geweest, vooral omdat hij een 
eigen methode van Schriftuitleg heeft ontwikkeld.
 Betreffende de emblematiek (hoofdstuk 2 t/m 5) hebben we kunnen  
vaststellen dat D’Outrein inderdaad de eerste Nederlander is geweest die een 
uitvoerige studie heeft gewijd aan de emblematiek en aanverwante begrippen, 
zoals Schenkeveld-van der Dussen constateerde.4 Maar dat niet alleen, hij in-
tegreerde bovendien de emblematiek in zijn methode van Schriftuitleg. De 
historisch profetische exegese van Coccejus verving hij door de emblemati-
sche of zinnebeeldige Schriftuitleg. Omdat D’Outrein een omvangrijk oeuvre 

D’Outrein, De Christelyke Godgeleerdheid, 173-174.
2  D’Outrein, Korte Schets (1726), 352.
3  Koelman kwam wel bij hem op bezoek in Franeker (D’Outrein, Brief aan een vriend, 
121). Zie ook: De Jong, ‘Een opmerkelijk getuigenis van Jakobus Koelman over Coc-
cejus, opgetekend door Johannes D’Outrein’ in: DNR jrg. 35, nr. 2 (2011), 160-164.
4  Schenkeveld- van der Dussen, ‘Een dominee als kosmoloog’, 177.
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heeft nagelaten - dat we vrijwel volledig konden achterhalen en raadplegen 
- hebben we een beeld gekregen van zijn hermeneutisch uitgangspunt. Om-
dat ook veel preken van hem bewaard zijn, hebben we zicht gekregen op de 
homiletische aanpak die hij in de praktijk voorstond. D’Outrein zag de em-
blematiek als een uiterst belangrijk middel om de Schrift, waarin veelvuldig 
zinnebeeldige taal voorkomt, te kunnen begrijpen c.q. te kunnen uitleggen. 
Op die wijze meende hij tevens de zinnebeeldige betekenis van de geschapen 
werkelijkheid te kunnen doorgronden. Om de Bijbel adequaat te kunnen uit-
leggen achtte hij de kennis van emblematiek onmisbaar; de Bijbel is nodig is 
om de betekenis van al het geschapene te kunnen verstaan. Zijn visie op de 
schepping bracht met zich mee dat hij alle vormen van wetenschap, zoals oude 
en hedendaagse talen, wijsbegeerte, logica, metafysica, rekenkunde en zelfs 
mechanische wetenschappen, van belang achtte. Volgens D’Outrein kunnen 
die alle bijdragen tot een beter verstaan van de Schrift.5 Voor de resultaten 
ervan stond hij open en hij waardeerde die positief. In zijn Proef-stukken heeft 
D’Outrein een theologische verantwoording gegeven van de emblematische 
of zinnebeeldige Schriftuitleg. De inhoud van dit werk is uniek en kan ze-
ker innovatief worden genoemd. Door de emblematische of zinnebeeldige 
Schriftuitleg was D’Outrein in staat de Schriftwoorden toe te passen op het 
geloofsleven van de hoorders. Het aandringen in de verkondiging op de nood-
zaak van bekering en levensheiliging en het noemen van kenmerken waardoor 
de hoorders werden vermaand te onderzoeken of zij het ware geloof deelachtig 
waren, maakten hem tot een voluit piëtistisch prediker. 

D’Outreins belangstelling voor de emblematiek uitte zich ook op 
andere wijze. Door het schrijven van het hofdicht De Roosendaalsche Verma-
kelykheden (1700) schaarde hij zich in een rij van gerenommeerde literato-
ren: Petrus Hondius, Constantijn Huygens en Jacob Cats. Het bijzondere 
van D’Outreins hofdicht is, dat hij daarin bij de moraliserende lessen ook 
‘geestelijk onderwijs’ verstrekt dat in wezen piëtistisch van inhoud is. De Roo-
sendaalsche Vermakelykheden is daarin volstrekt uniek. Het is de verdienste 
van De Vries-Schenkeveld dat het genre van hofdichten meer bekendheid en 
waardering heeft gekregen.6

 Van groot belang is dat we konden nagaan welke positie D’Outrein 
innam ten aanzien van het cartesianisme. In hoofdstuk 6 hebben we vastge-
steld dat D’Outrein in zekere mate denkbeelden van Descartes tot de zijne 
heeft gemaakt. De benaming ‘rechtzinnig cartesiaans-coccejaans theoloog’ die 
hij bezigde,7 is in feite van toepassing op hemzelf. Dit is een belangrijke con-
statering, want tot op heden bestaat het beeld dat D’Outrein van cartesianis-

5  D’Outrein, Heilige versegelingen,, opdragt, 21.
6  De Vries-Schenkeveld, Wandeling en verhandeling. De ontwikkeling van het Neder-
landse hofdicht in de zeventiende eeuw (1613-1719), Hilversum 1998.
7  D’Outrein, Na-berigt, 58.
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me verdacht werd, maar zelf niet inzag waarom dit het geval was.8 Gebleken 
is dat de werkelijkheid anders was. D’Outreins proefschrift De colore laat zien 
dat hij niet afwijzend stond tegenover bepaalde inzichten van Descartes. In de 
polemische geschriften, gericht tegen De Joncourt en Fruytier, spreekt hij ook 
openlijk uit bepaalde inzichten van Descartes te onderschrijven.9 Weliswaar 
niet zijn gehele filosofie, maar wel bepaalde delen ervan. D’Outrein heeft zelfs 
zijn gematigde cartesiaanse gevoelens kunnen combineren met piëtistische 
vroomheid. Kennelijk ervoer hij geen discrepantie tussen die beide. Hieruit 
blijkt dat ook een ‘ernstige’ coccejaan, cartesiaanse denkbeelden kon hebben 
en die durfde uit te spreken. Het verschil ten opzichte van de ‘groene’ of 
‘Leidse’ coccejanen was minder groot dan soms gedacht wordt. Het openstaan 
voor de nieuwe filosofische inzichten had wel tot gevolg dat er theologen wa-
ren die niet bij de inzichten van Descartes bleven staan, maar enorme stappen 
verder gingen. Bekker, Van Hattem en Van Leenhof zijn daar voorbeelden 
van. Laatstgenoemde ging in zijn tekstkritiek zover dat hij van mening was 
dat zelfs de inzichten van Spinoza te combineren waren met de inhoud van 
de Schrift. D’Outrein vond dat hij het Bijbelse spoor bijster was en wees zijn 
visie krachtig af. 

Uit de polemieken (hoofdstuk 6) waar D’Outrein deel aan had, is ge-
bleken dat de zinnebeeldige Schriftuitleg tussen de voetianen en coccejanen een 
waar strijdpunt vormde. De openbare verkondiging van de coccejaanse predi-
kanten trok vanwege de zinnebeeldige uitleg over het algemeen een groter aan-
tal belangstellenden dan die van de voetianen. Verwonderlijk is dat niet, want 
mensen die ter kerke gingen bij een coccejaan waren ervan verzekerd ‘nieuwe’ 
en ‘ongehoorde’ dingen te horen. De zinnebeeldige uitleg sprak stellig meer 
tot de verbeelding en was minder voorspelbaar dan de verkondiging van de 
voetianen. D’Outrein was een voorstander van de zinnebeeldige Schriftuitleg, 
omdat hij ervan overtuigd was dat alleen daardoor de Bijbel adequaat kon wor-
den uitgelegd. Hij heeft aangetoond dat de uitkomsten van de zinnebeeldige 
Schriftuitleg wel degelijk op een praktische wijze kunnen worden toegepast op 
het geloofsleven van de hoorders. De kritiek van De Joncourt, die beweerde dat 
dit niet mogelijk was, achtte hij onterecht. Dit geldt ook van Fruytiers verwijt 
dat D’Outrein en Van Til niet in staat waren geweest de zinnebeeldige Schrift-
uitleg behoorlijk te verdedigen. D’Outrein heeft dat in zijn Proef-stukken met 
verve gedaan. Dat Fruytier zich er niet door heeft laten overtuigen, doet daar 
niets aan af. Toch moet ook worden opgemerkt dat De Joncourt en Fruytier 
niet zonder reden de zinnebeeldige Schriftuitleg hebben bekritiseerd. Zij waren 
van mening dat prediking waarin hoorders geconfronteerd worden met allerlei 
vreemdsoortige verklaringen, niet vruchtbaar is voor het geloofsleven. Tevens 
vreesde Fruytier dat door de zinnebeeldige Schriftverklaring fundamentele ge-

8  Deze bewering vinden we bij Evenhuis,‘Outrein, Johannes, D’, in: BLGNP 1, 239. 
9  D’Outrein, Na-berigt, 70-72.
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loofswaarheden discutabel zouden worden gesteld. Dat zijn zorg niet ongegrond 
was, blijkt uit de geschriften van Bekker en Van Leenhof. Hun Schriftgebruik 
kan gezien worden als een extrapolatie van de zinnebeeldige uitleg. 

Fruytiers niet aflatende kritiek op de Korte Schets van D’Outrein 
roept de vraag op of het niet vooral gevoelens van jaloezie zijn geweest die hem 
hiertoe dreven. Ongetwijfeld had Fruytier een punt met zijn telkens herhaalde 
vraag of het wel juist is zeer jonge kinderen te leren dat een ziel een ‘denkend 
wezen’ is. D’Outrein heeft de redelijkheid van deze vraag niet ingezien. Mo-
gelijk was de wijze waarop Fruytier de zaak aan de orde stelde daar debet aan. 

De vraag of Fruytier met zijn Dank-Adresse een oprechte poging heeft 
gedaan voetianen en coccejanen dichter tot elkaar te brengen, wordt over het 
algemeen positief beantwoord, waarbij er dan tevens onbegrip wordt geuit 
ten aanzien van D’Outrein. Waarom heeft hij de bemiddelingspoging niet in 
dank aanvaard?10 

Hierover kan het volgende worden gezegd. Aan Fruytiers oprechtheid  
hoeft niet te worden getwijfeld. De vraag is echter of hij wel de juiste persoon 
was, die hiertoe in staat kon worden geacht. Hij was namelijk in genen dele 
onpartijdig. Bovendien kan men zich afvragen of een anoniem geschrift het 
juiste middel daartoe is. Men zou denken van niet. Daar komt bij dat de eerste 
dertig bladzijden van het geschrift misschien als een ‘dankbetuiging’ geïnter-
preteerd kunnen worden, maar het relaas dat daarna volgt in geen geval. Ie-
mand die partijen bij elkaar wil brengen, dient niet de ene partij te overladen 
met verwijten en grievende opmerkingen te maken over een vertegenwoor-
diger (Steengracht) van die groep. Dat D’Outrein op het Dank-Adresse niet 
positief kon reageren, zal ieder begrijpen die grondig van de inhoud kennis 
neemt. Fruytier moet ook irritatie hebben opgeroepen door te weigeren open 
kaart te spelen, terwijl ieder al lang begreep dat hij de schrijver moest zijn. Pas 
tien jaar na D’Outreins dood komt hij met de bekentenis dat hij inderdaad de 
auteur van het Dank-Adresse was. D’Outrein daarentegen heeft nooit een ge-
schrift uitgegeven zonder approbatie en altijd met vermelding van zijn naam. 
Dat D’Outrein de discussie over een geschrift waarvan de auteur zich blijvend 
‘schuilhield’ heeft afgebroken, kan niet gezien worden als het bewijs dat hij 
geen weerwoord meer had. Veel meer dat hij het ‘verstoppertje spelen’ van zijn 
opponent beu was. In zijn polemische geschriften verloor D’Outrein zelf soms 
ook iets van zijn waardigheid door heel scherp uit de hoek te komen. De sfeer 
van wantrouwen maakte dat er van echt naar elkaar luisteren geen sprake was. 
De actie van Fruytier is mogelijk goed bedoeld geweest, maar kan niet anders 
dan als naïef en onhandig worden gekwalificeerd. Zij werd niet als een poging 
tot verzoening ervaren, eerder als het aanblazen van een smeulend vuur.

10  Zie: Koolen, Jacobus Fruytier, 69-70. Evenhuis meent dat Fruytier met zijn Dank-
Adresse heeft bijgedragen tot verzoening tussen voetianen en coccejanen. Hij vermeldt 
niet waar hij deze uitspraak op baseert. (Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, dl. 4, 84-85).
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 De vraag of D’Outrein een piëtist kan worden genoemd kwam aan 
de orde in hoofdstuk 7. Op basis van de bevindelijke noties in zijn preken is 
naar het antwoord gezocht. De oproep tot bekering en levensheiliging, de ui-
tingen over zijn persoonlijk geloofsleven, hoewel sporadisch aanwezig, en ook 
het gebruik van mystieke bewoordingen, wijzen erop dat de vraag bevestigend 
beantwoord kan worden. De vertalingen van werken van andere auteurs zijn 
daarmee ook in overeenstemming. Het feit dat D’Outrein in zijn geschriften 
de noodzaak van een vroom en geheiligd leven benadrukt, heeft ervoor ge-
zorgd dat hij gerekend wordt tot de gereformeerde vaderen (de oudvaders) die 
‘onversneden’ het Woord hebben verkondigd.
 Binnen de kring van dichters van stichtelijke poëzie was D’Outrein  
een gezaghebbende persoon. Zijn gelegenheidsgedichten, psalmberijmingen 
en berijmde Bijbelgedeelten werden gewaardeerd, en zijn hofdicht De Roosen-
daalsche Vermakelykheden vond goede aftrek.11 Zijn belangstelling voor het li-
teraire genre emblematiek houdt mogelijk verband met zijn liefde voor poëzie. 
Dat een predikant zich met dichterlijk werk en het berijmen van liederen be-
zighield, als nuttige vrijetijdsbesteding, kwam vaker voor. Dat D’Outrein op 
dit gebied grote prestaties heeft geleverd, kan niet gezegd worden. Het oordeel 
dat Witsen Geysbeek erover heeft uitgesproken is echter ongenuanceerd.12 Hij 
heeft geen oog gehad voor de context waarin de dichtwerken tot stand kwa-
men, zodat hij ze niet op waarde heeft kunnen schatten. Het unieke karakter 
van D’Outreins hofdicht De Roosendaalsche Vermakelykheden lijkt hem te zijn 
ontgaan. 
 De zinnebeeldige Schriftuitleg is door een aantal predikanten, die 
door  D’Outrein beïnvloed zijn, voortgezet. B.S. Cremer kan worden aan-
gewezen als degene die de sterkste overeenkomst met D’Outrein vertoont. 
Hoewel dit bij F.A. Lampe in mindere mate het geval is, is hij vermoedelijk 
toch degene die ‘het stokje’ van D’Outrein heeft overgenomen. De navolgers 
van Lampe, naar hem Lampeanen genoemd, zijn in wezen als navolgers van 
D’Outrein te beschouwen. 

Of D’Outrein tot de fysico-theologen gerekend moet worden, is even-
eens aan de orde gesteld. Hoewel zijn grote interesse voor natuur-verschijn-
selen wel daarop lijkt te wijzen, is er toch sprake van een verschil. D’Outrein 
had aandacht voor de schepping omdat hij van mening was dat hij daardoor 
de Schrift beter kon verstaan. Van de gedachte dat door de ‘wonderen der 
natuur’ geloof kan worden gewekt, zoals de fysico-theologen meenden, is bij 
hem geen sprake. 
 D’Outrein is in zijn tijd onmiskenbaar een theoloog van betekenis 
geweest. Hij liet een oeuvre na van meer dan vijftig werken. Ons onderzoek 

11  In 1718 verscheen de derde druk.
12  Witsen Geysbeek, Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der Ne-
derduitsche dichters, dl. 5, 26-27.
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heeft nieuwe inzichten opgeleverd. Duidelijk is geworden dat in diverse publi-
caties, waaronder lexicon-artikelen, helaas onjuiste gegevens over D’Outrein 
voor-komen.13 Mogelijk is dit te wijten aan het feit dat de auteurs niet alle 
werken van D’Outrein hebben kunnen raadplegen. Een meer volledig en - zo 
mogelijk - betrouwbaar beeld van hem te geven, is onder meer het doel van 
deze studie.
  

Conclusies

Op basis van de resultaten van het verrichte onderzoek zijn acht punten te 
noemen die met betrekking tot het leven en werk van D’Outrein van eminent 
belang zijn. kunnen worden geacht. Aan de volgorde waarin we ze opsom-
men, dient geen bijzondere betekenis te worden toegekend. 

1. D’Outrein had bijzondere interesse voor emblematiek. Hij heeft zijn 
kennis daarvan geïntegreerd in zijn theologische methode van em-
blematische of zinnebeeldige Schriftuitleg. In zijn Proef-stukken en 
Heilige Versegelingen (1700) heeft hij een verantwoording gegeven van 
zijn hermeneutisch uitgangspunt. Dit werk (in twee delen) kan uniek 
worden genoemd omdat – zover was na te gaan - niet eerder op gelij-
ke wijze door een theoloog een dergelijke poging werd ondernomen. 

2. D’Outrein heeft in beperkte mate de denkbeelden van Descartes 
tot de zijne gemaakt. Hij heeft zich daarover ook uitgesproken. Zijn 
proefschrift De Colore getuigt er reeds van, maar nog meer de ge-
schriften die hij publiceerde in het kader van de polemiek met de 
Waalse predikant Pierre de Joncourt en de voetiaan Jacobus Fruytier. 
Met de benaming ‘rechtzinnig cartesiaans-coccejaans theoloog’ die 
hij bezigt ter onderscheiding van de cartesianen die niet bij de leer 
van Descartes waren gebleven maar stappen verder waren gegaan (bij-
voorbeeld Bekker en Van Leenhof ), heeft hij zijn eigen positie raak 
getypeerd.

3. Dat het coccejanisme en cartesianisme veelal hand in hand gingen, is  
verklaarbaar door het feit dat de theologie van de coccejanen, waarin 
het zinnebeeldig spreken van de Schrift een belangrijke plaats innam, 
de mogelijkheid bood open te staan voor de nieuwste filosofische in-

13  Zo vermeldt Evenhuis ten onrechte dat D’Outrein geen enkel wetenschappelijk 
werk van betekenis heeft geschreven en de kritiek van De Joncourt niet zou hebben 
weerlegd. In zijn Na-berigt zou hij het antwoord aan zijn opponent opnieuw schul-
dig zijn gebleven. Bovendien zou D’Outrein niet hebben begrepen waarom hij van 
cartesianisme werd beticht. De vermelding dat door D’Outrein de catechismus in 
dichtvorm werd uitgegeven, is eveneens onjuist. (Evenhuis, BLGNP 1, 237-239). 
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zichten en wetenschappelijke ontdekkingen. De spanning die kon 
optreden tussen een bepaald Bijbelwoord en een uit empirisch onder-
zoek verkregen inzicht c.q. ontdekking, loste zich op door de weten-
schap dat veel Bijbelwoorden zinnebeeldig zijn bedoeld. 

4. Het feit dat D’Outrein in geschrift er openlijk voor uit kon komen 
bepaalde cartesiaanse inzichten te hebben aanvaard, laat zien dat het 
verschil tussen de ‘ernstige’ coccejanen en de ‘groene’ of ‘Leidse’ coc-
cejanen minder groot was dan vaak gedacht wordt.

5. De inhoud van D’Outreins preken, waarin de oproep tot bekering en 
levensheiliging sterk benadrukt wordt en waarin hij soms uitspraken 
doet over  zijn eigen geloofsleven, ook wel mystiek getinte bewoor-
dingen  gebruikt, geeft aan dat hij met recht een gereformeerd piëtist 
kan worden genoemd. 

6. De belangstelling van D’Outrein voor natuurverschijnselen is niet 
gelijk te stellen met het op de natuur gericht zijn van de fysico-theo-
logen. Zij meenden in de natuur bewijzen van Gods bestaan en zijn 
almacht te  bespeuren, maar voor D’Outrein is kennis van de natuur 
middel om de Schrift beter te verstaan. D’Outrein dient derhalve niet 
als fysico-theoloog te worden beschouwd. Dat zijn wijze van theolo-
giseren gezien kan worden als een ‘loopplank’ tot de fysico-theologie, 
kan niet ontkend worden. 

7. Het bijzondere van D’Outreins hofdicht De Roosendaalsche Verma-
kelyk-heden (1700) is vooral hierin gelegen, dat hij daarin niet alleen 
moraliserende lessen geeft, zoals gebruikelijk was, maar ook ‘geeste-
lijk onderwijs’ verstrekt dat in wezen piëtistisch van inhoud is. 

8. De hoofdvraag die aan het begin van deze studie is gesteld: Wat voor 
theoloog is Johannes D’Outrein geweest? kan als volgt worden be-
antwoord: Hij was een coccejaans theoloog, die zijn kennis van em-
blematiek heeft geïntegreerd in zijn methode van Schriftuitleg (de 
emblematische methode), waarbij hij in zekere mate gebruik maakte 
van cartesiaanse inzichten (betreffende de ziel en het lichaam), die hij 
wist te combineren met zijn piëtistische geloofspraktijk.
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This is the first monograph-length study on Johannes D’Outrein (1662-
1722). With the exception of several (admittedly not insignificant) publica-
tions on aspects of his theology, as well as a number of brief entries in bio-
graphical dictionaries, there is as yet no extensive description of his life and 
work. The fact that he left behind a corpus of more than 50 works which still 
find a (limited) readership today calls for a deeper examination of his thought. 
The present study will attempt to fill this gap, and in the process address the 
following main question: what kind of a theologian was Johannes D’Outrein? 
 
 Johannes D’Outrein numbered among the followers of the renowned 
seventeenth-century theologian Johannes Cocceius (1603-1669). This does 
not mean that he slavishly followed him in everything, however, for on cer-
tain points clearly opted for a direction of his own. While ‘history’ was an 
important element in Cocceius’s prophetic exegesis, in D’Outrein’s theology 
this position was occupied by the theme of ‘creation’. The difference between 
them can be traced back above all to D’Outrein’s knowledge of and fascina-
tion with emblematism, which he applied in his exegetical method. At the 
time, Cocceian theologians were engaging in both prophetic as well as alle-
gorical exegesis. While a dictionary of emblems was composed by a number 
of these Cocceians, none of them actually provided a theological defence of 
the emblematic exegetical method. This was left for D’Outrein to do in his 
Proefstukken van Heilige Sinnebeelden (1700), giving this work a unique place 
in the history of Dutch Reformed theology. 
 In the Proefstukken D’Outrein describes both emblematism in gen-
eral as well as the emblematism as it occurs in Scripture. In the course of 
this work, he distinguishes ten different forms of biblical allegory. The Proefs-
tukken also includes fourteen sample sermons which D’Outrein gave in order 
to demonstrate how allegorical exegesis can be applied in preaching. 
 The point of departure for D’Outrein’s emblematic method are the 
words of Psalm 104:24: ‘O Lord, how manifold are thy works! in wisdom hast 
thou made them all: the earth is full of thy riches.’ (KJV) This verse testifies 
to the manifestation of God’s wisdom and omnipotence in creation. In the 
letter to the Hebrews we encounter another detail that was important for 
D’Outrein: ‘Through faith we understand that the worlds were framed by the 
word of God’ (Heb 11:3). In other words, creation is not only a work of the 
omnipotence of God, but also the first ‘work’ for the execution of the Council 
of Peace, that is, the redemption won by Christ, the living Word. Further-
more, the Scriptures record about the Christ that He is ‘the beginning of the 
creation of God’ (Rev 11:3). For D’Outrein this implied that creation was es-
tablished with a view to God’s plan of salvation. Therefore, the Creator made 
his creatures such that they could be as ‘living paintings’. Everything which 
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has been created ‘symbolises’ a spiritual reality. According to D’Outrein, this 
notion can be found in the Jewish religion as well. Accordingly, the Bible 
contains many allegorical words, names, and figures of speech. In order to 
understand and interpret them through an emblematic exegesis, the exegete 
must have a thorough knowledge of all of creation. Such knowledge therefore 
contributes to a better understanding of Scripture. This was one reason why 
D’Outrein valued the study in nearly every field of science so highly. For, all 
knowledge can serve to improve one’s understanding of Scripture. This was 
also true to a degree for the findings and insights of René Descartes. In this 
context D’Outrein mentions ‘orthodox Cartesian-Cocceian theologians’ who 
accept several Cartesian tenets, and yet do not place philosophy above Scrip-
ture. D’Outrein himself must be numbered among these Cartesian theolo-
gians as well. Remarkably, however, he was able to combine this position with 
a fully pietistic religious practice. 
 D’Outrein’s understanding that many words in the Bible have an alle-
gorical meaning – in his view, this too formed a part of the text’s sensus literalis 
– offered him and his fellow Cocceians a way to accept the results of empirical 
study without any problems. Accordingly, the Cocceians did not understand 
Copernican heliocentrism to conflict with Scripture. The fact that allegorical 
exegesis made the assumption of this position possible offers one explanation 
as to why Cartesianism and Cocceianism so often went hand in hand. 

The results of this investigation have been presented as follows: 
 The Introduction outlines the scholarship that exists on several as-
pects of D’Outrein’s work. It also addresses the method by which the main 
question for this investigation – i.e. what kind of a theologian was Johannes 
D’Outrein? – and its sub-themes will be examined. Chapter 1 then gives an 
overview of D’Outrein’s life, with a view to setting the proper context for the 
interpretation of his writings. 
 Chapter 2 examines the phenomenon of emblematism. This is a 
literary genre which, as the specialist K. Porteman has noted, has become 
all but unknown in our times, although in the late sixteenth as well as the 
seventeenth centuries nearly all literary figures of any note, both inside and 
outside of the Netherlands, engaged in it. D’Outrein was the first theologian 
to delve into the study of emblematism, which culminated in the publication 
of two emblematic works (De Roozendaalsche vermakelykheden, 1700; Proefs-
tukken van Heilige Sinnebeelden, 1700). Chapter 3 treats D’Outrein’s analysis 
of biblical allegory in the Proefstukken, and further examines the way he inte-
grated emblematism into his exegesis. Chapter 4 deals with D’Outrein’s view 
of hermeneutics and his reactions to the views of other authors. Particular at-
tention will also be devoted to the basic hermeneutical principle of Cocceius. 
 D’Outrein not only gave a theoretical description of the emblematic 
interpretation of Scripture, but also attempted to illustrate the fruit of this 
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approach in his preaching. The Proefstukken therefore included several sample 
sermons. Chapter 5 provides a brief analysis of these sermons, together with a 
number of other sermons which D’Outrein preached on special occasions and 
which appeared in print. In the course of this chapter it becomes clear that 
D’Outrein maintained certain criteria for allegorical interpretation, and that 
he did not simply seize upon every occasion that presented itself for allegory. 
 Chapter 6 describes D’Outrein’s response to several polemical writ-
ings directed against him. Not everyone was pleased with his allegorical ex-
egetical method, and the Cocceians in general further entertained an uneasy 
relationship with the Voetian party. D’Outrein came to find himself at odds 
with Pierre de Joncourt, pastor to the Walloon church of The Hague, who 
in his anonymous Entretiens had launched a sharp attack on the theology of 
Cocceius and of all proponents of prophetic and allegorical exegesis. After 
this, D’Outrein engaged in a lengthy polemical battle with the Voetian Jaco-
bus Fruytier, who in a pseudonymous work not only criticised D’Outrein’s 
allegorical exegesis, but also fulminated against several Cartesian expressions 
which occurred in D’Outrein’s Korte Schets (1689). Although Fruytier had 
intended to bring the Cocceians and Voetians closer together with this work, 
it actually achieved the opposite. This controversy is addressed in this sixth 
chapter at the hand of the numerous pamphlet-like writings produced by 
figures from within both camps. 
 Chapter 7 focuses on the question whether or not D’Outrein can be 
considered a Pietist. Based on his sermons and his pursuit of a life of sanctifi-
cation, this study argues that this is indeed the case. The same is suggested by 
his translations of several works from other authors. Another significant indi-
cator is his republication of a mystical work composed by his wife Geertruida 
Sluiter. 
 D’Outrein’s interest in and writings on poetry form the subject of 
chapter 8. This chapter also examines his criticism of the rhymed Psalms of 
Petrus Datheen, and his plea for a new rhymed Psalter. 
 In chapter 9 the reception of D’Outrein’s theological method is exam-
ined. There are five theologians who appear to have followed in D’Outrein’s 
path in greater or smaller measure, among whom F.A. Lampe (1683-1729) is 
undoubtedly the most significant figure. Although he too had his own accents, 
his thought shows a remarkable affinity with what D’Outrein was advocating. 
This affinity includes an emblematic exegetical method, the acceptance of 
certain Cartesian insights, a stress on the importance of catechetical instruc-
tion, and an interest in spiritual poetry. The followers of Lampe or ‘Lampeans’ 
can in essence therefore also be considered D’Outrein’s theological heirs. This 
ninth chapter also considers whether D’Outrein ought to be called a physico-
theologian. Although D’Outrein shared an interest in natural phenomena 
with the physico-theologians, this study argues that he nevertheless should 
not be numbered among them. Whereas D’Outrein’s interest in nature was 
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motivated by his view that knowledge of nature can serve the understanding 
of Scripture, the physico-theologians claimed that the ‘wonders of nature’ can 
elicit or confirm faith. The latter is a position that is absent from D’Outrein’s 
writings. 
 A final chapter summarises the most important findings of this inves-
tigation, and presents eight conclusions. These conclusions can be summed 
up as follows: 1. D’Outrein integrated his knowledge of emblematism into 
his theological method of emblematic exegesis; 2. he took over certain in-
sights from the Cartesians; 3. Cartesianism and Cocceianism often went hand 
in hand because allegorical exegesis offered a way to accept the latest philo-
sophical insights and discoveries; 4. D’Outrein’s public acceptance of certain 
Cartesian insights demonstrates that the difference between the ‘serious’ and 
‘Leiden’ Cocceians was smaller than has often been assumed; 5. the content 
of D’Outrein’s sermons demonstrates that he can rightly be called a Reformed 
Pietist; 6. D’Outrein’s interest in natural phenomena did not have the same 
motives as that of the physico-theologians, so that he must not be numbered 
in their ranks; 7. D’Outrein’s court poem De Roosendaalse vermakelykheden 
(1700) is remarkable because it offers ‘spiritual instruction’ of a pietistic na-
ture; 8. the main question for this study (i.e. what kind of a theologian was 
Johannes D’Outrein?) can be answered as follows: D’Outrein was a Cocceian 
theologian who integrated his knowledge of emblematism into his exegeti-
cal method (i.e. the emblematic method), in which he made use of certain 
Cartesian insights (concerning body and soul), and combined this theological 
approach with a pietistic religious praxis. 
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3. Klagt- en troostgedigt voor ... Hildegonda van Vierssen, z.p. 1682.
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Witsen Geysbeek, P.G., Biographisch anthologisch en critisch woordenboek der 
Nederduitsche dichters, dl. 5, Amsterdam 1824.
Ypey en I.J. Dermout, Geschiedenis der Ned. Hervormde kerk, Breda 1827. 
Zuidervaart, H.J., ‘Het natuurbeeld van Johannes de Mey (1617-1678), 
hoogleraar filosofie aan de Illustre School te Middelburg’, in: Archief, me-
dedelingen van het Koninklijk Zeeuwsch genootschap der Wetenschappen 
(2001), 1-40.
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Boekomslag  Portret van Johannes D’Outrein; collectie Beeldbank Am-
sterdam.

Blz. Portret van Johannes D’Outrein (1662-1722), ets en gra-
vure door Pieter Gunst naar een schilderij van J. Boonen; 
collectie Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata. 

Blz.  Portret van Johannes vander Waeyen (1639-1701); collectie 
Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata.  

Blz. Portret van Bernardus Somer (1642-1684); collectie 
Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata.

Blz.  Frontispice Schets der Godlyke Waarheden (Korte Schets), 
Amsterdam 1754; collectie van de auteur.

Blz.   Frontispice van Den Honigraat der Verdrukkingen, Amster-
dam 1738; collectie van de auteur.

Blz.  Portret Baron Jan van Arnhem (1632-1721), gravure door 
J. Baptist; collectie van de auteur.

Blz.  Portret van Frederik van Leenhof (1647-1712), ets en gra-
vure door Pieter Gunst naar een schilderij van R. Koets; 
collectie Zeeuws Archief, Zelandia Illustrata.

Blz.  Titelblad van Den Hemel op Aarde, Amsterdam 1704, door 
F. van Leenhof; collectie Stadsarchief en Atheneumbiblio-
theek Deventer.

Blz.  Frontispice van Proefstukken van Heilige Sinnebeelden, Am-
sterdam 1700; collectie van de auteur.

Blz.  Gravure van ‘Het Huys van Rosendaal’; collectie van de 
auteur.

Blz. Frontispice van Heilige Versegelingen, Amsterdam 1700; col-
lectie van de auteur.

Blz.  Portret van René Descartes (1596-1707); collectie Musée 
du Louvre, Parijs.

Blz.  Titelblad Entretiens sur les Differentes Methodes, Amsterdam 
1707; collectie Bibliotheek Universiteit Utrecht. 

Blz.  Titelblad Brief aan een vriend, Amsterdam 1707; collectie 
van de auteur.

Blz.  Titelblad Dank-Adresse aan de heeren professoren Salomon 
van Til…en Johannes D’Outrein, Rotterdam 1707; collectie 
Bibliotheek Universiteit Leiden. 

Blz.  Frontispice van Het Geestelyck leven der zielen, Amsterdam 
1685; collectie Universiteitsbibliotheek Amsterdam (UvA).

Blz.  Portret Bernard Sebastiaan Cremer (1683-1750), gravure 
door J. Houbraken naar een schilderij van J.M. Quinkhard; 
collectie Stedelijk Museum Zutphen.
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Blz.  Portret Martinus Koning (1662-1732), gravure door J. 
Folkema naar een schilderij van A. Boonen; collectie Stads-
archief en Atheneumbibliotheek Deventer.

Blz.  Portret Friedrich Adolph Lampe (1683-1729), olieverf op 
doek (1721) door Johan George Colasius; collectie Univer-
siteitsmuseum Utrecht, inv. nr. UG-5126.

Blz. Portret Jacobus Willemsen (1698-1750), olieverf op doek 
(1770) door Jean Appelius; Zeeuws museum, collectie 
Zeeuwsch Genootschap, foto: Ivo Wennekes, Middelburg.

[PAGINANUMMERS WORDEN INGEVOEGD NA DE 
GOEDGEKEURDE ZETPROEF] 



335

Register van persoonsnamen

Register van persoonsnamen

[WORDT INGEVULD NA DE GOEDGEKEURDE ZETPROEF]



336

Johannes d’Outrein



337

Curriculum Vitae
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Hendrik de Jong werd op 15 april 1950 geboren te Zoutelande. Daar bezocht 
hij de lagere school. Na een technische opleiding in de waterbouwkunde was 
hij van 1968 tot 1983 werkzaam bij de Studiedienst van Rijkswaterstaat te 
Vlissingen en van 1984 tot 1990 bij de Dienst Getijde Wateren te Middel-
burg. Bij deze diensten was hij betrokken bij onderzoek naar stroming, getij-
den en morfologische veranderingen in de Westerschelde.
In september 1983 werd hij, na het afleggen van het colloquium doctum, 
toegelaten tot de studie godgeleerdheid aan de Rijksuniversiteit Utrecht. In 
februari 1989 behaalde hij het doctoraal examen met als hoofdvak Gerefor-
meerd Protestantisme en als bijvak godsdienstpsychologie. Zijn doctoraal-
scriptie, die onder leiding van prof. dr. C. Graafland tot stand kwam, heeft als 
titel Jacobus Willemsen (1698-1780), gereformeerd godgeleerde in het voetspoor 
van Lampe.16 Na het kerkelijk examen in 1990 werd hij in datzelfde jaar be-
roepen tot predikant van de Hervormde Gemeente te Windesheim (Zwolle). 
Op 6 november 1970 trad hij in het huwelijk met Antonia Kooman. Zij 
hebben vier kinderen, één schoonzoon, drie schoondochters en tien kleinkin-
deren.

16  Later gepubliceerd onder de titel: Jacobus Willemsen (1698-1780). Lampeaans god-
geleerde in het ‘dierbaar’ Middelburg. Overdruk uit: Archief. Mededelingen van het Ko-
ninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, Middelburg 1991.
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