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WOORD VOORAF

Onze zeventiende eeuw is niet in de laatste plaats interessant vanwege de
bonte verzameling van figuren en stromingen die uit waren op een
reformatie van het (on)geestelijk leven van hun tijdgenoten. Men treft dit
reformatiemotief zowel buiten de kerk als er binnen aan. In de gereformeerde kerk opereerde de beweging van de Nadere Reformatie. De
voortrekkers van deze beweging stelden het godsdienstige en zedelijke
leven van hun gereformeerde medechristenen onder zware kritiek. Voor de
Nadere Reformatie stond het vast dat verbetering hiervan gezocht moest
worden via een reformatie van het gezinsleven. Het gezin moest een
kweekschool voor vrome lidmaten en christenburgers worden. De nadere
reformateurs hebben de gezinshoofden aangespoord en toegerust om hun
gezinnen dienovereenkomstig te besturen.
In de onderhavige studie zal worden ingegaan op de inhoud van het
uitvoerigste geschrift dat een vertegenwoordiger van de Nadere Reformatie aan de huisreformatie heeft gewijd: de Oeconomia Christiana van
Petrus Wittewrongel. In zijn werk treft men een hoogst aanschouwelijke
en praktische vertaling van de idealen van de Nadere Reformatie aan. De
door Wittewrongel gepresenteerde ideeën met betrekking tot het christelijke huishouden worden niet alleen systematisch beschreven, ook de
origine ervan wordt getraceerd. Door nauwkeurige tekstvergelijking wordt
de relevantie van het Engelse puritanisme voor Wittewrongels betoog aan
het licht gebracht.
Het onderzoek waarvan in dit boek verslag wordt gedaan is verricht in het
kader van mijn taak als medewerker van de vakgroep theoretische en
historische pedagogiek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Gedurende dit onderzoek heb ik de nimmer verflauwende interesse van dr. B.
Spieckler, hoogleraar theoretische en historische pedagogiek, voor mijn
persoon en arbeid als zeer stimulerend ervaren. De vele deskundige
adviezen en kritische opmerkingen die ik vanaf 1982 mocht ontvangen van
dr. C. Augustijn, hoogleraar kerkgeschiedenis aan de V.U., bleken van
onschatbare waarde te zijn. Buiten de universitaire wereld heb ik
geprofiteerd van de diskussies over het wezen van de Nadere Reformatie
met dr. T. Brienen, drs. W.J. op 't Hof en drs. C.J. Meeuse.
Een woord van welgemeende dank geldt de heer J. van den Tol, die
onmiddellijk bereid was om van het typoscript een volwaardig boek te laten
maken.
Dat ik mijn boek opdraag aan Jane Biezepol zal insiders niet verbazen.
Leiden, februari 1984
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INLEIDING

In het aan de zeventiende eeuw gewijde hoofdstuk van zijn inleiding in de
Historische pedagogiek van Nederland (1979) heeft N.F. Noordam
aandacht geschonken aan een drietal pedagogen: Jacob Cats (1577-1660),
Jacobus Koelman (1632-1695) en Johann Amos Comenius (1592-1670). l
Cats was eeuwenlang onze meest populaire pedagoog; Koelman schreef vele
jaren eerder dan de bekende August Hermann Francke (1663-1727) een
voluit piëtistische opvoedingsleer 2 en Comenius heeft ons land de eer aan
gedaan er het laatste gedeelte van zijn arbeidzame leven door te brengen.
Comenius was een 'grote denker over opvoeding' (Noordam noemt hem
zelfs 'de grootste pedagoog van de 17e eeuw' 3 ), een man die zijn stempel
heeft gezet op opvoeding en onderwijs ten onzent was hij echter niet. Zijn
pedagogische geschriften bevatten geen ideeën die speciaal met het oog op
onze situatie op papier zijn gezet. 4 Dat is wel het geval met het werk van de
andere door Noordam genoemde pedagogen: het Houwelyck (1625) en de
Spiegel van den Ouden ende Nieuwen Tijdt (1632) van de dichtende
raadspensionaris en De Pligten der Ouders (1679) van Koelman. Deze
geschriften moet men consulteren wanneer men wil weten waartoe en hoe
leden van de gereformeerde kerk tijdens de zeventiende eeuwse Republiek
geacht werden hun kinderen op te voeden. Het werk van Cats is bovendien
van belang voor ons inzicht in de zedelijke kwaliteiten waarover mannen en
vrouwen als toekomstige echtgenoten, c.q. vaders en moeders moesten
beschikken. Naast de genoemde zijn er nog meer bronnen te noemen
waaruit men kan opmaken hoe de gereformeerde kerk het leven in
gezinsverband gereguleerd wenste te zien. Ik denk aan de lectuur die ter
toelichting op de Heidelbergse Catechismus is verschenen. 5 Bij de
behandeling van vraag en antwoord 104 (over het vijfde gebod) werd de
gezinsethiek aan de orde gesteld. Voor predikanten, ouderlingen, schoolmeesters en leken die zich verder wensten te verdiepen in de gereformeerde
leer waren er uitvoerige verklaringen van 'de Heidelberger'. Een standaardwerk was het zgn. Schat-Boeck.6 Dit werk bevat een in de loop der tijd steeds
verder uitgebreide behandeling van de in het vijfde gebod geïmpliceerde
plichten van ouders en kinderen en andere hoger- en lagerstaanden in het
gezin en andere levenssectoren. 7 Merkwaardig eigenlijk dat men aan dit
werk en soortgelijke handboeken - die eeuwenlang vooral door predikanten
ten behoeve van de instructie van het gereformeerde volk zijn gebruikt - in
de geschiedenis van de pedagogiek van Nederland geen aandacht heeft
geschonken. Veel uitvoeriger dan in de catechismusverklaringen is de
gereformeerde gezinspedagogiek aan de orde gesteld in de in 1621
gepubliceerde monografie van de Middelburgse schoolmeester Johannes de
Swaef (1594-1653), De geestelycke queeckerye* Inhoud en methode van de
lichamelijke, zedelijke en religieuze opvoeding worden door De Swaef tot in
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bijzonderheden geregeld.9 Dit eerste gereformeerde handboek voor de
gezinspedagogie(k) is door Noordam niet genoemd, evenmin het eerste
gereformeerde handboek voor het leiden van een huishouden, de Oeconomia
Christiana (165512, 16613) van de Amsterdamse predikant Petrus Wittewrongel (1609-1662). Heeft het werk van De Swaef nog wel enkele malen
van andere historisch pedagogen belangstelling genoten,10 aan dat van
Wittewrongel is van die zijde tot nu toe slechts door één scribent enige
aandacht geschonken.11 In Wittewrongels boek wordt minutieus voorgeschreven, hoe een huisgezin moet worden bestuurd 'naer den Reghel van het
suy vere Woordt Godts'. Nauwkeurig wordt aangegeven, hoe de gezinsleden
zich - in de asymmetrische relatie van man en vrouw, ouders en kinderen,
meester en knecht, resp. vrouw en dienstbode - tegenover elkaar behoren te
gedragen. Zeer lang heeft dit werk gegolden als het gezaghebbende
overzicht van de gereformeerde gezinsethiek. Latere gereformeerde auteurs
hebben aan Wittewrongels exposé niets substantieels toegevoegd.12
Terecht heeft Noordam Cats en Koelman in verband gebracht met de
piëtistische beweging binnen de gereformeerde kerk die bekend staat als de
Nadere Reformatie.11 Tot deze beweging behoorden ook De Swaef en
Wittewrongel.14 Het ging de piëtisten om een innige omgang met God in
Christus die zichtbaar gemaakt moest worden in een godzalige levenswandel. Hun vrome wandelaar volgde op alle levensterreinen - te beginnen
in huis - het Woord van God zo nauwgezet mogelijk/Mensen die aan dit
ideaal beantwoordden, waren er volgens de piëtisten te weinig. Zij achtten
zich geroepen om daarin verbetering te brengen. In het gezin moest de
grondslag gelegd worden voor een betere kerk en republiek. Een sleutelfunctie werd daarbij toegekend aan de opvoeding: het gereformeerde volk moest
van jongs af aan geleerd worden om in godsdienstig en maatschappelijk
opzicht in gehoorzaamheid aan Gods Wet te leven. Welnu, Wittewrongel
heeft gedetailleerd laten zien wat er zoal nodig was voor de realisering van
deze doelstelling. Zijn werk vormt een van de belangrijkste bronnen voor
onze kennis van de betekenis die gezin en opvoeding werden toegekend
binnen het streven van de Nadere Reformatie.15 De Oeconomia Christiana
beschouwe men niet als een bundeling van papieren wensen. Dit geschrift
bevat idealen die de leden van de gereformeerde gemeente te Amsterdam in
prediking, catechese en op huisbezoek de facto zijn voorgehouden. Hier
vindt men deugden en plichten bijeengebracht waarvoor werkelijk gearbeid
is om ze gepraktizeerd te krijgen. Dat het gezinsleven van de gereformeerden sporen van de invloed van consciëntieuze predikers, catecheten,
pastores en schrijvers als Wittewrongel vertoond zal hebben, lijkt mij dan
ook geenszins een frivole aanname.
Het inschakelen van gezin en opvoeding bij de nadere reformatie van het
volksleven, zoals bepleit door Wittewrongel in de Oeconomia Christiana, is
niet alleen kenmerkend voor ons gereformeerde piëtisme, maar ook voor het
Engelse puritanisme. Wittewrongels Oeconomia Christiana representeert
dan ook een belangrijke analogie tussen deze twee nadere reformatiebewegingen. De Oeconomia Christiana is een monografie op het gebied van de
huisethiek. Dergelijke werken vormen een genre dat vooral onder de
Engelse puriteinen veel beoefenaars vond.l6 In het historisch onderzoek van
gezin en opvoeding in puriteinse milieus wordt met behulp van deze
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bronnen al jarenlang het morele statuut voor dé puriteinse gezinsrelaties
beschreven: reeds in 1929 door L. Schücking in zijn Familie im Puritanismus11 en onlangs (1979) nog door L. Stone in The Family, Sex and Marriage
in England 1300-1800.
Wittewrongels boek belichaamt echter niet alleen overeenkomsten tussen
de twee bewegingen. Had eerder Cats al enigszins geprofiteerd van
puriteinse werken over huwelijk, gezin en opvoeding, 18 ook Wittewrongel
heeft ze benut. Bij hem heeft het gebruik van Engelse bronnen er zelfs toe
geleid dat zijn werk bijna het karakter van een compilatie heeft gekregen.
Hét gereformeerde handboek op het gebied van de gezinsethiek en reformatie is dan ook een van de duidelijkste voorbeelden van de invloed van
het puritanisme op de beweging van de Nadere Reformatie.
In deze studie vraag ik aandacht voor de Oeconomia Christiana van Petrus
Wittewrongel. Voor het gepretendeerde profijt dat Wittewrongel van
puriteinse geschriften genoten heeft zal ik de nodige bewijzen aandragen.
Dit moest echter een nevendoel blijven; het hoofddoel is om een
reconstructie te geven van Wittewrongels model van het christelijke gezin
als instrument ter realisering van een meer algemene reformatie van de
zeden. Bijzondere aandacht zal ik schenken aan zijn toerusting van degenen
die leiding moeten geven aan het huishouden: de huisvaders en -moeders.
Hetgeen Wittewrongel over hun pedagogische taak heeft geschreven, zal
gedetailleerd worden besproken, zij het in het bredere kader van zijn gehele
gezinsethiek.
De opzet van mijn boek is deze. Eerst geef ik een karakteristiek van de
Nadere Reformatie gedurende de zeventiende eeuw, culminerend in een
beschrijving van de middelen die men in deze beweging zag ter verwerkelijking van het reformatieprogramma (hoofdstuk 1). Na een kennismaking
met de auteur en een overzicht van de bijzonderheden van zijn boek
(hoofdstuk 2), toon ik aan dat de karakteristieke elementen van de Nadere
Reformatie bij Wittewrongel zijn aan te treffen en wordt nader uiteengezet
waarom Wittewrongel meende dat een nadere reformatie van(uit) de
huisgezinnen nodig was (hoofdstuk 3). Vervolgens zal ik het ideale gezin dat
Wittewrongel zijn gereformeerde geloofsgenoten als spiegel en model ter
navolging voorhield, in beeld brengen. Eerst ga ik in op wat het fundament
van een christelijk gezin moet zijn: het wettig huwelijk van een christen en
een christin (hoofdstuk 4). Daarna laat ik zien, hoe Wittewrongel op dit
fundament een huis optrekt waarvan de hoofdbestanddelen ten opzichte van
elkaar geordend zijn volgens aan de bijbel ontleende bouwvoorschriften. Ik
bespreek daartoe wat hij geschreven heeft over de deugden en plichten die
door de gezinsleden betracht moeten worden. In successie komen aan de
orde: Wittewrongels visie op de manier waarop man en vrouw zich als
echtgenoten behoren te gedragen (hoofdstuk 5) en wat zij als huisbestuurders te betrachten hebben (hoofdstuk 6); voorts ga ik in op de morele
voorschriften die hij gegeven heeft voor de relatie van ouders en kinderen
(hoofdstuk 7) en de relatie van meester(es) en huispersoneel (hoofdstuk 8).
In de slotbeschouwing worden nog enige opmerkingen gemaakt over de
invloed van Wittewrongels visie op het christelijke huishouden, in zijneigen
en later tijd.
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1. DE BEWEGING VAN DE NADERE
REFORMATIE IN DE ZEVENTIENDE EEUW

Vanaf het eind van de zestiende eeuw trad binnen het Engelse puritanisme
het piëtistische element van deze beweging meer op de voorgrond.
Jarenlang hadden de puriteinen met hun roep om 'further reformation'
vooral de verdere zuivering van de riten en organisatiestructuur van
Engelands kerk der Reformatie beoogd. De strijd voor die nadere
reformatie had echter bitter weinig opgeleverd. De energie werd nu meer
gericht op een 'further reformation' van de religieus-zedelijke toestand van
de parochies. 1 Die toestand was reeds in 1583 geanalyseerd en scherp
gekritiseerd door Phillip Stubbes in The Anatomie of Abuses.2 De
puriteinen zagen degodsdienstig-zedelijke misstanden als een demonstratie
van geestelijke onvruchtbaarheid van de parochianen. Zij achtten het hun
roeping om de 'power of godlinesse' te planten in de harten en
huisgezinnen van de parochianen. Vanwege hun concentratie op de
bevordering van een uit het wedergeboren hart voortspruitende vroomheid des levens ('practice of piety') noemen we deze puriteinen ook wel
piëtistische puriteinen of puriteinse piëtisten. 3 De geestelijke 'kweekschool' van het piëtistische puritanisme was Cambridge; 4 hier doceerde één
van zijn beroemdste vertegenwoordigers: William Perkins (1558-1602),
auteur van een omvang- en inhoudrijk praktisch-theologisch oeuvre dat
grote populariteit genoot. 5 Andere belangrijke namen zijn: Richard
Greenham, Richard Rogers, John Dod, Robert Bolton en Paul Baynes. Men
vindt deze en andere figuren - vanuit hun praktikale geschriften - getekend
in The Rise of evangelical Pietism (1965) van F.E. Stoeffler.6
Het piëtistische pleidooi voor een harten en zeden omspannende reformatie bleef geen insulaire aangelegenheid, het ging ook gehoord worden op
het Continent: in de gereformeerde kerk in Nederland en Duitsland en in
de Duitse lutherse kerk. 7
De piëtistische beweging binnen Neêrlands kerk der Reformatie duidt men
meestal aan met de term Nadere Reformatie. 8 Zowel de ontstaansgeschiedenis als de verdere ontwikkeling van de Nadere Reformatie dragen
onmiskenbaar de sporen van beïnvloeding door het piëtistische puritanisme. 9 Een overtuigend bewijs van de relevantie van de Engelse beweging
voor de onze vormt de bibliografie van J.v.d. Haar betreffende vertaalde
puriteinse praktikale werken. 10 Als bakermat van onze piëtistische
beweging moet Zeeland aangewezen worden. 11 Het waren hier de
predikanten Willem Teellinck (1579-1629) en Godefridus Udemans (1581
of '82-1649), 12 die het volk opriepen om de gereformeerde religie een zaak
van het hart te doen zijn en daarvan zowel in de individuele levenswandel
als in het verkeer in gezin, kerk en staat getuigenis af te leggen. 13 Met name
bij Teellinck is de stimulerende invloed van het piëtistische puritanisme
evident. 14 In de eerste decennia van de zeventiende eeuw was Middelburg
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het brandpunt van de Nadere Reformatie, sinds het midden van de
zeventiende eeuw Utrecht. Sleutelfiguur is dan de hoogleraar Gisbertus
Voetius (1589-1676),15 die rond zijn persoon verscheidene gelijkbezielden
wist te verzamelen. Tot deze Utrechtse of Voetiaanse kring behoorde o.a.
de boetgezant van de Nadere Reformatie, Jodocus van Lodenstein (16201677).16 Voetius heeft een niet te onderschatten invloed op a.s. herders en
leraars gehad;17 een van zijn bekendste geesteskinderen is Jacobus
Koelman, de franc-tireur van de Nadere Reformatie.18
Het achttiende eeuwse gereformeerde piëtisme was vooral thuis in de
provincie Groningen. Johannes Verschuir (1680-1737) en Wilhelmus
Schortinghuis (1700-1750) ijverden hier voor een 'innig christendom'.19
Kan men de uit de Zuidelijke Nederlanden gevluchte predikant van de
Waalse gemeente te Amsterdam, Jean Taf fin (ca. 1529-1602), als de
voorloper van onze piëtistische beweging beschouwen,20 de predikant van
Kralingen, Theodorus van der Groe (1705-1784), houdt men voor de
hekkesluiter: 'Van der Groe doet het hekje toe'.21
Naast de genoemde figuren zijn er in de zeventiende en achttiende eeuw
nog ettelijke meer en minder belangrijke vertegenwoordigers van de
Nadere Reformatie geweest.22 Van degenen die zich in geschriften als
voorstanders van de zaak der Nadere Reformatie hebben bekend gemaakt,
is een groot aantal te vinden in het bekende boekje Bibliotheek van oude
schrijvers.2^ Die 'oude schrijvers' zijn voornamelijk predikanten en
hoogleraren in de theologie. Tot de ijveraars voor de Nadere Reformatie
hebben echter eveneens 'leken' behoord, zoals ziekentroosters, schoolmeesters, boekdrukkers en uitgevers.24 Voorts mag niet vergeten worden
dat - net als binnen het piëtistische puritanisme - ook vrouwen een rol
gespeeld hebben in de Nadere Reformatie.25
Wanneer men het oeuvre van de voortrekkers van onze piëtistische
reformatiebeweging onder het theologische vergrootglas legt, zal men
kunnen vaststellen dat er onderling nogal wat (nuance)verschillen zijn;
ook bij figuren die tijdgenoten waten.26 Wie de beweging als geheel door de
tijd volgt, zal ontdekken dat er gedurende twee eeuwen diverse accentverschuivingen en kleurveranderingen hebben plaatsgevonden.27 Het is
echter geenszins mijn voornemen om dit alles hier te gaan documenteren.
In deze studie zal ingegaan worden op de opvattingen over het gezin die
door een minder bekende exponent van de Nadere Reformatie, Petrus
Wittewrongel, aan het begin van de tweede helft van de zeventiende eeuw
te boek zijn gesteld. Ter situering van zijn door mij te onderzoeken
denkbeelden schets ik enige relevante trekken van de Nadere Reformatiebeweging zoals zij zich gedurende de zeventiende eeuw via de drukpers
manifesteerde.28
Volgens de ijveraars voor de Nadere Reformatie was bij vele belijders de
gereformeerde leer niet werkzaam in hun hart en leven. De religie was een
zaak van het hoofd, de belijdenis lippenwerk. Niet zelden werd de
gereformeerde religie zelfs misbruikt als een vrijbrief voor slordigheid in
de levenswandel. De met de Reformatie ingezette verbetering werd niet
voortgezet; in vergelijking met 'vroeger' verkeerde de gereformeerde
gemeente zelfs in een toestand van geestelijk en zedelijk verval.29 De
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mannen van de Nadere Reformatie hebben ons ettelijke geschriften
nagelaten waarin zij de aard, oorzaak en remedie van het verval van het in
naam gereformeerde volk hebben aangegeven. Enkele van deze geschriften
onderscheiden zich door de gedetailleerde diagnosestelling en/of het
uitvoerige plan ter verbetering van de vigerende situatie die zij bevatten. Ik
noem hier vier van deze bijzondere reformatiegeschriften:
- Noodwendigh Vertoogh, Aengaende den tegenwoordigen bedroefden
Staet/van Gods volck (1627)30 van Willem Teellinck. Dit is een zeer
compleet reformatiegeschrift, dat onder latere nadere reformateurs gold
als de gezaghebbende handleiding bij het kritisch analyseren en het
maken van plannen ter verbetering van de 'bedroefden staet van Gods
volck'.
- Twist Des Heeren Met sijn Wyngaerdt (1669)31 door de predikant van
Leeuwarden en latere hoogleraar Herman Witsius (1636-1708).32 Een
op allegorische leest geschoeid reformatiegeschrift - waarvan de
oerversie al in 1659 werd gepubliceerd onder de titel 't Bedroefde
Nederland^ - dat door andere reformateurs niet in de laatste plaats is
gewaardeerd vanwege de inventarisatie van zedenbedervende nieuwe
denkbeelden.
- Beschouwinge van Zion (1674-1678)34 door Jodocus van Lodenstein.
Een in samenspraakvorm gegoten analyse van 'den tegenwoordigen
toestand van 't Gereformeerde Christen Volck'. Het meest diepgravende
reformatiegeschrift, maar ook het minst systematische.
- De Pointen van Nodige Reformatie (1678) ,35 gepubliceerd in de vorm
van een volumineuze 'brief aan een vrient', onder het pseudoniem
Christophilus Eubulus, door Jacobus Koelman. Puntsgewijs worden
honderden zonden van kerkelijke lichamen, ambtsdragers en belijders
beschreven en middelen ter reformatie hiervan voorgeschreven.
Als voorloper van deze geschriften kan men Jean Taffins Traicte de
l'amendement de vie (1594)36 beschouwen. Uitvoerig wordt in dit
reformatiegeschrift ingegaan op de tekortkomingen van de gereformeerden in zake de betrachting van godsdienstige plichten en morele deugden.
Taffin richt zijn oproep tot 'boetveerdicheyt des levens' (vgl. de titel van de
Nederlandse vertaling) tot de leden van huisgezin, kerk én staat.
Uit de zojuist genoemde en vele andere geschriften van deze auteurs en hun
collegae kan men achterhalen wat de nadere reformateurs als fouten van
het gereformeerde volk hebben aangemerkt. Het betreft zowel religieuze
'gebreken en verkeerdheden als zedelijke ondeugden, oftewel zonden tegen
de eerste en de tweede tafel van de Wet des Heren. In religieus opzicht
meende men het gereformeerde volk te moeten bekritiseren vanwege de
gebrekkige kennis van zowel het leerstellige als het praktikale deel van de
gereformeerde religie, de geesteloze manier van deelnemen aan de dienst
des Woords en der sacramenten, het verzuim van de huisdevotie,37 het
misbruik van Gods heilige naam door vloeken, ijdel zweren en dobbelen, de
profanatie van de sabbat (zondag) en ontheiliging van de vast- en biddagen
en het onderhouden van roomse feestdagen. Bij de misstanden op zedelijk
gebied hekelde men eerst de nalatigheid van de ouders in zake de opvoeding
van hun kinderen: er was geen sprake van 'overdwarsinge en buyginge van
der kinderen wille onder des Heeren'.38 Tot de meest courante bewijzen
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van de onvoldoende deugdzaamheid van het gereformeerde volk behoorden de overtredingen van het zevende gebod door overspel, hoererij
en concubinaatschap en het gretige gebruik dat gemaakt werd van
verleidingen tot onkuisheid zoals dansen, bepaalde toneelvoorstellingen en
erotische lectuur.39 De onmatigheid manifesteerde zich in het eten en
drinken op vrijwel elke bruiloft. De hoogmoed uitte zich in het pronken
met kleding en haardracht, huisgevels en huisraad. Winzucht en onbarmhartigheid jegens de armen gingen hand in hand. De nadere reformateurs
hebben er herhaaldelijk op gewezen dat de genoemde fouten te vinden
waren bij vertegenwoordigers van alle bevolkingslagen; sommige zonden
genoten echter onder bepaalde (beroeps)groepen bijzondere populariteit.40 Zo werd hoererij aangemerkt als de zonde bij uitstek van het
zeevarende deel van de natie.41 Ook waren er zonden die in een bepaalde
leeftijdsfase domineerden. Hovaardij was de ondeugd waarin jongelui
uitblonken. Op het gebied van de lichamelijke pronk gaven de meisjes niet
langer alleen de toon aan: volgens de nadere reformateurs werden zij in
dezen geëvenaard door de jongelingen.42 Was het godsdienstig-zedelijk
peil op het platteland en in de dorpen niet beter dan in de steden? Volgens
Simon Simonides (1629-1675)43 - die met beide situaties bekend was - was
dit geenszins het geval: aardsgezindheid was het kenmerk van de stedeling
en de boer.44 Vroomheid was een zeldzaam verschijnsel, dat bij voorkomen
op veler tegenstand kon rekenen.45 Behalve met bestrijders van de precieze
godzaligheid hadden onze nadere reformateurs ook te kampen met figuren
die veinsden tot de ware godzaligen te behoren. De Nadere Reformatie was
een doorlopend protest tegen en demasqué van allerlei vormen en
gradaties van pseudo-vroomheid.46 Men accepteerde slechts die vroomheid
die voortkwam uit een geheiligd hart.47
De Nadere Reformatie placht de actuele godsdienstig-zedelijke situatie van
het gereformeerde volk in historisch perspectief te beschouwen en te
beoordelen: gezien Gods bemoeienissen met dit volk - zijn 'tweede Zion'48
- had het in vergelijking met het verleden vooruitgang moeten boeken; in
plaats daarvan verslechterde de toestand. Men heeft een keur van oorzaken
weten te noemen om dit te verklaren. De belangrijkste oorzaken zal ik hier
kort aangeven.
Als eerste oorzaak vindt men veelal vermeld: het vergeten van Gods
wonderdaden in de geschiedenis van Neêrlands kerk en staat.49 Men is de
tot dankbare gehoorzaamheid verplichtende bemoeienissen van God met
het volk van Nederland gaan vergeten onder invloed van de materiële
voorspoed die ons deel werd.50 Ter vergroting en veiligstelling van de
particuliere en nationale welvaart bediende men zich van een 'esprit
souple'; men oriënteerde zich niet geheel of zelfs in het geheel niet op de
normen van de Heilige Schrift.51 Voor de religieus-zedelijke teruggang van
het volk achtten onze reformateurs kerk en overheid op een bijzondere
wijze verantwoordelijk. De prediking was veelal niet meer dan een
langdradige verklaring van bijbelwoorden of zelfs een theologische
twistrede, maar geen onderricht in de praktijk van het godzalige leven.52
Veel predikanten ^n andere kerkelijke ambtsdragers waren zelf geen
voorbeelden van godzaligheid.53 De kerkelijke tucht werd jegens de
ongeregeld levenden niet of in onvoldoende mate gehanteerd.54 De
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burgerlijke overheid betoonde zich slap inzake de bestrijding van goddeloze praktijken. Nog belangrijker dan het falen van kerk en overheid werd
het tekortschieten van de huisgezinnen in de uitvoering van de opvoedingstaak geacht. Het ongebonden volk en zijn slappe leiders waren
produkten van een al te toegeeflijke en vooral op materiële vooruitgang en
maatschappelijke status gerichte opvoeding.55
Dat ondanks hun vele oproepen tot bekering van gereformeerd Nederland
een algemene reformatie uitbleef en het verval zelfs leek toe te nemen,
schreven onze reformateurs uiteindelijk aan de hand van God toe.56
De gereformeerde boetepredikers hebben niet nagelaten om de noodzaak
van de door hen voorgestane reformatie van de godsdienstige en zedelijke
tekortkomingen te motiveren. Als eerste motief noem ik het apologetische,
dat vooral in de begintijd van de Nadere Reformatie werd aangevoerd. De
reformatie van de zeden moest dienen als een bewijs van de waarheid van
de gereformeerde leer. Door een dergelijke reformatie zou men de
bestrijders van de gereformeerde religie - doopsgezinden, remonstranten
en rooms-katholieken - daadwerkelijk kunnen bewijzen dat de gereformeerde leer geenszins onvruchtbaar was.57
Een ander motief hangt samen met de al eerder aangeroerde relatie tussen
God en Nederland. God onderhield een bijzondere relatie met ons land; hij
zegende het en greep ook straffend in om het tot een leven in
overeenstemming met zijn geboden te brengen.58 Op blijvende voorspoed
en duurzame vrede zou men mogen hopen wanneer men niet aflatend zou
voortgaan met het verbeteren van al hetgeen niet thuishoort in het tweede
Kanaan. Keer op keer heeft men actuele wederwaardigheden op nationaal
en lokaal vlak aangegrepen om het volk te motiveren tot de reformatiearbeid.59 Ook de gereformeerde historiografie werd aan dit doel dienstbaar
gemaakt: bijvoorbeeld door Abraham van de Velde (1614-1677)60 met zijn
overzicht van De Wonderen Des Alder-Hoogsten (1668).61 Een derde
motief - waarmee men niet zelden het heilshistorisch-utilistische trachtte
te versterken - is het eschatologische. Het onboetvaardige volk werd
voorgehouden dat, gezien de evidente tekenen, de oordeelsdag nakende
w^s. Hora Novissima, Dat Is Laetste Uyre62 luidt de titel van het
klemmende pleidooi voor een totale en radicale reformatie-zonder-uitstel
dat de Amsterdamse predikant Otto Belcampius (f1685)63 in 1661 het licht
deed zien.
De critici van het godsdienstig-zedelijk leven der gereformeerde belijders
hebben zich niet beperkt tot een algemene oproep tot bekering: zij hebben
in concreto aangegeven hoe de gewraakte toestand verbeterd moest
worden. Auteurs als Willem Teellinck en Jacobus Koelman hebben zelfs
volledig uitgewerkte actieplannen voor een algehele nadere reformatie
opgesteld.64 In alle oproepen en programma's staat voorop, dat de nadere
reformatie een zaak is die iedere individuele christen - hetzij jong of oud,
man of vrouw - ter harte moet gaan. Daarenboven hebben al degenen die
een ambt bekleden een bijzondere taak. In de eerste plaats richt men zich
tot de kerkelijke ambtsdragers: predikanten, ouderlingen en diakenen. De
zwaarste taak rust op de schouders van de predikanten. Een prediking die
hart en leven van de hoorders raakt, een gedegen catechese in de leer en
praktijk van het christelijk geloof, geregeld huisbezoek en het goede
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voorbeeld zijn de belangrijkste reformatiemiddelen waarvan de predikant
in zijn gemeente gebruik moet maken. Alle leden van de kerkeraad moeten
erop toezien dat de tucht gebruikt wordt om de gemeente van ernstige
gebreken te zuiveren.
De overheden moeten zich gedragen als christelijke overheden, als
Voedster heren' van de kerk. Zij moeten alle ingeslopen kwaad helpen
weren; de wetsovertreders moeten zij zo nodig streng en altijd zonder
aanzien des persoons straffen; ook moeten zij ervoor zorgen dat de ambten
die zij te vergeven hebben aan de getrouwen in den lande toevallen. 65
Degenen die tenslotte ook een bijzondere reformatie-opdracht toebedeeld
krijgen, zijn de huisregeerders, d.w.z. de huisvaders en de huismoeders.
Van de door hen te realiseren gezinsreformatie verwachtte men veel.
Gezien de verstrekkende invloed die men de gezinsopvoeding toekende
verbaast dit ons niet. In zijn Noodwendigh
Vertoogh heeft Willem
Teellinck de reformatie van de huisgezinnen gepresenteerd als een van de
belangrijkste middelen om de gewenste algemene reformatie te realiseren.
De gezinnen moeten veranderd worden in 'kleine kerken'. 66 Teellinck heeft
de huisregeerders daartoe een vrij gedetailleerde huisorde gegeven, waarin
vermeld staat hoe alle gezinsleden zich op elk moment van de dag, zowel
tegenover God als in het intermenselijk verkeer, christelijk dienen te
gedragen. 67 De betrachting van de huisgodsdienst en de handhaving van de
aan Gods Woord georiënteerde tucht, zullen volgens Teellinck mensen
opleveren van wie een voorbeeldige invloed uitgaat op anderen; het effect
hiervan zal uiteindelijk in het hele land merkbaar worden. Dat zal volgens
hem zeker gebeuren, wanneer men erin slaagt om de harten van hen die
straks het aanzien van de wereld zullen bepalen - i.c. de kinderen - voor de
vreze Gods in te winnen. 68
Teellincks pleidooi voor een reformatie van (uit) de huisgezinnen is door
zijn geestverwanten overgenomen en is een vast onderdeel op het
programma van de Nadere Reformatiebeweging geworden. 69 Op dit punt
vertoont de Nadere Reformatie niet alleen overeenkomst met, maar ook
afhankelijkheid van het Engelse piëtistische puritanisme. De vertegenwoordigers hiervan zagen het godzalige gezin als 'an important agent in
moral and religious reformation that would ultimately win the nation to
the right service of God' (I. Breward). 70 Willem Teellinck had zo'n acht a
negen maanden vertoefd in een puriteinse 'godly family' tijdens zijn
verblijf in het Engelse Banbury in 1604.71 In zijn verslag van dit verblijf
merkt Teellinck op, dat in Banbury het gehele openbare leven de sporen
vertoonde van de christelijke devotie en discipline der huisgezinnen.
Dankzij dit succesvolle Engelse voorbeeld is Teellinck ten onzent de zaak
van de gezinsreformatie gaan propageren. 72 Dit aspect van de Nadere
Reformatie vormt een van de duidelijkste voorbeelden van de stimulerende
invloed die onze beweging van het piëtistische puritanisme heeft ondergaan.
Geïnspireerd door Teellinck 73 en het piëtistische puritanisme stelde de uit
Zeeland afkomstige predikant van Amsterdam, Petrus Wittewrongel, zijn
Oeconomia Christiana ofte Christelicke Huys-houdinghe samen; een werk
dat geheel is gewijd aan de gezinsreformatie. De meer dan tweeduizend
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bladzijden tellende definitieve uitgave van 1661 is het omvangrijkste werk
dat door een gereformeerde piëtist over de onderhavige thematiek is
geschreven. Aan dit geschrift ligt de overtuiging ten grondslag, dat het
'noch het Land, noch Godts kercke oyt (kan) wel-gaen; soo de reformatie
onser sonden ende grouwelen, van de particuliere huys-gesinnen, sijn begin
niet en neemt' (OCII, 1038 v.). Het zijn de gezinshoofden die Wittewrongel
de leiding heeft toebedeeld bij de reformatie van de huisgezinnen. Zijn
Oeconomia Christiana is bedoeld om de huisvaders en -moeders zodanig
toe te rusten, dat zij in staat zullen zijn om van hun gezinnen 'Christelicke
Huys-gesinnen, ende kleene Gemeenten' te maken (OC, [lxii]). Wat hij
hun aangereikt heeft ter verwerkelijking van dit ideaal zal door mij
gedetailleerd uiteengezet worden. Eerst zal ik echter meer informatie
verschaffen omtrent het leven van de auteur en de eigenaardigheden van
zijn geschrift.
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points could hardly be denied', stelt Stoeffler, o.c, p. 189. Ik attendeer in dit verband nog
op H. Leube, Die Reformideen in der deutschen lutherischen Kirche zur 2eit der
Orthodoxie, Leipzig 1924, S. 162-180, waar het begin van de 'Siegeszug der englischen
Erbauungsliteratur in der lutherischen Kirche' beschreven wordt en J. Wallmann,
Philip Jakob Spener und die Anfdnge des Pietismus, Tübingen 1970, S. 16-23, 46ff..
8. De uitdrukking 'nader(e) reformatie' treffen we al in de zeventiende eeuw aan. G.J. Vos
vond in de Utrechtse kerkeraadsboeken (1665) 'middelen van nadere reformatie der
seden in dese gemeinte ontstelt' aangetekend; Geschiedenis der Vaderlandsche Kerk,
Dordrecht 18882, blz. 245. In Koelmans Reformatie, Noodig ontrent het gebruyk Per
Formulieren, Vlissingen (Abraham van Laren) 1673 lezen we op blz. 267 over 'yverige
Mannen Godts oock in Neerlandt [N.B.: in een voetnoot noemt hij Willem Teellinck],
welcke nader Reformatie in veelen hebben gezocht'. Uit 1682 dateert het Concept van
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Nader Reformatie, in de leer, ordre en zeden, opgestelt door Gedeputeerden des Classis
van Zuyd-Beverlant, den 17 Maart 1682. Over de origine van het gebruik van deze
uitdrukking in de kerkhistorische literatuur wil ik het volgende opmerken. De
kerkhistoricus Vos heeft het in zijn genoemd boek over 'pogingen tot "Nadere
Reformatie'" van Van Lodenstein, Koelman en Wilhelmus a Brakel (a.w., blz. 242249). Het spreken over 'de beweging der Nadere Reformatie is mogelijk in zwang
geraakt dankzij het proefschrift van J.C. Kromsigt, Wilhelmus Schortinghuis. Eene
bladzijde uit de geschiedenis van het piëtisme in de gereformeerde kerk van Nederland
(diss. RUU), Groningen 1904: zie de titel van de inleiding (blz. 1). Kromsigt heeft er
geen bezwaar tegen om de beweging der Nadere Reformatie aan te duiden met de naam
'piëtisme', wanneer men denkt aan 'de richting, die op de praxis pietatis allen nadruk
legde' {a.w., blz. 13). Schrijver dezes wil de benaming 'Nadere Reformatie' reserveren
voor de vroomheidsbeweging binnen de Nederduits gereformeerde kerk. (Vgl. W.
Goeters: 'kirchliche Reformpartei'.) Figuren als Jean de Labadie (1610-1674) en Anna
Maria van Schurman (1607-1678), die zich van deze kerk afscheidden, reken ik dus niet
tot de Nadere Reformatie, al kan men hen wel piëtisten noemen, eventueel
seperatistische piëtisten. Tenslotte attendeer ik hier nog op het artikel Nadere
Reformatie, een poging tot begripsbepaling, in: Doe. blad Nad. Ref 7 (1983), 109-116,
geconcipieerd door T. Brienen, L.F. Groenendijk, WJ. op 't Hof en C.J. Meeuse.
Ik wijs er nadrukkelijk op, dat ik de Nadere Reformatie geenszins zie als een uit
Engeland geïmporteerde beweging. Het piëtistische puritanisme lijkt mij de belangrijkste inspiratiebron geweest te zijn, maar niet de enige. Zo hebben middeleeuwse
vroomheid en piëtistische aanzetten in het Franstalige protestantisme eveneens hun
invloed laten gelden. Ik attendeer in dit erband op de belangwekkende studie van C.
Graafland, De invloed van het puritanisme op het ontstaan van het gereformeerd
piëtisme in Nederland, in: Doe. blad Nad. Ref. 7 (1983), 1-24.
J. v.d. Haar, From Abbadie to Young, 2 vols., Veenendaal 1980. In zijn bespreking van
deze bibliografie merkt W.J. op 't Hof op: 'Weliswaar bestrijkt zij slechts één aspect van
het geheel van de relatie Puritanisme-Nadere Reformatie, maar de gegevens die hierbij
loskomen - en dat over een periode van een paar eeuwen! -, zijn zodanig dat nu vast
komt te staan dat het in strijd met de feiten is te beweren dat de invloed van het
Puritanisme op de Nadere Reformatie nihil of gering zou zijn. De totalen van
honderden auteurs, van nog meer vertaalde geschriften en van bijna 3000 uitgaven
spreken een duidelijke taal!' (in: Doe. blad Nad. Ref 4 (1980), 120).
W. Goeters, Die Vorbereitung des Pietismus in der reformierten Kirche der
Niederlande bis zur labadistischen Krisis 1670, Leipzig 1911, S. 12. In de eerste helft
van onze eeuw was het gebruikelijk om de opkomst en bloei van het piëtisme in Zeeland
in verband te brengen met 'de Zeeuwsche psyche': die zou een geëigende voedingsbodem voor de gevoelige vroomheid van het piëtisme bieden. Men zie bijvoorbeeld de
studie van M.J.A. de Vrijer over Ds Bernardus Smytegelt en zijn 'Gekrookte Riet',
Amsterdam 1947, blz. 77-80 (en de in de voetnoot op blz. 77 genoemde lectuur).
Over beide figuren informeert het BLGNP, deel 1, resp. blz. 373vv. en 385v.. In de
bibliografie van het aan Teellinck gewijde artikel (van de hand van PJ. Meertens) wordt
geen melding gemaakt van de in 1977 in het Documentatieblad Nadere Reformatie
gestarte artikelenreeks 'Willem Teellinck in het licht zijner geschriften'. In deze serie
bespreekt W.J. op 't Hof alle pennevruchten van Teellinck, één voor één en zoveel
mogelijk chronologisch. Met deze serie belooft er een mijlpaal in het Teellinckonderzoek bereikt te gaan worden. Dat kan helaas niet gezegd worden van het
Udemans-onderzoek, daar kenner-bij-uitstek A. Vergunst in 1981 is overleden.
Men zie in dit verband ook aantekening nr. 19.
C. Graafland, a.w., blz. 3 en passim.
W. Goeters, a.a.O., S. 17-20. Het standaardwerk over Voetius is A.C. Duker, Gisbertus
Voetius, 3 dln., Leiden 1897-1915. Dit werk is vooral van belang voor Voetius' biografie;
voor een overzicht van de 'kernpunten van zijn dogmatisch-practische leervoorstelling'
zie men C. Steenblok, Gijsbertus Voetius. Zijn leven en werken, Rhenen 1942, blz. 4575.
Over van Lodenstein: P.Jzn. Proost, Jodocus van Lodenstein (diss. RUL), Amsterdam
1880; in 1882 verscheen van deze studie een uitgave 'voor het groote publiek'. In H.
Florijn, red., Hollandse geloofshelden, Utrecht 1981, blz. 59-88 bevindt zich de
biografie van Van Lodenstein door de Utrechtse predikant H. van Rijp, voorzien van
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toelichtende aantekeningen door H. Florijn. Andere figuren die tot de kring rond
Voetius behoorden: de hoogleraren Andreas Essenius en Johannes Hoornbeeck, de
predikanten Abraham van de Velde, Johannes Teellinck (zoon van Willem), Justus van
den Bogaart en Cornelius Gentman, alsmede (tot aan haar overgang naar De Labadie)
Anna Maria van Schurman; vgl. W. Goeters, a.a.O., S. 19f.; A.C. Duker, a.w., deel 3,
Leiden 1914, blz. 194v.. Genoemde figuren behoorden tot Voetius' beste vrienden;
kerkeraad en universiteit kenden echter nog heel wat meer toegewijde Voetianen.
Utrechts alma mater werd niet voor niets de 'academia Voetiana' genoemd.
W. Goeters, a.a.O., S. 19f..
Over Koelman zie men behalve de dissertatie van A.F. Krull (1901) en het ettelijke
aanvullingen bevattende artikel over hem in het BWPGN, deel 5, blz. 91-110, het
hoofdstuk (5) over de Nadere Reformatie in R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam,
deel 3, z.pl. [ = Baarn] 1971 (zie ook reg. i.v. Koelman) en de levensbeschrijving met
toelichting in H. Florijn, red., a.w., blz. 101-133Over beide figuren: BLGNP, deel 1, resp. blz. 396vv. en blz. 322-325. Zijn de
genoemden wel te beschouwen als vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie?
M.J.A. de Vrijer heeft opgemerkt dat 'de óók uitwendige 'nadere reformatie', waar Gisb.
Voetius, Van Lodenstein, Johannes Teellinck, Jac. Koelman nog groote verwachting
van hadden' bij Schortinghuis 'is ingekrompen tot een enkel-innerlijke ziels-reformatie, een ongestoorde zelf-analyse voor Gods aangezicht'; Schortinghuis en zijn
analogieën, Amsterdam 1942, blz. 34. Deze mening van De Vrijer kan men bij veel
onderzoekers herhaald vinden. Men wenst Schortinghuis c.s. liever aan te merken als
'piëtisten', 'neomystici' of zelfs 'neolabadisten': zie S. v.d. Linde, De betekenis van de
Heilige Geest in het spiritualistisch piëtisme van de labadisten, in: De Spiritu Sancto,
Utrecht 1964, blz. 176v.. In plaats van te stellen dat er bij Schortinghuis c.s. sprake is van
(een betreurenswaardige) versmalling van het reformatieprogramma, kan men ook
beweren dat er een aanzienlijke verbreding van de aandacht voor de 'innerlijke'
dimensie van de 'pietas' heeft plaatsgevonden en wel als adequate reactie op toenmalige
omstandigheden.
Over leer en theologie van Taffin: S. v.d. Linde, Jean Taffin. Hof prediker en raadsheer
van Willem van Oranje, Amsterdam 1982. Volgens Van der Linde begint met Taffin de
beweging van de Nadere Reformatie in Nederland; zie vooral ook zijn artikel Jean
Taf f in: eerste pleiter voor 'Nadere Reformatie' in Nederland, in: Theol. Kef. 25 (1982),
6-29. Taffin bepleitte inderdaad een 'nadere reformatie' (met name onder de
uitgewekenen uit de Zuidelijke Nederlanden), maar hij maakte geen deel uit van de
beweging der Nadere Reformatie. In Taffins dagen bestond er nog geen identificeerbaar verband van actievoerders voor een 'nadere reformatie' zoals straks in Zeeland.
Latere representanten van de beweging hebben in Taffins reformatieprogram wel vele
van hun eigen kritiek- en actiepunten voor-getekend gezien.
Vgl. S. v.d. Linde in Christelijke Encyclopedie (2e druk), deel 3, blz. 310; idem, Calvijn,
Calvinisme en Nadere Reformatie, in: Doe. bladNad. Ref. 6 (1982), 84: 'Van der Groe...
kan gelden als de laatste opvallende figuur in deze groep'. Over Van der Groe: A.W.C.
van Dijk, Die des nachts Zijn huis bewaakt. Theodorus van der Groe in zijn leven en
werken, Dordrecht 1972.
Van de bekendste vertegenwoordigers treft men een karakteristiek aan in het
Panorama van de Spiritualiteit in en om de Reformatie, Nijmegen 1982 van H.
Vekeman.
Deze door W. van Gent samengestelde bibliografie-in-zakformaat wordt door alle
verzamelaars van (geschriften van) 'oude schrijvers' gebruikt. Ik wijs erop dat er ook
vaderlandse scribenten met hun werken in genoemd zijn die niet tot de Nadere
Reformatie behoren of van wie dit niet bekend is.
Enkele namen mogen hier niet ontbreken. De Amsterdamse ziekentrooster Hendrik
Uylenbroeck (of: Uilenbroek) heeft zich o.m. verdienstelijk gemaakt als dichter van
geestelijke gezangen voor het conventikel en medewerker aan de monumentale uitgave
van Alle de Werken, 3 delen, Amsterdam (Johannes van Someren) 1659-1663 van
William Perkins. Behalve de al eerder genoemde Middelburgse schoolmeester De
Swaef, die tot de kring rond Willem Teellinck behoorde en onder wiens invloed hij ten
behoeve van de huiscatechisatie een werkje van de piëtistische puritein Nic. Byfield
(1579-1622) vertaalde (zie Doe. blad Nad. Ref. 3 (1979), 113), noem ik hier de veel
minder bekende schoolmeester te Goes Abraham Cuylenburg, een discipel van
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Koelman die hem - in de 'ernstige aanspraak' die aan De Pligten der Ouders (1679)
voorafgaat - met ere genoemd heeft als vervaardiger van een - door toedoen van de
classis: onuitgegeven - geschrift waarin de gebreken van scholen en schoolmeesters aan
de kaak werden gesteld. N.B.: in het overzicht dat D. Buddingh gaf van de Geschiedenis
van opvoeding en onderwijs, 's Gravenhage 1842-1843 wordt in het eerste stuk op blz.
113 van Cuylenburg melding gemaakt; daar zal J. Kuiper, auteur van de Geschiedenis
van het Christelijk Lager Onderwijs in Nederland, Groningen 19042, hem wel hebben
aangetroffen. Dat Cuylenburg 'opvoedkundige werken' (!) schreef, zal Kuiper zelf
bedacht hebben.
Voor de verspreiding van het door de Nadere Reformatie voorgestane praktikale
christendom nebben sommige drukkers en uitgevers zich op een meer dan gewone
wijze ingezet. Zo prees Simon Oomius (1628-1706) de Amsterdamse uitgever Jacob
Benjamin (1624-1673) als 'een man die geen moeyte, noch kosten spaert, om de
Practijcke in onse Nederlanden machtigh voort te setten'; zie de voorrede van het door
Benjamin uitgegeven werk van Isaac Ambrose, Prima, Media, Et Ultima. Ofte De
Eerste, Middelste en Laetste Dingen (vert. J. Grindal), Amsterdam 1660. Twee andere
drukkers-uitgevers der Nadere Reformatie zijn: Abraham van Laren te Vlissingen (zie
Doe. blad, Nad. Ref. 3 (1979), 52,55) enSamuelHaringhoukteBolsward (zieDoc. blad
Nad. Ref. 1 (1977), 90-102). Zij hebben niet alleen vaderlandse praktikale geschriften
uitgegeven, maar ook Engelse, waarvan zij er zelf verscheidene hebben vertaald.
'Tot opbouw van Zijne kerk, bedient zich de Heere God van allerlei soort van
mensenen: vromen en onvromen, jongen en ouden, mannen niet alleen maar ook
vrouwen...; immers aan de wederoprigting van Jeruzalems muur waren ook vrouwen
mede werkzaam; vrouwen gebruikt God de Heere, ook tot bekeering en opwekking der
zielen', merkt Wilhelmus a Brakel (1635-1711) op in het voorwoord bij de uitgave van
de door zijn echtgenote Sara Nevius (1632-1706) nagelaten 'godvrugtige overdenkingen en alleenspraken'. Als bijzonderheid uit het leven van deze vrouw - vriendin van de
bekende Anna Maria van Schurman - tekent A Brakel onder meer aan, dat zij zich als
een echte Priscilla gedroeg: 'Zij rigte kleine gezelschappen op, van vrouwen en jonge
dochters, die zij in de Goddelijke waarheden onderwees: tot de Godzaligheid opwekte;
en in den weg der zaligheid bestuurde'; Godvruchtige Overdenkingen en Alleenspraken, betreffende het verborgen leven voor den Heere, van Sara Nevius, Rotterdam
z.j., voorwoord, blz. VIII. Over de rol die vrouwen binnen de Nadere Reformatiebeweging gespeeld hebben, weten we nog vrijwel niets. Over hun rol binnen het piëtistische
puritanisme heb ik enige opmerkingen gemaakt in Guthrie's vademecum en de door
Koelman toegevoegde illustraties, achter: W. Guthrie, Des Christens Groot Interest,
Utrecht 1981. Verscheidene levensbeschrijvingen van belangrijke puriteinse vrouwen
zijn te vinden in de collecties 'lives' van Samuel Clarke (zie de inhoudsopgave van deze
bundels in W. Halier, o.c, p. 423-426) en in J. Anderson, Memorable Women of the
Puritan Times, 2 vols., London 1862.
S. van der Linde heeft hier terecht op gewezen in De betekenis van de Nadere
Reformatie voor Kerk en Theologie, in: Kerk en Theologie 5 (1954), 215v.. Een respect
afdwingende poging om ter zake van één theologisch kernprobleem verschillen (zelfs
heel subtiele!) tussen de kopstukken van de Nadere Reformatie aan het licht te brengen
vormt de dissertatie van C. Graafland, De zekerheid van het geloof. Een onderzoek naar
de gelo ofsb e schouwing van enige vertegenwoordigers van reformatie en nadere
reformatie (diss. RUU), Wageningen 1961.
Er zijn onderzoekers die deze veranderingen in perioden of zelfs tijdperken hebben
gevangen. Zo onderscheidde A.A. van Schelven een gouden en een zilveren tijdperk,
compleet met overgangsfiguren; De bewerking van eene piëtistisch-getinte gemeente,
Goes 1914. Het behoeft geen betoog dat uit de gekozen typering de theologische
voorkeur van Van Schelven spreekt. Men zie ook nog eens aantekening nr. 19.
Een eerdere versie van deze 'situatieschets' is te vinden in mijn artikel Gezin en
opvoeding in dienst van de theocratie bij Petrus Wittewrongel, in: Theol. Ref. 26
(1983), 290-305.
Men leze hetgeen Van Lodenstein opmerkte in een preek n.a.v. Openbaringen 2:4v.:
'Vergelijkt ons Christendom en liefde eens by de eerste Reformatie, doemen de
waarheyd omhelsde en beleed, met gevaar van lijf en goed: doen by groot en kleyn alle
eygen interesten, om dat van Jesus, wierd agter gesteld, doeder ontsag waar voor al dat
Goddelijk was, doen belijdenisse en wandel over een quam, doemen liever zijn bloed
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wilde verliesen, als zijn Conscientie quetsen, doen ons Land soo een groot getal
Martelaren uytleverde, doe de eenvoudigheyd, opregtigheyd, verloochening, allesints
uytblonk: maar siet nu, hoe hebben wy onse eerste liefde verlaten? gelijken wy na onse
Voorouders, die men niet kon berispen van openbare sonden. Nu is het spel geworden
de grootste grouwelen te doen, nu is het een vermaak, zijn sonden als Zodom vry uyt te
spreken, nu sietmen het genaamde Gereformeerde Christendom vervallen tot de Geest
des diepen slaaps, verdronken in de wellusten, overgegeven tot de grootsheid deses
levens, vol van waan, ydelheyd, opgeblasentheid, lasteringen, leugentaal, vloeken, en
profaneren van al wat Goddelijk is. 't Is of de vreese Gods niet meer te vinden is. O hoe is
de eerste liefde verlaten! O hoe is de Gereformeerde Kerke gedeformeert!'; Het
Vervalle Christendom, uyt hare sorgeloose Doodslaap opgewekt, en aangespoort tot
eenen Heyligen Wandel, op den Koninglijken weg des Levens (uitgegeven door J.H. [=
Johan Hofman]), Utrecht (Justus van Stuyvezant) 1711, blz. 58.
W. Teellinck, Noodwendigh Vertoogh, Aengaende den tegenwoordigen bedroefden
Staet / van Gods volck; Waer-inne getrouwelijck aenghewesen wort; in wat swaricheyt
ende vervallinghe wy ghecomen zijn / in wat perijckelwy noch staen / met denoodighe
remedien / om ons verderf te verhoeden, Middelburg (Jacob v.d. Vivere) 1627. Dit werk
is voorzien van een lofdicht van Jacob Cats en twee approbaties: één van de Leidse
hoogleraren in de theologie en één van de Franeker hoogleraren.
H. Witsius, Twist Des Heeren Met sijn Wyngaerdt, De selve Overtuygende Van
Misbruyck sijner weldaden, Onvruchtbaerheydt in 't goede, En al te dertele Weeldrigheydt, In Schadelijcke nieuwigheden vanOpinien, En schandelijcke Outheydt van quade
zeeden, Met bedreyginge van sijn uyterste ongenade, Leeuwarden (Jacob Pieters
Hagenaer) 1669.
J. van Genderen, Herman Witsius. Bijdrage tot de kennis der gereformeerde theologie
(diss.), 'sGravenhage 1953.
Dit is het eerste geschrift van Witsius. Het dateert uit de tijd dat hij de nadere
reformatie van het nog weinig gekerstende Friese Westwoud ter hand nam. Het wordt
niet vermeld in de bibliografie van J. van Genderen (a.w.), wel in de Bibliotheek van
oude schrijvers, Rotterdam 19792, blz. 153. Over dit oudste geschrift van Witsius zie
men het artikel van K.W. Slik in Ned. Arch. Kerkgesch. (N.S.), 41, 222-241.
J. van Lodenstein, Beschouwinge van Zion: Ofte Aandagten en Opmerckingen Over
den tegenwoordigen toestand van 't Gereformeerde Christen Volck. Gestelt in eenige
t'samen-spraken, 5 delen, Utrecht (Willem Clerck) 1674-1678.
Christophilus Eubulus [^ac. Koelman], De Pointen van Nodige Reformatie, Ontrent
de Kerk, en Kerkelijke, en Belijders det Gereformeerde Kerke van Nederlandt.
Beschreven in een Brief aan een Vrient, Vlissingen (Abraham van Laren) 1678.
Van het in 1594 te Haarlem gepubliceerde Traicte de Vamendement devie, compris en
quatre livres verscheen waarschijnlijk reeds in het volgende jaar een vertaling Boetveerdicheyt des levens, Haarlem 1595 - door Johannes Crucius (1560-1625). De
Nederlandstalige uitgave is ettelijke malen herdrukt, voor het laatst in 1661. Taffins
bibliograaf, P.L. Eggermont, kwamen maar liefst achttien drukken onder ogen, terwijl
hij aanneemt dat er zeker eenentwintig zijn verschenen; De werken vanjean Taf f in Sr.
(1529-1602) in de Nederlandse taal, in: Doe. blad Nad. Re f 3 (1979), 1-20. Ik maak
gebruik van nr. 12 in de bibliografie.
Volgens Teellinck was het 'eens' zo, dat men de gereformeerde huisgezinnen kon
herkennen aan de 'heylighe Huys-betrachtingen', maar nu worden de huisgebeden, de
dagelijkse bijbellezing, het zingen van psalmen, de huiscatechisatie en het repeteren
van de gehoorde preken slechts bij weinigen gevonden (NV, 52v.). Veertig jaar later
laat Witsius een zelfde klacht horen: 'Souden de Predikanten Huysbesoeckinghe
doende, daer oock navragen, of men dagelijcks al met malkanderen bad, las in Godts
woordt, en den een den anderen tot een Christelijcken wandel vermaende, hoe veel
hondert neen gist gy souden sy in plaetse van een jae ten antwoordt krijgen, indien 'er
maer öprechtelijck gebiecht wierd?... 't is een bewys van onse groote onvrughtbaerheydt, dat die Tros van Huys-oeffeninghen soo spaersaem aen onse Wijnstock wast'
(TH, 196v.).
Aldus van Lodenstein in zijn Beschouwinge van Zion. Ik citeer de betreffende passage:
'Seker de Jeugd is de verwagtinge van de volgende eeuwe, en daar schrikke ick voor, als
ick onse hedendaagse huys-gesinnen aanmereke, siende den uytslag van de naast
voorgaande. D'ouders veel al sijn seer onbequaam tot onderwijsinge en regte
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opvoedinge der kinderen... so en vindmen ook door de band in de huysgesinnen... geen
const, moeyte in 't onderbrengen van vleesch, wereld, en alle eygen in de kinderen, maar
ter contrarie een voedinge van gem. [= gemelde] dingen in de selve, met vercieringe,
haar lust te geven, wraak te voeden, en wat al niet? geen overdwarsinge en buyginge van
der kinderen wille onder des Heeren: geen onderwerpinge, of inplantinge van alle
nederige onderdanicheyd, onder-en hoog-agtinge van-de Ouderen boven haar' {a.w.,
deel 3, 137). Niet minder ongunstig was het beeld dat Teellinck een halve eeuw eerder
van de 'opbrenginghe' der kinderen gaf: 'vele [ouders], in plaetse van hare kinderen,
inde vreese, ende inde Tucht des Heeren op te voeden, sien met goede ooghen aen, dat
hare kinderen op-wassen voor haren ooghen, in leuyicheyt, niet doenicheyt, lange
slapen, in pronckerie, hooveerdie, danserie, dappernie, in t'huyscherie, hun latende ter
handt comen, Caerten, Teerlinghen; in spijticheyt, crakeelicheyt, trotsicheyt, ende en
sien daer niet eens toe, dat sy hare kinderen mochten al vroech af-breken, van hare
boose parten, ende quade gheneghentheden; mereken die niet eens aen, als helsche
spruyten, vande vervloecte verdorvene natuere, die in ons is: Ende want door des
leydigen Satans snoode listicheyt, dickwils noch soo wat drollich, ende seldsaems, in die
parten sich openbaert, so plegen vele Ouders, noch haer vermaeck daer in te nemen,
ende daerom te lachen' (NV, 54). De meeste ouders hebben volgens Teellinck last van
een 'onverdraghelijcke malle teer-herticheyt, daer door sy aengheleyt worden, om wel
nae hare kinderen in alle dinghen toe te gheven, ende over al te verschoonen (NV, 55).
In ons land worden volgens Koelman (PR, 320v.) gedrukt en verkocht 'vuyle onkuysche
dertele boeken, Romans, Amoureuse Liede-boeken, Raadtsels, Refereynen, snoode
Rijmen, Versen, en Gedichten, en andere ijsselijke Leer-meesters van onreynigheydt in
't Duyts, en Frans, zodanig dat Ovidii boeken van de kunst van minnen (om welke hy
van de Keyser Augustus na Hungaryen versonden, ende verbannen wierdt) daar niet by
te vergelijken zijn'. Vooral jongeren lezen zulke lectuur, merkt Koelman op. Juist
vanwege de schade voor de jeugd hekelde Teellinck het feit dat 'quade verderffelycke
Clucht boeexkens' en 'Amoureuse Liedt-boecxkens' niet uit de gereformeerde huisgezinnen werden geweerd (NV, 54).
Zo heeft Witsius het over 'de dertelheydt van de rijeke; de wrevel van de arme, de
ondanckbaerheydt neffens haer weldoenders; de ongerechtigheyt van de Kooplieden;
de leughenachtigheyt der Ambachtslieden en winkeliers; de over gegeven aerdsheyt der
Huyslieden' (TH, 342). Men zie behalve Witsius' Twist (vooral hoofdstuk XXII) ook
Simon Simonides, OUPANOTIOAITHE, ofte Verhemelde Ziele. Dat is: Een beschrijvinge van een Hemelsch-Gesint Man, sijn Wandel en verkeeringe op Aerden,
Rotterdam (Johannes Vishoeck) 1658.
A. Westerman(nus), Groote Christelijcke Zee- Vaert, In XXVI. Predicatien. In maniere
van een Zee-Postille [1635], Amsterdam 1712, blz. 446-496; G.C. Udemans, 'T
Geestelyck Roer Van 't Coopmans Schip, Dordrecht 16402, blz. 91-97.
Vgl. S. Simonides, a.w., blz. 87: 'het schijnt dattet onse Jonckertjens de Wijfjens niet
willen gewonnen geven. Sy toonen haer even verwijft, in het vercieren van haer
Lichaem, geheele uyren aen de uyterlijcke pro nek hangende'.
Over Simonides en het door mij aangehaalde boekje: K. Exalto, De kracht der religie.
Tien schetsen van gereformeerde 'oude schrijvers'uit de 17e en 18e eeuw, Urk 1976, blz.
44-63.
S. Simonides, a.w., opdracht aan W. Gerretsz., burgemeesters van Wormer: 'En om in
het gemeen te spreken van het leven der Landt-lieden, seecker, ten gaet niet beter, als
ick van de Stedelingen even seyde. Sy hangen mede aen de aerde, en werden bevonden
seer laeg in haer gedachten en verkeeringe. Haer gemeen werek is spitten en delven, en
dickwils rijsen haer gedachten qualijck hooger als de kluyten en voren van den
omgeploeghden Acker'; vgl. a.w., blz. 120-123.
Zowel bij predikanten als anderen bestaat er volgens Koelman 'een besette tegenheydt
tegen de vroomigheydt', men bestrijdt 'de nauwe godzaligheydt, ende tedere
Conscientieusheydt ontrent Godts geboden' (PR, 341). Predikanten die Gods geboden
nauwgezet betracht willen hebben en alle overtredingen daarvan bij de naam noemen
en bestraffen, zijn bij 'de menigte' niet gezien. Ze worden uitgemaakt voor 'Wetpredikers', 'menschen-verdoemers', 'roervinken' en 'landtberoerders' (PR, 342). Als
Sixtus Brunsvelt (1632-1683) een boek ter bevordering van Het Naukeurige Christendom, Leeuwarden (Hero Nauta) 1680 publiceert, realiseert hij zich terdege dat hij een
pleidooi voert voor 'een Secte, die overal tegen gesproken wort'; zie de aanspraak.

Volgens Witsius is er sprake van een 'vervolginghe' van de gereformeerde godzaligen:
te vergelijken met die waaraan eertijds de Engelse puriteinen hebben bloot gestaan
(TH, 209; vgl.TH, 384). Ter illustratie van de haat jegens de precieze vroomheid noemt
hij het in 1658 verschenen 'boecksken' 'Het Monster der Praecijsheyt overwonnen', dat
met name gericht was tegen Voetius (TH, 380). In de bestrijding van de precieze
vroomheid gingen gerenommeerde godgeleerden voor, getuige de - van 1643 tot 1648
gevoerde - strijd van de Groningse hoogleraar Samuel Maresius (1599-1673) met
Voetius over dit thema; A.C. Duker, a.w., deel 3, blz. 249 en D. Nauta, Samuel Maresius,
Amsterdam 1935, blz. 259,261, 280,410. Overigens moest reeds Willem Teellinck een
antipathieke bejegening van de 'uytnemende godsalicheyt' en deszelfs aanhangers
vaststellen: 'Men heeft begonnen (soo groot is onse vervallinghe gheworden) selve de
Godsalighe, rechtschapen, vrome Christenen (die niet alleene de gedaente der
Godsalicheydt, in het pleghen van d'uytterlijcke oeffeninghen, ende ceremoniën, maar
oock de cracht van dien, inde verthooninghe des Gheestes, hebben willen aen-legghen)
teghen te loopen, ende te desgracieeren; ende die uyt te roepen, voor precisianen,
gheveynsde huychelaers, Novateurs, jae wel nae voor Perturbatuers van de ghemeyne
ruste, ende weet ick wat meer; ende sulckx heeft begonnen te gheschieden, selve van die
ghene, die mede belijders van dat selve heylige Geloove waren' (NV, 100).
46. Er zijn ettelijke boekjes verschenen, die beoogden om de 'Comedianten' die de godzalige
speelden 't mom-aensicht' af te trekken (en de twijfelmoedige oprechte vromen te
versterken). Een voorbeeld is het al eerder aangehaalde Naukeurige Christendom van
Brunsvelt (die, zoals ik in Doe. blad Nad. Ref. 1 (1977), 133-136 heb aangetoond,
gebruik heeft gemaakt van The Almost Christian van Matthew Mead (f1699)). Een
geschrift dat binnen dit genre een gezaghebbende positie innam, was De Wech des
Levens, Of / Kort en eenvoudigh Onderwys, Van de Natuer en Eygenschappen van de
ware Kracht der Godsalicheyt. Den Schijn-heyligen tot beschamingh, en alle oprechte
Christenen tot noodige Opweckingh en versterekingh voor-gestelt [1657], Utrecht
(Jacob van Doeyenborch) 16654 van Guilielmus Saldenus (1627-1694). Over dit werkje:
W. Goeters, a.a.O., S.103ff.; biografische bijzonderheden biedt G. van den End,
Guiljelmus Saldenus, in: Theol. Ref. 12 (1969), 77-90.
47. Vgl. Saldenus: 'De Godtloosen kunnen wel heel eerlijck leven, ja uyterlijck soo fraey als
de beste, christelijck spreecken, nae den wille Christi sich in vele dinghen schicken,
maer daer toe konnense niet komen, datse met Paulo souden seggen, Dat Christus IN
haer leeft... den wereltschen mensch, laet hy als een Paeuwe proncken onder de
gemeene Christenen, hy blijft evenwel vast aen de Werelt, ende heeft geen kracht, om
sijn herte te recht na den Hemel op te senden. Hy mach de Gedaente hebben der
Godtsaligheyt, maer de Kracht daer van heeft hy verloochent' {a.w., blz. 44v.). N.B.:
onder de 'Kracht der Godt-saligheyt' verstaat Saldenus: 'Een genaden-werek Gods, waer
door den geheelen mensch, inwendigh, krachtighlijck, en gedurighlijck bewogen wordt,
om alle quaedt te laten en alle goedt te doen' {a.w., blz. 39).
48. Voor een toelichting op deze typering van ons vaderland als een 'tweede Zion' (of:
'tweede Kanaan', 'Nederlands Juda', 'Nederlands Israël') geef ik het woord aan de
Leeuwarder predikant Adrianus Hasius (1601-1650). God had Nederland tot zijn
tweede bondsvolk verkoren, getuige de volgende heilshistorische feiten: 'Voor eerst,
Godt heeft ons hier in dit Nederlandt gheplant, als in het tweede Landt Canaan, een
Landt, daer alles dinghs de volheydt is: jae, een Landt, als een Aerdtsch Paradijs. Ten
anderen, de Bloedt-roode Zee der vervolginghe, daer in den Spaenschen Pharao ons
socht levendich te verslinden; heeft Godt verscheurt; en ons, ghelijck als drooghs Voets
daer door gheleydt. Ten derden, de suyvere Leere der Waerheydt, heeft Godt, als het
waerachtighe Manna, uyt den Hemel tot ons laten neder-dalen: dat niet alleen; maer hy
heeft oock de superstitieuse Muyren van het Roomsche Jericho ter nedergheslagen,
door het gheluydt van de Trompetten des Eungeliums. Eyndtlijck, God heeft de
Wapenen van desen Staet, onder de directie van hare Hoogh-Moghende, en het
gheluckigh beleydt van onse Nassausche Helden, soo ghezegent, teghen den Spaenschen Maraen, dat wy, met het Victorieuse Sweerdt in de Vuyst, den Vrede hebben
verkregen'; Konincklycke Leyd-Ster na den Hemel [1650], Rotterdam (Johannis
Vishouck) 16562, opdracht a.d. burgemeesters van Rotterdam. De 'Neerlands-Israël'conceptie is niet in de laatste plaats gepopulariseerd door de 'Christelijcke Vertooninge
van de goetheyt en weldaden Godts, over de Kinderen Israëls: Vergeleken By de
heerlijcke zegeningen over den Staet van dese Nederlanden' van Jacob Coenraetsz.
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Mayvogel in diens talrijke malen herdrukte emblematische werkje Gulden-Spiegel,
Ofte Opweckinge tot Christelijke Deugden, Amsterdam 1684, blz. 219-240. N.B.: J.
Landwehr, Emblem books in the low countries 1554-1949, Utrecht n.d. [= 1970] noemt
zo'n zevenentwintig herdrukken van dit voor het eerst in 1659 verschenen boekje.
Overigens attendeer ik nog op G. Groenhuis, De Predikanten. De sociale positie van de
gereformeerde predikanten in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor ± 1700
(diss. RUU), Groningen 1977, blz. 77-107 (= hoofdstuk 3: 't Neerlandts Israël) enC.
Huisman, Neerlands Israël. Het natiebesef der traditioneel-gereformeerden in de
achttiende eeuw (diss. RUU), Dordrecht 1983.
Illustratief is het volgende citaat uit het voorwoord van Nederlandts Vloek en Zegen en
desselfs Re-Unie, Deventer (Marinus de Vries) 17396vanFlorentiusCosterus (f1703):
'Het is seker, dat wy te weynigh gedencken aen die oude trouwe en weldadigheyt,
dewelke de Heere aen ons lieve Vaderlandt heeft bewesen, in 't by sonder, dat hy Staat
en Kerck soo wonderlijck uyt der vyanden macht heeft gerukt, uyt sulcke slegte en arme
beginsels soo hooge op getogen, ende van tyt tot tyt soo rijckelijck gesegent. Uyt dese
vergetelheyt is het ontstaen, dat wy geen vergeldinge gedaen hebben na al de
weldadigheyt, die ons van den Heere was geschiet, maer in tegendeel, dat het Landt
vervult en vervuylt is geworden van sorgeloosheyt, dertelheyt, onregtveerdigheyt, pragt
en hoogmoedt: Veragtinge van Godt, van sijn Kerck, van sijn Woort, en van al dat
Godlijk is'.
Terwijl de materiële voorspoed - een 'segen, die de Heere gaf, over onsen eersten yver',
volgens Teellinck (NV, 91) - het volk dichter bij de Gever moest brengen, ging het
'overspel met de wereldt' bedrijven; 'onse beenen zijn te swack geweest om dat lastigh
pack van soo overmatige weelde te draghen', aldus Witsius (TH, 417).
Anders - en wel door O. Belcampius, Hora Novissima, Amsterdam 1661, blz. 341 geformuleerd: de 'wijsheid des vleses' had de overhand gekregen. Die wijsheid maakt
'dat de mensche van de dingen deses Werelds... het aldermeeste werck maeckt, en alle
andere goede dinghen doet of ongedaen laet na de betrekkinghe die sy op de dingen
deses Werelds hebben. En dat is de Deught met een lijdige kleynachtinge tot een
Slavinne van de goederen der Fortuine te maecken', aldus Witsius (TH, 452).
Deze klacht bij Teellinck (NV, 86-89), herhaald door Witsius (TH, 427-439) en
Koelman (PR, 96-100).
De scherpste kritiek op leven en wandel van de gereformeerde predikanten vindt men
bij Koelman in diens Pointen (blz. 36-51) en in het voorwoord van het door hem
vertaalde boekje van de Schotse predikant te Rotterdam Robert MacWard, De Wekker
der Leeraaren [1674], Rotterdam 17415. Volgens Koelman zijn vooral in de provincies
Groningen, Friesland, Overijsel en Gelderland nogal wat predikanten te vinden die
uitblinken in 'profaniteyten' en 'lossigheden' (PR, 37).
Dat er in dezen werkelijk sprake is van verval kan men volgens Witsius gemakkelijk
vaststellen: 'Men heeft maer de Oude Kercke-Boecken in te sien, en die sullen ons
duysent verwij ttinghen van de teghenwoordighe slappigheyt doen' (TH, 445).
Vgl. O. Belcampius, a.w., blz. 341 v.: 'Soo als de kinderen opwassen, soo is morgen de
Politie, en de Kercke. Veele menschen huyden ten dage zijn weynigh bekommert om
haer kinderen wel op te voeden... sy mogen na de werelt voor haer sorgen, maer
weynigh om haer te schicken tot de deught, of tot de vreese Godts. Men sorght alleen om
haer veel rijckdommen te vergaderen, ende veel goet na te laten, en om haer te brengen
tot hoogen staet... Men durft sijn kinderen met Eli, byna niet een suyr gesicht geven.
Veel minder wil men die bestraffen, of van andere bestraft hebben. Hier door wassen sy
op in alle ongebondenheyt... Kromme rijskens, wasschen tot kromme boomen'.
Zie in dit verband bijvoorbeeld hoofdstuk XXVII van Witsius' Twist, waarin betoogd
wordt dat God besloten heeft om zijn Heilige Geest te onttrekken en een 'geest van
verstocktheyt' te zenden, omdat Gereformeerd Nederland Gods Geest beproefd,
bedroefd, getergd en verbitterd heeft.
Uitvoerig ben ik op dit apologetische motief ingegaan in De Gereformeerde proeve van
de kracht der godzaligheid, in: Doe. blad Nad. Re f. 1 (1977), 115-132.
Bij die straffen denke men aan pest, hongersnood en oorlog (de 'drie pijlen Gods'),
overstromingen, zware stormen, enz.. In geschriften waarin op reformatie wordt
aangedrongen, vindt men vaak een opsomming van straffen waarmee God gepoogd had
zijn volk tot bekering te brengen. Dat is bijvoorbeeld gedaan door Witsius in hoofdstuk
XV van de Twist; in de marge van blz. 146v. tekent hij nog enige auteurs aan die de lezer
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kunnen informeren over 'het beleyt Gods in dese laetste jaeren': 'P. Wittewrongel, in
sijn Oeconomia Christiana. In de aansprake aen den Leeser. Donius in sijn Rijpper
Kleppende Brandt-Klock. P. De Witte in sijn Delfsche Donderslagh. Van de Velde in
sijn Nareden van de Predicatie over Jerem: vi. 1-6.' Andere voorbeelden: het vierde
hoofdstuk van het eerste gedeelte van C. van Niel, Den Donder-Slagh der Goddeloosen
[1660], Amsterdam (Wed. van Michiel de Groot) 1682 en de eerste preek over Psalm
105 in het eerdergenoemde werkje van Costerus, Nederlandts Vloek en Zegen.
Naar aanleiding van de eerste Engelse oorlog (1652-1654) deden dit bijvoorbeeld Th.
Wyckenburg(ius) met Virga Dei dat is: De Roede Godts, Haarlem 1653 en Guilielmus
Saldenus met zijn Wee-Klage Der Heyligen Over de Bitterheyd. Van Zyons Etende,
Utrecht (Jacob van Doeyenborch) 1654; ook lokale rampen zijn aangegrepen om het
volk tot reformatie aan te sporen: bijvoorbeeld de brand die De Rijp in 1654 in de as
legde en de ontploffing van het kruitmagazijn te Delft; zie hiervoor aantekening nr. 58.
Die plaatselijke rampen waren ook bedoeld als waarschuwing voor de gehele natie. Zo
schrijft Simon Simonides in de voorrede van zijn Vrienden-Raedt, Gegeven aen de
besochte Gemeynte van de Rijp, Rotterdam (Andries van Hoogen-huyse) 16552: 'Laet
oock het RIJPER volck u tot een teecken, en, spiegelt u, verstrecken. Want wie
onderscheydt u? En sal oock niet sulck een oordeel over u gaen, als ghy u niet en bekeert,
ö alle ghy Inwoonderen des Landts! Meent gy dat de RIJPER-lieden meer Sondaers zijn
geweest als gy zijt? Neen: maer Godt heeft u in haer getoont, wat uw' sonden aireede
hebben verdient, en wat hy u eens doen sal, soo gy in uw' sonden moetwillighlick sult
voortgaen'.
Over Van de Velde: BLGNP, deel 1 blz. 392v.; in de bibliografie wordt geen melding
gemaakt van de levensbeschrijving door B.J. van Wijk in Kruisgezanten uit de 1 Ie en
18e eeuw, Utrecht 1957, blz. 88vv..
De titel volgens de vierde druk: A. v.d. Velde, De Wonderen Des Alder-Hoogsten, Ofte
Aenwijsinge van de oorsaeken / wegen / en middelen / waer door de Geünieerde
Provintien / uit hare vorige onderdrukkinge soo wonderbaerlijk / tegen vermoeden
van de heele Wereld / tot soo grooten magt / rijckdom / eere / en ontsaggelijkheydt
zyn
verheven; Gelyk deselve in verscheyden voorname Historie-schryvers voorkomen, En
tot noodig gebruyk / en verscheyden nuttigheden / na dese tyds gelegentheid by een
vergadert zyn, Amsterdam (Jan Roman & Pieter Visser) 17074. Over dit - tot in onze
tijd herdrukte - werkje: J.C. Breen, Gereformeerde populaire historiographie in de
zeventiende en achttiende eeuw, in: Christendom en Historie, Amsterdam 1925, blz.
232v.; G. Groenhuis, a.w., reg. i.v..
Otto Belcampius, Hora Novissima, Dat Is Laetste Uyre. Ofte Een Klare verhandelingh
van de Scheppinge, ende ondergangh des werelts. Zijnde een Oogen-salve, om te sien de
laetste tijden, Amsterdam (Joannes van Ravesteyn) 1661. N.B.: in 1663 verscheen een
derde druk.
Over Belcamp(ius), die vanaf 1653 predikant te Amsterdam was: BWPGN, deel 1, blz.
412v..
In het vierde, vijfde en zesde boek van Teellincks Noodwendigh Vertoogh worden
'remedien' ter verbetering van 'wat onder ons ontstelt is' besproken. Jammer genoeg is
nog nimmer een^samenvatting gegeven van Teellincks goed doordrachte en voor de
hele Nadere Reformatie paradigmatische reformatieplan. Hopelijk wordt t.z.t. in deze
lacune voorzien door W.J. op 't Hof: zie aantek. nr. 12. Van Koelmans plan-van-actie te vinden in De Pointen op blz. 591-731 - heeft M.J.A. de Vrijer, Schortinghuis en zijn
analogieën, Amsterdam 1942, blz. 20v. de hoofdpunten opgesomd. Uitvoeriger is de
samenvatting (met toelichting) van L.F. Groenendijk, Jacobus Koelman 's actieplan
voor de Nadere Reformatie, in: Doe. blad Nad. Ref. 2 (1978), 121-126.
Aldus Willem Teellinck in Den Politycken Christen, Middelburg 1650. Ik attendeer
erop dat het appel op overheden om mee te werken aan de nadere reformatie der zeden
nogal eens te vinden is in de dedicaties van werken van de predikant-reformateurs.
Udemans deed dat op een zeer direkte wijze in de opdracht van zijn Practycke (1612)
aan burgemeesters, enz. van Zierikzee; Otto Belcampius deed het meer indirekt, maar
voor de goede verstaander niet minder duidelijk, in de opdracht van zijn Hora
Novissima aan de burgemeesters van Amsterdam.
NV, 192. Het bijbelse voorbeeld is het huisgezin van Aquila en Priscilla (Phile. 2 en
Rom. 16:3vv.). Ook elders heeft Teellinck het ideale gezin aldus getypeerd; vgl. Sleutel
Der Devotie Ons openende De Deure des Hemels [1624], dl 1, Utrecht (Hermannus
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Ribbius, Hermannus Specht & Johannes van Waesberge) 1655, blz. 379: 'een yegelijck
huysgesin behoorde te wesen als een kleyn Kerckxken'. N.B.: Teellinck merkt dit op in
de kontekst van zijn pleidooi voor de huiscatechisatie.
NV, 191-201 ( = boek 5, hoofdstuk 5: 'Vande goede Huys-ordre, ende hoe door het wel
aenleggen van de selve, de disordren onder ons, souden moghen ghebetert worden').
Hetgeen in deze huisorde wordt voorgeschreven, werd door Teellinck in eigen gezin in
praktijk gebracht, getuige de postuum (in 1660) uitgegeven Ordere van Mr. W.
Teellinck geconcipieert, om bij hem selven alleen, in zijn Huysgesin en bij andere te
betrachten, Utrecht 1660; zie de bespreking door W.J.M. Engelberts, Willem Teellinck
(diss. RUL), Amsterdam 1898, blz. 30vv..
Zie NV, 201-206 (=boek 5 hoofdstuk 6: 'Vande goede opbrenginge der Kinderen...') en
NV, 207-216 ( = boek 5, hoofdstuk 7: 'Vande goede toesicht, over de Scholen...').
Enige schrijvers hebben zich in dezen expliciet gemanifesteerd als volgelingen van
Teellinck: o.a. Petrus de Witte, Simon Oomius en Abraham van de Velde.
I. Breward, ed., o.c, p. 413; vgl. L. Schücking, Die puritanische Familie in literarsoziologischer Sicht, Bern/München 1964, S. 60f. en C. Hill, Society and Puritanism in
Pre-Revolutionary England [1964], Londen 1966, p. 455f.. Naar aanleiding van een
citaat uit een werk van Thomas Taylor (1576-1633) merkt Hill op: 'Taylor's hope is that
reformation will begin in the f amily and extend to the whole State'. Reeds eerder gaf de
piëtistische puritein Richard Greenham (ca. 1535-1594) als zijn overtuiging te kennen,
dat 'if men were carefull to reforme themselves first, and then their owne families, they
should see Gods manifold blessings in our land upon Church and Common-wealth',
want 'of particular persons come families; of families townes; of townes provinces; of
provinces whole realmes: so that conveighing [= conveying] Gods holy trueth in this
sort from one to another, in time, and that shortly, it would so spread into all parts of
this kingdome'; The Works, London 1599, p. 164; vgl. E.H. Emerson, ed., o.c, p. 153.
Teellinck heeft verslag van zijn verblijf te Banbury gedaan in de dedicatie van het door
hem vertaalde traktaatje van de predikant van Banbury, de piëtistische puritein William
Whately: Corte Verhandelinghe van de voornaemste Christelicke oeffeninghen,
Middelburg 1609- Een uitgebreidere versie treft men aan in de voorrede van Teellincks
Huys-boecxken, Middelburg 1618 en in de voorrede van de uitgaven van het volledige
Huys-boeck: Middelburg 1639 en 1650. Zie verder de artikelenreeks van WJ. op 't Hof
over de geschriften van Teellinck in Doe. blad Nad. Ref. 1 (1977), 106vv.; 2 (1978),
lOOvv..
C. Graafland, De invloed van het puritanisme op het ontstaan van het gereformeerd
piëtisme in Nederland, in: Doe. blad Nad. Ref. 7 (1983), 8.
Als figuur in de lijn van Teellinck werd Wittewrongel al gezien door H. Heppe,
Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten Kirche, namentlich der
Niederlande, Leiden 1879, S. 167 en A. Ritschl, Geschichte des Pietismus in der
reformirten Kirche, Bonn 1880, S. 105.

2. PETRUS WITTEWRONGEL EN ZIJN
OECONOMIA CHRISTIANA

Over het leven van Petrus Wittewrongel vindt men bijzonderheden in
diverse biografische naslagwerken.1 Het uitvoerigst is de schets van F.
Nagtglas in zijn Levensberichten van Zeeuwen.2 Enige additionele
informatie treft men aan in de biografie die H.J.A. Ruys geschreven heeft
voor het NNBW,5 en in de eerste drie delen van R.B. Evenhuis' Ook dat was
Amsterdam.4 Voor de biografische gegevens over Wittewrongel die ik zal
verschaffen, heb ik mij grotendeels gebaseerd op informatie die reeds
beschikbaar was. Het bleek evenwel nodig om enige aanvullingen en
correcties aan te brengen.
Over de enige publikatie die Wittewrongel heeft nagelaten, zullen voorafgaand aan de bestudering ervan vanuit mijn specifieke vraagstelling
- enige gegevens verstrekt worden die zicht geven op de bibliografische
details, aard van de inhoud en de bronnen van dit werk.
2.1. DE AUTEUR

Petrus Wittewrongel werd in 1609 geboren in de stad die het centrum van
het Zeeuwse piëtisme zou worden: Middelburg. Hij studeerde te Leiden.
Een van zijn docenten was hier de - in Middelburg getogen - hoogleraar in
de theologie Antonius Walaeus (1573-1639),5 aan wie Wittewrongel later
zou refereren als zijn 'waerde Meester' (OC, [xxxii]). In 1632 werd hij
predikant te Renesse. Vier jaar later werd hij collega van Godefridus
Udemans te Zierikzee, zij het voor korte tijd, want reeds in 1638 werd hij
beroepen te Amsterdam, waar hij op 23 juli door ds. Jacobus Laurentius
(11644) 6 in de Oude kerk werd bevestigd.7 Wittewrongel woonde op de
Keizersgracht. Hij diende de Amsterdamse gemeente tot aan zijn dood.
Wittewrongel was in 1634 gehuwd met de welgestelde Middelburgse
Apolonia van de Welle (11680). Uit dit huwelijk zijn twee zoons,
Christiaan en Petrus, en een dochter, Apolonia,8 geboren. De beide zoons
zijn eveneens predikant geworden.
In de kerk van zijn dagen was Wittewrongel een niet onbelangrijk figuur.
De Amsterdamse kerkeraad mocht hem graag om een boodschap sturen.
Zo werd hij bijvoorbeeld afgevaardigd om de burgemeesters te vragen of er
gecollecteerd mocht worden voor de protestanten in Ierland, die door
koning Charles I werden verdrukt, omdat zij weigerden zich te laten
opnemen in de Staatskerk.9
Door de provinciale synode werd hij afgevaardigd naar de Staten, o.m. in
verband met de legerdienst en de ondersteuning van buitenlandse
predikanten.10 Van twee Noordhollandse synoden, bijeengeroepen te
Amsterdam in 1640 en 1658, was Wittewrongel praeses. Toen Oliver
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Cromwell een kerkorde wilde laten ontwerpen om een eind te maken aan
allerlei geestdrijverij, stelde Johan de Witt hem voor om daartoe 'eenige
vermaerde predicanten uit dese landen' naar Engeland te sturen. In de
commissie werd o.a. onze Wittewrongel benoemd. 11
In zake de leer der kerk was Wittewrongel uitgesproken rechtzinnig. Wie
de gereformeerde leer in haar fundamenten aantastte, vond in hem een
ferme tegenstander. Zo stelde Wittewrongel zich zeer intolerant op
tegenover al diegenen die zich aangetrokken voelden tot sociniaanse
denkbeelden. 12 In interne twisten over details van de gereformeerde leer
lijkt Wittewrongel echter weinig heil te hebben gezien. 13 De hoogoplopende disputen over de sabbatskwestie vond hij onnodig en schadelijk: ze
hielden de mensen af van de heiliging van die dag. 14 Sterk was zijn passie
voor de doorwerking van de gereformeerde religie in alle levenssectoren.
Zijn preken tegen de 'roepende zonden' van stad en land moeten op de
hoorders een diepe indruk gemaakt hebben. Hij liet niet af de overheid te
vragen zich metterdaad een christelijke - theocratisch handelende overheid te betonen.
Wittewrongel was een pleitbezorger van de armen en de wezen. Hij was
het dan ook die in 1657 het nieuwgebouwde Diaconieweeshuis inwijdde
met een rede n.a.v. Luc. 18:16. 15
Niet door al het voorgaande, maar door zijn strijd met Joost van den
Vondel (1587-1679) is Wittewrongels naam niet geheel in het vergeetboek
geraakt. 16 Wittewrongel was een van de felste bestrijders van Vondels
bijbelspelen, met name van de Lucifer, waarvan de opvoering in 1654 - op
aandrang van de kerkeraad 17 - door de burgemeesters van Amsterdam
werd verboden. In zijn Uitvaert van Orfeus hekelde Vondel Wittewrongel
als volgt:
Een zeeslang wit van tong,
een zeeslang wit van tong zich wrong,
om 't bloedigh hooft te likken.
De zeeslang is uiteraard een toespeling op de Zeeuwse afkomst van
Wittewrongel. Expliciet wordt daaraan gerefereerd in de meer bekende
regels:
Trompetter van de Zeeuwen,
gij terght een nest vol spreeuwen.
In 1661 rekende Wittewrongel af met 'den onbeschaemden Tertullus van
het Schouw-burgh'. 18
In één van de voorwoorden bij de in 1661 verschenen derde druk van zijn
Oeconomia Christiana betuigt Wittewrongel er zijn spijt over, dat hij zijn
lezers zo lang moest laten wachten op het reeds in 1655 beloofde vervolg
van zijn werk. Ter verontschuldiging voert hij zijn zware dienst te
Amsterdam, zijn werkzaamheden ten behoeve van de synode en familieomstandigheden aan. Om de Oeconomia Christiana te kunnen completeren
moest Wittewrongel een groot gedeelte van zijn nachtrust opofferen: 'selfs
tot krenckinge van mynegesontheyt', schrijft hij (OCH, [vii]). Aan het eind
van het volgende jaar is Wittewrongel overleden. 19
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2.2. DE OECONOMIA CHRISTIANA

Wittewrongels complete oeuvre bestaat uit de drie drukken van zijn
Oeconomia Christiana.20 Over dit werk zijn weinig gegevens te vinden in
de secundaire literatuur en de informatie die voorhanden is, is niet vrij van
onjuistheden. Zo wordt steevast vermeld dat de eerste druk uit 1655 de
(korte) titel 'Christelicke huyshoudinghe' voert en de uitgebreide druk van
1661 de (uitvoerige) titel 'Oeconomia Christiana ofte christelicke huyshoudinghe, vervat in twee boecken, enz.'. 21 Er wordt zelfs gesuggereerd dat
Wittewrongel zijn Oeconomia Christiana heeft uitgegeven als reactie op de
tegen hem gerichte hekeldichten van Vondel. 22
Dat er in 1655 een tweede druk is verschenen, die in een aantal opzichten
afwijkt van de vorige, is nergens geregistreerd. Dat de definitieve versie
een samenstel van nogal uiteenlopende elementen is, komt men evenmin
uit de secundaire literatuur te weten. Dat de inhoud van Wittewrongels
werk analogieën vertoont met het piëtistische puritanisme is enkele
onderzoekers niet ontgaan. 23 Een poging om te verifiëren of er wellicht
Engelse werken op Wittewrongels tekst invloed uitgeoefend hebben,
hebben zij evenwel niet ondernomen.
Bibliografische gegevens
Van Wittewrongels Oeconomia Christiana zijn drie drukken verschenen:
twee in 1655 en een derde in 1661. De eerste en tweede druk behelzen
slechts een gedeelte van Wittewrongels geschrift. Het zijn werkjes van
bescheiden omvang. De auteur ging er aanvankelijk van uit dat het vervolg
eveneens op octavo-formaat afgedrukt zou kunnen worden. De tekst van
het zes jaar later gereedgekomen vervolg was echter zo uitgedijd, dat
gekozen moest worden voor een uitgave in twee kwartoformaat boeken. In
het eerste boek bevindt zich wat de inhoud vormde van de eerste en tweede
druk plus een gedeelte van het vervolg; het lijvige tweede boek bevat de rest
van dit vervolg. Van de drie drukken van de Oeconomia Christiana zal ik
hieronder de meest relevante bibliografische gegevens verstrekken; een
aantal van deze gegevens wordt vervolgens nog van een nadere toelichting
voorzien.
OECONOMIA CHRISTIANA. || OFTE || CHRISTELICKE II HUYSHOUDINGE. || Bestiert || Naer den Reghel van het suyvere j] Woordt
Godts. |J Door || PETRUM WITTEWRONGEL, || Bedienaer des H.
Euangelij, in de bloeyende || Gemeynte van Amsterdam. || [titelprent] ||
t'AMSTERDAM, || Voor de Weduwe van Marten Jansz Brandt, in Com-1|
pagnie met Abraham van den Burgh, Boeck verkooper/ || by Jan-RoonPoorts-Toorn/ in de Gerefor- || meerde Catechismus. Anno 1655.
Form.: 8° (klein); [xvi ongenumm.], 490, [24 ongenumm.] blzz.
Loc: UB.UvA. (sign.: 1925 G 20)
[i]
titelpagina
[iii-xvi] AENSPRAECKE Aen den bescheydenen LESER, En bysonder
aen de oprechte Ledematen van de Ware Gereformeerde Chris-
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1-490
[1-20]
[21]
[22]
[23]
[24]

telicke Religie, in de seer bloeyende Gemeente van AMSTERDAM
OECONOMIA CHRISTIANA Ofte CHRISTELICKE HUYSHOUDINGE
inhoudsopgave
opgave van drukfouten
mededeling dat het traktaat door de classis is geapprobeerd
blanco
extract privilege24 en extract attaché

OECONOMIA CHRISTIANA. || OFTE || CHRISTELICKE II HUYSHOUDINGE. || Bestiert || Naer den Reghel van het suyvere )) Woordt
Godts. IJ Door || PETRUM WITTEWRONGEL, || Bedienaer des H.
Euangelij, in de bloeyende || Gemeynte van Amsterdam. || Den tweeden
Druck. || [titelprent] || t'AMSTERDAM, || Voor de Weduwe van Marten
Jansz Brandt, in Com- || pagnie met Abraham van den Burgh, Boeckverkooper/ || by Jan-Roon-Poorts-Toorn/ in de Gerefor- \\ meerde
Catechismus. Anno 1655.
Form: 8°; [xvi ongenumm.], 457, [23 ongenumm.] blzz.
Loc: UB.VU. (sign.: XI 06152)
[i]
titelpagina
[ii]
extract privilege en extract attaché (op verso-zijde titelpagina)
[iii-xvi] AENSPRAECKE Aen den bescheydenen LESER. En bysonder
aen de oprechte Ledematen van de Waere Gereformeerde
Christelicke Religie, in de seer bloeyende Gemeente van AMSTERDAM
1-457
OECONOMIA CHRISTIANA Ofte CHRISTELICKE HUYSHOUDINGE
[1]
mededeling dat het traktaat door de classis is geapprobeerd
[2-23]
inhoudsopgave
[23]
colofon: t'Amsterdam, Uyt de Druckery van Pieter la Burgh,
Boeck-verkooper/ in de Niesel/ in 't Wapen van Strael-sont/
Anno 1655.
OECONOMIA CHRISTIANA || OFTE || CHRISTELICKE || HUYSHOUDINGHE. || Vervat || IN TWEE BOECKEN. || Tot bevoorderinge
van de oeffeninge der ware Godtsalig- || heydt in de bysondere Huysghesinnen. || Naer den Regel van het suyvere Woort || Godts te samengestelt || DOOR || PETRUM WITTEWRONGEL, || Bedienaer des
Goddelicken Woorts, in de bloeyende Gemeynte || t'AMSTERDAM. ||
[vignet] || t'AMSTERDAM. || Voor de Weduwe van Marten Jansz. Brant,
en Abraham van |l den Burgh, Boeckverkooper by Jan Roon PoortsTooren/ in de Ge- || reformeerde Catechismus. ANNO 1661.
Form.: 4°; [xcvi ongenumm.], 840 blzz.
Loc: UB.VU. (sign.: XI 00120)
[i]
frontispice (kopergravure van P. Holstein naar een tekening
van A. Vinckenbrinck)
[iii]
titelpagina
[v-xxvi]
AEN DE Edele Groot-achtbare, Hoogh-geleerde, Wyse, seer
Voorsienighe HEEREN, De Heeren Regeerende BURGE38

MEESTEREN Van de wijdt-beroemde Stadt AMSTERDAM
(gedateerd: 1 februari 1661)25
[xxvii-xlviii] AENSPRAECKE Aen de Eerwaerdige, Godtvruchtige, Weigeleerde, seer Voorsienige, DE BEDIENAREN des Goddelicken Woorts, (myne ghetrouwe MEDEGENOOTEN in
den selven Dienst) De OUDERLINGEN, Ende DIACONEN, Der bloeyende Gereformeerde Gemeynte binnen
AMSTERDAM: Ende aen alle, die maer in eenighe Kerckelicke bedieninghe zijn (gedateerd: 3 februari 1661)
[xlix-lxii]
AENSPRAECKE Aen den bescheydenen LESER, Ende
bysonder aen de oprechte Ledematen van de Ware Gereformeerde Christelicke Religie, in de seer bloeyende Gemeente
van AMSTERDAM
[lxiii]
lofdicht van Joannes de Vriest
[lxiv]
lofdicht van Jacob Steendam
[lxv-lxxxii] inhoudsopgave van het eerste en het tweede boek
[lxxxiii-xcv] zaakregis ter
[xcvi]
opgave van drukfouten
1-840
OECONOMIA CHRISTIANA Ofte CHRISTELICKE
HUYS-HOUDINGE
HET TWEEDE BOECK || Van de || OECONOMIA || CHRISTIANA || ofte
|| CHRISTELICKE || HUYS-HOUDINGHE. || DAER IN || De Nature
ende ghelegentheydt der bysondere Christelicke || Deughden, ende Godtsdienstige Oeffeningen (die tot bevoor-1| van de ware Godtsaligheyt in alle
welgestelde Huys-|| gesinnen nootsaeckelick vereyscht worden) uyt den
Woorde Godts, sulcks || geopent ende verhandelt worden/ dat alle
Christelicke Huys-vaders ende || Huys-moeders, ende alle de Huysgenooten tot der selver betrachtinge; || ende met eenen/ tot een spoedige
ende noodige verbeteringe van het ge- || ne onder haer ontstelt is/ met
voorstellinge van bequame behulp- || middelen ende beweegh-redenen
ghesamentlicken wer- || den aengheleydt ende opgheweckt. || DOOR ||
PETRUM WITTEWRONGEL, Bedienaer des Godde- || licken Woorts
binnen AMSTERDAM. || [vignet] || t'AMSTERDAM. || Voor de Weduwe
van Marten Jansz. Brant, en Abraham van || den Burgh, Boeckverkooper by
Jan Roon Poorts-Tooren/ in de Ge- || reformeerde Catechismus. ANNO
1661.
Form.: 4°; [viii ongenumm.], 1194, [14 ongenumm.] blzz.
Loc: UB.VU. (sign.: XI 00120)
[i]
titelpagina
[ii]
citaat uit werk van J. Lasitius (op verso-zijde titelpagina)
[iii-viii] AENSPRAECKE aen den bescheydenen ende goetgunstigen
LESER
1-1194 't VERVOLGH VAN DE OECONOMIA CHRISTIANA, OFTE
CHRISTELYCKE HUYS-HOUDINGE
[1-14]
zaakregister
[14]
opgave van drukfouten
[14]
colofon: t'AMSTERDAM, Gedruckt by PIETER DIRCKSZ.
BOETEMAN, woonende op de Egelantiers-gracht. 1661.
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De drie drukken van de Oeconomia Christiana zijn uitgegeven door de
weduwe van Marten Jansz. Brandt en Abraham van den Burgh. Marten
Jansz. Brandt 26 was overleden in 1650. Hij was een streng gereformeerd
man, die alleen rechtzinnige geschriften uitgaf zoals van Eewout Teellinck,
Roelof Pietersz. en Jac. Trigland. Het uithangbord van zijn winkel - die hij
in de jaren dertig verplaatste van nabij de Nieuwe kerk naar de omgeving
van de Jan-Roden-Poorts-Toren - gaf te lezen: 'in de Gereformeerde
Catechismus'. In de door hem uitgegeven werken treffen we een vignet aan
met de bijbeltekst 'Brande ons herte niet in ons als hy met ons sprack op
den weghe' (Luc. 24:32). Dat staat ook afgedrukt op de titelpagina's van de
tweedelige derde druk van de door zijn weduwe, Maritie Jacobs ( 1676),
uitgegeven Oeconomia Christiana. De weduwe Brandt werkte samen met
Abraham Meynartsz. van den Burg ( 1669), wiens vrouw familie was van
wijlen haar man. 27
In de eerste uitgave van de Oeconomia Christiana - gedrukt op klein octavo
formaat - staat nergens te lezen wie het werk gedrukt heeft. De tweede
druk bezit een colofon, hetwelk vermeldt dat deze uitgave gedrukt is door
Pieter la Burgh, die zijn bedrijf had in de Niezel. 28
De tweede druk is opnieuw gezet en op normaal octavo formaat gedrukt.
De spelling wijkt veelvuldig af van die van de eerste druk. Wittewrongel
heeft in de tekst van de tweede druk diverse veranderingen aangebracht,
maar dit wordt noch op de titelpagina (die alleen te lezen geeft: 'Den
tweeden Druck') noch elders in het werk vermeld.
De derde druk van de Oeconomia Christiana is niet verzorgd door Pieter la
Burgh (of: de la Bourgh) - die in het begin van de jaren zestig brood zag in
het drukken van sociniaans georiënteerde geschriften 29 -, maar door Pieter
Dircksz. Boeteman, die op de Egelantiersgracht woonde. 30 Met deze
drukker hebben de weduwe Brandt en Van den Burgh vaker zaken
gedaan. 31
Het eerste boek van de laatste druk van Wittewrongels Oeconomia
Christiana is voorzien van een frontispice, voorstellende het hemelse
tafereel van een gezin dat zich oefent in de kennis van Gods wet en
evangelie en zich daarmee onderscheidt van hen die zich vermeien in
werelds vermaak waar uiteindelijk de hellestraf op volgt. Deze titelprent is
gegraveerd door P. Holstein naar een tekening van A. Vinckenbrinck. De
eerstgenoemde is ongetwijfeld de bekende graveur Pieter Holstein (ca.
1614-1673); 32 met de ander kan de vervaardiger van de beroemde
preekstoel in de Nieuwe kerk, Albert Jansz. Vinckenbrinck (1604-1665), 33
bedoeld zijn, maar ook diens zoon Abraham Vinckenbrinck (1639-1686). 34
Tussen de tweede voorrede en de inhoudsopgave van het eerste boek
bevinden zich twee lofdichten: van Joannes de Vriest en Jacobus Steendam.
Wittewrongel schrijft ergens dat de uitgave van zijn werk gezien moet
worden als een tegemoetkoming aan de wens van zijn 'bysonderste
Vrienden' (en andere vrome gemeenteleden) om de door hem gehouden
preken tegen de volkszonden in druk te mogen hebben (OCII,[iii]). Welnu,
twee van die 'bysonderste Vrienden' zouden De Vriest en Steendam
geweest kunnen zijn.35 De laatstgenoemde was een veelkleurig man. Zijn
biograaf tekent hem als scheepsziekentrooster, kolonist, weeshuisvader en
dichter. 36 De zinspreuk van de dichter (die ook vermeld staat achter zijn

40

naam onder het 'toon-dicht' op Wittewrongels werk) was 'noch vaster'.
Evenals Wittewrongel was Steendam een fel bestrijder van Vondel. Hij
overleed in 1672 of 1673 te Batavia.
Een laatste toelichting bij de bibliografische gegevens betreft de versozijde van de titelpagina van het tweede boek van de Oeconomia Christiana.
Wittewrongel heeft hier een citaat uit een werk van Johannes Lasitius,
een Pools edelman, laten afdrukken. In dit citaat wordt melding gemaakt
van de voorbeeldige devotie en discipline in de gezinnen van de Boheemse
broeders. Wittewrongel heeft het betreffende (door hem vertaalde) citaat
ontleend aan de te Amsterdam in 1660 verschenen editie van het door Jan
Amos Comenius uitgegeven achtste boek van de Historiae de Origine et Rebus gestis Fratrum Bohemorum van Johafines Lasitius (15 341605).37
Tekstuele verschillen tussen de drukken
De tweede druk van de Oeconomia Christiana verschilt niet alleen in enige
uiterlijke opzichten van de eerste druk, ook in materieel opzicht zijn beide
drukken niet identiek. Er is door Wittewrongel in de tekst van de tweede
druk een aantal veranderingen aangebracht. De aard van die wijzigingen
betreft inhoudelijke aanvullingen, herschikking van bepaalde gedeelten
door verplaatsing binnen een hoofdstuk of naar een ander hoofdstuk,
andere redactie van zinnen en verandering van de titels van enige
hoofdstukken. Deze wijzigingen zijn in de tekst van (het eerste deel van het
eerste boek van:) de derde druk gehandhaafd. In deze definitieve versie zijn
overigens ook nog enige modificaties aangebracht. De veranderingen in de
tekst van de tweede en derde druk zijn door Wittewrongel voor het
merendeel gerealiseerd in de hoofdstukken over de plichten van de man
jegens de vrouw (XXI, XXII en XXIII) en die van de ouders tegenover de
kinderen (XXVIII, XXIX, XXX, XXXI en XXXII). De belangrijkste
verschillen tussen de drukken - vanwege aanvullingen en herschikkingen,
waardoor de inhoud en opbouw van de hoofstukken is veranderd - heb ik in
bijlage B aangegeven. Tenslotte attendeer ik er nog op, dat het in de eerste
en tweede druk voorkomende voorwoord aan de Amsterdamse lidmaten
met een flinke uitbreiding is overgenomen in het Voorwerk' van het eerste
boek van de derde druk; de dedicatie aan burgemeesters en het voorwoord
aan de mede-ambtsdragers, die in de derde druk aan het oorspronkelijke
voorwoord voorafgaan, zijn geheel nieuw.
Overzicht van de inhoud en karakteristiek van de Oeconomia

Christiana

De Oeconomia Christiana is Wittewrongels antwoord op het verzoek om
zijn preken tegen de 'roepende sonden des Landts' in druk te mogen
hebben. Het is een werk geworden waarin veel méér wordt geboden dan
een bestrijding van de 'roepende sonden'. Er wordt een keur van
onderwerpen uit de praktikale godgeleerdheid in behandeld. Ongetwijfeld
is een groot deel ervan eerder op de preekstoel aan de orde geweest. De
samensteller van de Oeconomia Christiana heeft gepoogd om het geva41

rieerde materiaal dienstbaar te maken aan één oogmerk: de geestelijke
toerusting van de huisvaders en -moeders om de gewenste reformatie der
zeden te kunnen aanvatten op de plaats waar de meeste ondeugden hun
origine hebben: het gezin. Dit neemt overigens niet weg dat Wittewrongels tekst in compositorisch opzicht verre van geslaagd moet heten.
Ik zal nu een overzicht geven van hetgeen Wittewrongel in de definitieve
versie van zijn werk successievelijk heeft behandeld. In dit overzicht heb ik
geprobeerd om de door Wittewrongel beoogde samenhang enigszins
zichtbaar te maken. Daarna geef ik een nadere karakterisering van de
Oeconomia Christiana.
Inhoud van de Oeconomia Christiana, boek I, deel 1:
- Algemene inleiding (cap. I; OC, 1-5)
- gezien het grote geestelijk-zedelijk verval is het hoogst noodzakelijk,
dat de gereformeerde christenen hun huishoudens beginnen en
besturen in overeenstemming met de bijbelse voorschriften
- Het christelijk huwelijk als fundament voor het christelijk huisgezin
(cap. II t/m VI; OC, 6-69)
- wezen, doel en heiligheid van de gehuwde staat
- huwelijksbeletselen
- regels voor de goede partnerkeuze
- vrijage, verloving, huwelijksvoltrekking en bruiloft
- De onderlinge plichten van de gehuwden (cap. VII t/m XXIII; OC, 69142)
- de gemeenschappelijke wederzijdse plichten: cohabitatie, trouw,
liefde, verdraagzaamheid en behulpzaamheid
- de bijzondere plichten van de vrouw tegenover de man (m.n.
gehoorzaamheid) en van de man jegens zijn vrouw (i.h.b. liefdevolle
leiding)
- De onderlinge plichten van kinderen en ouders (cap. XXIV t/m
XXXIII; OC, 142-205)
- de kinderplichten: eerbied, gehoorzaamheid en dankbaarheid
- de liefdeplichten van de ouders: zorg voor het lichamelijk en
geestelijk welzijn van de kinderen in hun opeenvolgende ontwikkelingsfasen
- De onderlinge plichten van dienstknechten, resp. -maagden en meesters, resp. vrouwen (cap. XXXIV t/m XXXVII; OC, 205-233)
- de submissieplichten van de dienstbaren: eerbied, dienstbare gehoorzaamheid en trouw
- de goede personeelskeuze, gezagsvoering en welzijnsbevordering
door de meesters en vrouwen
Inhoud van de Oeconomia Christiana, boek I, deel 2:
- De christelijke huisregering (cap. XXXVIII t/m XLI; OC, 234-263)
- het belang van goede leiding (voor huisgezin, kerk en staat)
- de huisbestuurders
- kenmerken van goede leiding
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- doeleinden (bevordering uiterlijke en geestelijke welstand)
- De huisvaders en -moeders als voorbeelden van vroomheid en deugdzaamheid (cap. XLII; OC, 263-276)
- Het overgebracht zijn van de staat der zonde in de staat der genade als
noodzakelijke voorwaarde om de kracht der godzaligheid voorbeeldig te
kunnen demonstreren (cap. XLIII; OC, 277-288)
- kenmerken van de staat der zonde
- De ware godzaligen onderscheiden van de burgerlijke christenen en de
hypocrieten (cap. XLIV t/m XLVI; OC, 288-321)
- kenmerken van burgerlijke christenen, 'grove' en 'fijne' hypocrieten
- Het onderzoek van de ziel op aanwezigheid van kentekenen die
zekerheid verschaffen omtrent het deelhebben aan de privileges van de
genadestaat ('de rijkdommen die in Christus te vinden zijn') (cap. XLVII
t/m LVIII; OC, 321-516)
- het belang, de natuur en de manier van de verwerving van
heilszekerheid
- de privileges die Gods kinderen ontvangen en de kentekenen met
behulp waarvan men kan uitmaken of men deze voorrechten - i.h.b.
de genade van de heiligmaking - deelachtig is.
- De eigenschappen van de kracht der godzaligheid, die zich in de
levenswandel van Gods kinderen manifesteert als vrucht van heiligmakende genade (cap. LIX; OC, 516-702)
- de zaligmakende kennis en vrijwillige dienst van God
- een wijze en omzichtige wandel in Gods geboden
- de oefening van een goed geweten
- Toepassing van het in cap. LIX behandelde (cap. LX; OC, 702-840)
- klacht over het tekort aan en opwekking tot de praktijk van ware
godzaligheid (als demonstratie van de kracht der godzaligheid)
Inhoud van de Oeconomia Christiana, boek II:
- De huisvaders en -moeders moeten de kracht der godzaligheid in hun
levenswandel voorbeeldig zichtbaar maken door de betrachting van de
christelijke deugden (cap. I t/m XXV; OCH, 1-708)
- de natuur van de deugd
- de godsdienstige deugden: geloof, hoop, liefde, vreze Gods, ootmoedigheid, zelfverloochening, lijdzaamheid, blijdschap, dankbaarheid
en hemelsgezindheid
- de morele deugden: trouw, naastenliefde, vreedzaamheid, bescheidenheid, zachtmoedigheid, barmhartigheid, herbergzaamheid, nederigheid, zedigheid, kuisheid, matigheid, rechtvaardigheid, waarachtigheid en tevredenheid
- De zorg van de huisvader en -moeder voor het uiterlijk welzijn van de
huishouding (cap. XXVI; OCH, 708-728)
- de christelijke beroepsuitoefening
- de huishoudelijke werkzaamheden
- De taak van de huisvaders en -moeders m.b.t. de bevordering van de
godsdienstigheid der gezinsleden (cap. XXVII t/m XXXVII; OCH, 7291031)
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- de huisoefeningen: catechese, gebed, bijbellezing, godsdienstig gesprek, meditatie, psalmzingen
- de bijzondere devotie op zondagen en vastendagen
- de publieke godsdienstoefeningen
- De plicht van de huisvaders en -moeders om de roomse overblijfselen en
de wereldse praktijken uit hun gezinnen te verdrijven (cap. XXXVIII;
OCH, 1032-1194)
- de roomse feestdagen
- kaartspel, brasserij en dronkenschap, dansen, pronkzucht, toneel
Karakteristiek van de Oeconomia

Christiana

De gevarieerde inhoud van de Oeconomia Christiana geeft aanleiding tot
minstens vijf typeringen van dit werk: de Oeconomia Christiana als
- een reformatiegeschrift
- een gereformeerd 'domestic conduct book'
- een 'Christelijcke Seden-konst'
- een handleiding voor de huisdevotie
- een 'toetssteen der ware en valse genade'
Een

reformatiegeschrift

Wittewrongels Oeconomia Christiana is voor alles te typeren als een
reformatiegeschrift. Dit werk bevat dan ook alle elementen die voor
dergelijke geschriften kenmerkend zijn. De schrijver biedt een inventarisatie van tekortkomingen en verkeerdheden op godsdienstig-zedelijk gebied
van het gereformeerde volk, inclusief een behandeling van 'roepende
zonden' als overspel, dronkenschap en dergelijke. Hij geeft de oorzaken
van het gesignaleerde verval aan en verschaft motieven voor de verbetering van de gewraakte situatie. Ook wordt duidelijk gemaakt wie de
reformatie-arbeid moeten uitvoeren, waar deze dient aangevangen te
worden, wat er verbeterd moet worden en hoe men in dezen te werk
behoort te gaan. 38
Gezien het feit dat deze informatie wordt toegespeeld aan de huisvaders en
-moeders om in de gezinssituatie toegepast te worden, mag Wittewrongels
geschrift ook een handboek voor huisreformateurs genoemd worden. Ik
wijs er nog op dat hij het hun mogelijk gemaakt heeft om zijn handboek
optimaal te benutten door de gedetailleerde inhoudsopgaven en uitvoerige
zaakregisters.
Een gereformeerd

'domestic conduct book'

In het eerste gedeelte van het eerste boek van de Oeconomia Christiana
wordt duidelijk gemaakt hoe men door een christelijk huwelijk aan te gaan
de juiste grondslag voor een christelijk huwelijk(sleven) moet leggen en
hoe de leden van het gezin - in de relatie van man en vrouw, ouders en
kinderen, heer, c.q. vrouw des huizes en personeel - zich onderling behoren
te gedragen; in (enkele capita van) het tweede deel van het eerste boek en in
(enkele capita van) het tweede boek wordt besproken welke plichten de
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hoofden van het gezin in het belang van het geestelijk en lichamelijk
welzijn van de gezinsleden te betrachten hebben.
Toen in 1655 de eerste druk van Wittewrongels Oeconomia Christiana
verscheen (N.B.: alle genoemde plichten met uitzondering van die van de
gezinshoofden waren daarin behandeld), was er ter toerusting van het
gereformeerde lezerspubliek al informatie over de onderhavige thema's
beschikbaar. Deze onderwerpen werden immers behandeld in de catechismusverklaringen, zoals het bekende Schat-boeck. Udemans had ze in zijn in
1612 verschenen Practycke besproken in het kader van de toelichting op
het vijfde en zevende gebod. In dergelijke werken werden onze onderwerpen naast andere aan de orde gesteld, er waren echter ook enige
monografieën verschenen: over het huwelijk werd gehandeld in De
Voorsienigheyt Gods in 't beleyt der Houwelickenï9 van Lodewyck G. van
Renesse (1599-1671) 40 en aan de ouderplichten had Johannes de Swaef De
geestelycke queeckerye (1621) gewijd.
Behalve oorspronkelijke lectuur was er ook vertaald werk verschenen dat
van belang was voor een oriëntatie op het gebied van de ethiek van
huwelijk en gezinsleven. Ik denk aan de verklaring van de decaloog door
Heinrich Bullinger (1504-1575) in het reeds uit 1563 daterende Huysboec,Al de behandeling van de plichten van man en vrouw en die van ouders
en kinderen in Taffins Boetveerdicheyt des Levens en de handleiding voor
De Christelyke Huys-Regeringe (1614) 42 van William Perkins. Vergelijking van Wittewrongels tekst met het andere materiaal dat in de landstaal
aanwezig was, leidt tot de conclusie dat in geen werk zo gedetailleerd op alle
op huwelijk en gezin betrekking hebbende morele kwesties is ingegaan als
in Wittewrongels Oeconomia Christiana. Althans; wanneer we ons
beperken tot het proza. Doen we dat niet, dan wordt Wittewrongels
behandeling van deze vraagstukken geëvenaard door die in het oeuvre van
de dichter Jacob Cats. In het bijzonder moet hier diens omvang- en
inhoudrijke Houwelyck (1625) genoemd worden. 43
Eerder, in het eerste hoofdstuk, merkte ik op fiat de Engelse puriteinse
beweging zich in het laatste decennium van de zestiende eeuw ging
toeleggen op een 'further reformation' van de zeden. Verbetering daarvan
moest beginnen in het huisgezin dat, aangevangen met een godzalig
huwelijk, door de huisvader en -moeder getransformeerd moest worden in
een 'little church'. Ter ondersteuning van de realisering van dit ideaal
produceerden de puriteinen diverse 'domestic conduct books': monografieën over de ethiek van huwelijk en gezin, die voorschriften bevatten voor
het aangaan van een huwelijk, de leiding van het huishouden en de
onderlinge plichten van de huisgenoten. 44 Een voorbeeld van zo'n geschrift
is Perkins' Christian Oeconomie (1609). 43 Ik wijs er nadrukkelijk op dat het
genre van het 'domestic conduct book' geen uitvinding van de puriteinen is:
het genre heeft zijn wortels in de bijbel (de zgn. huistafels) en de klassieke
oudheid (Aristoteles, Xenophon en Plutarchus). 46 De vroegste protestantse beoefenaar van het genre was 'de reformator van Thüringen',
Justus Menius (1499-1558), die in 1529 een Oeconomia Christiana
publiceerde. 47 Elf jaar later verscheen van de hand van Heinrich Bullinger
Der christlich Eestand.48 Bullinger heeft sterk geprofiteerd van Vives' De
institutione feminae christianae (1523) en De officio mariti (1528) en van
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Erasmus' Christiani matrimonii instituiio (1526).49 Miles Coverdale
(tl569) vertaalde Bullingers handboek(je) in het Engels. Deze vertaling The Christen state of Matrimonye (1541)50 - diende in Engeland 'as a
textbook on the key places in scripture relating to marriage and as a model
for later books on the same subject' (W.&M.Haller).51 De puriteinen
hebben het 'domestic conduct book' weliswaar niet uitgevonden, van het
genre hebben ze wel een ongeëvenaard gebruik weten te maken. Zij hebben
niet alleen de meeste, maar ook de omvangrijkste en gedetailleerdste
werken op het gebied van de protestantse huwelijks- en gezinsethiek
geproduceerd. Welnu, Wittewrongels Oeconomia Christiana - althans een
belangrijk gedeelte van dit werk - is de enige vaderlandse pendant van het
puriteinse 'domestic conduct book'. (Vergelijk de titel met die van Perkins'
geschrift!)
Het moet gezegd worden dat die bladzijden van de Oeconomia Christiana
die over het huwelijk en de gezinsplichten handelen tot de meest
toegankelijke, overzichtelijke en konkrete van het werk behoren. Wittewrongel kon de kopers van de derde, uitgebreide druk dan ook zonder
bezwaar voorstellen om hun eerste of tweede druk - die het overgrote deel
van de onderhavige materie bevatten - aan de kinderen of dienstboden te
geven (OCH, [vi]).
Een 'Christelijcke Seden-konst}
Het grootste gedeelte van het tweede boek van de Oeconomia Christiana
heeft Wittewrongel gewijd aan een bespreking van de deugden waarmee
een christen behoort getooid te zijn en de gezinshoofden elkaar en de
andere gezinsleden behoren voor te gaan (OCH, 1-708). Hij heeft dit
gedeelte gepresenteerd als een 'Ethica Christiana ofte Christelijcke Sedenkonst' (OCH, 2). Er worden vierentwintig deugden besproken: een tiental
deugden van de eerste tafel (die betrekking hebben op de dienst aan God)
en veertien deugden van de tweede tafel (betrekking hebbend op de naaste
en onszelf). Een vergelijkbare uitvoerige christelijke deugdenleer was in
onze taal niet voorhanden. Die van Guilielmus Amesius (1576-1633)52 in
de VyfBoe eken, Van de Conscientie en haar regt of gevallen (1653)53 was
veel beknopter.54
Wittewrongel heeftr de vierentwintig deugden op een tamelijk uniforme
wijze behandeld. In zijn meest volledige vorm omvat de behandeling van
een bepaalde deugd achtereenvolgens deze elementen: (1) nasporing van
de betekenis van een deugdenterm ('het woort') in de bijbel en bij klassieke
denkers, (2) definitie van de deugd ('korte beschrijvinge van de saecke
selfs') plus een toelichting, (3) praktijk van de deugd, (4) kentekenen van
de deugd ten behoeve van het zelfonderzoek, (5) noodzakelijkheid van de
beoefening van de deugd, (6) klacht over het gebrek aan beoefening van de
deugd en over de aanwezigheid van de tegenovergestelde ondeugd, (7)
nadere aansporing ('opwekking') tot beoefening van de deugd en (8)
hulpmiddelen voor het beoefenen van de deugd.
Wittewrongel heeft getracht om zijn 'Christelijcke Seden-konst' voor de
geloofspraktijk van de gemeenteleden - binnen de konkrete toenmalige
godsdienstig-zedelijke situatie - relevant te doen zijn. Allerhande vraag46

stellingen die men onder invloed van de scholastiek in academische
ethische verhandelingen aan de orde placht te stellen heeft Wittewrongel
dan ook zoveel mogelijk geïgnoreerd. Door intellectuele spitsvondigheden
en haarkloverijen wordt de ziel niet gesticht en het leven niet verbeterd
(vgLOCII, 285v.).55
Wittewrongel hoopte dat zijn werk als voorleesstof in de huisgodsdienst
gebruikt zou worden (OC, [lvii]). Welnu, de tekst van zijn 'Christelijcke
Seden-konst' bood hiervoor voldoende mogelijkheden.
Een handleiding voor de huisdevotie
In het tweede boek van de Oeconomia Christiana is door Wittewrongel ook
plaats ingeruimd voor de behandeling van de godsdienstige oefeningen die
de gereformeerde christenen behoren te betrachten. Het valt op dat de
schrijver meer pagina's heeft gewijd aan de huisdevotie dan aan de
openbare godsdienstoefening (vgLOCII, 734-896 en 896-1031). Godsdienstige plichten zoals catechisatie, bijbellezing en gebed worden volgens
Wittewrongel veel te weinig in de gereformeerde gezinnen waargenomen.
Met een beroep op de noodzakelijkheid, uitnemendheid en nuttigheid van
deze oefeningen tracht Wittewrongel de huisvaders en -moeders ervan te
overtuigen dat zij van hun huis een 'kleine kerk' moeten maken. Ook geeft
hij aanwijzingen voor de juiste wijze van uitvoering van die oefeningen.
In hetzelfde jaar waarin Wittewrongel de huisvaders en -moeders tot het
instellen van de huisoefeningen maande en over de praktijk ervan
adviseerde, kwam Simon Oomius (1628-1706)56 met een dito aansporing
annex handleiding voor de dag, vervat in een afzonderlijk traktaat met de
welgekozen titel Ecclesiola, Dat is, Kleyne Kercke (1661).57 Oomius is
ervan overtuigd dat zolang de huizen niet in kerkjes zijn veranderd, de
Kerk niet zuiver noch de Staat geheiligd kan zijn. Hij weet zich in dezen
geruggesteund door Teellinck en een metgezel van Wittewrongel.58
De door Wittewrongel, Oomius en hun geestverwanten59 voorgestane
huisdevotie ontmoette, blijkens hun eigen getuigenis, binnen de kerk niet
die algemene sympathie die zij wenselijk achtten. Er was nogal wat
weerstand tegen het rigoreus Verkerkelijken' van het gezinsleven. Een van
de argumenten die men aanvoerde, was dat het hier om een uitheemse
noviteit ging. Herman Witsius verwoordde dit bezwaar (dat hij niet
deelde) als volgt: 'Op zulke huisoefeningen te staan, is een nieuwe
stiptheid, die met andere zwaarmoedige stiptheden uit het Engelsche of
Schotsche Zuiverdom tot ons is overgewaait'.60 Witsius ontkent dat we met
import van een puriteins artikel te maken hebben. Met tal van voorbeelden
toont hij aan dat de huisgodsdienst een instelling met een eerbiedwaardige
traditie is.61 Wat hij niet heeft bewezen, is dat de Nederlandse voorstanders
niet geïnspireerd waren door juist het puriteinse voorbeeld! Dat de
belangrijkste propagandist van de huisgodsdienst ten onzent, Willem
Teellinck, voor deze zaak is ingewonnen door het Engelse voorbeeld (en
dat hij anderen aanspoorde tot navolging van dit voorbeeld) is zonneklaar:
men zie het enthousiaste verslag van zijn verblijf te Banbury, dat hij
gegeven heeft in de dedicatie (aan de proponenten en gereformeerde
gemeenten der Verenigde Nederlanden) van zijn vertaling van een
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piëtistisch puriteins traktaatje over de onderhavige thematiek, de Corte
Verhandelinghe van de voornaemste Christelicke oeffeninghen (1609) van
William Whately (1583-1639) 62 en in de voorrede (gericht tot de
Middelburgse huisvaders en -moeders) van zijn boek voor de huiscatechisatie. 63 Ook voor andere voorstanders van de 'verkerkelijking' van het
gezinsleven is de huisdevotionele praktijk van het Engelse 'Zuiverdom' het
konkreet existerende voorbeeld ter navolging geweest: onze Wittewrongel
is er één van. 64 Behalve het boekje van Whately zijn er in de zeventiende
eeuw nog enige uit het Engels vertaalde werkjes verschenen, waarin over
de 'household religion' werd geschreven. Vooral door het tientallen malen
herdrukte vademecum voor de dagelijkse praxis pietatis van Lewis Bayly
(+1631), De Practycke ofte Oeffeninge der Godtsaligheydt, is de huisgodsdienst bij ons onder de aandacht gebracht. 65 Dat in ons land de mening post
vatte met een van origine puriteins verschijnsel te maken te hebben, is
gezien het voorgaande alleszins begrijpelijk.
Ik wijs er tenslotte nog op dat Wittewrongel weliswaar aanwijzingen voor
de praktijk van de christelijke devotie gegeven heeft, maar uitgewerkte
modellen ontbreken. Daarmee onderscheidt zijn betoog zich van bijvoorbeeld het genoemde boekje van Bayly.
Een 'toetssteen der ware en valse genade'
Wittewrongel beoogde met zijn Oeconomia Christiana de gereformeerde
huisvaders en -moeders en de aan hun zorg toevertrouwde gezinsleden
voor te lichten over de inhoud van het godzalige leven en tot de betrachting
van de christelijke deugden en plichten aan te sporen. Waar Wittewrongel
evenwel nogal beducht voor was, is dat men een 'uyterlicke gedaente' van
godzaligheid voor de ware vroomheid zou houden. Oprechte vroomheid
was een demonstratie van de 'kracht' der godzaligheid, een vrucht van
bovennatuurlijke wederbarende genade. Om uit te maken of men de ware
heiligmaking deelachtig was, heeft Wittewrongel - in het tweede deel van
het eerste boek (vanaf OG, 277) en in de deugdenleer in het tweede boek talrijke toetsingsmogelijkheden gegeven. Wie de kentekenen van het
geestelijke leven in eigen hart en levenswandel kon gewaarworden, mocht
zich voor een echt kind van God houden. Gezien dit facet mag Wittewrongels werk ook beschouwd worden als een 'toetssteen der ware en valse
genade' (om het te typeren naar analogie van het bekendste werk van
Theodorus van der Groe). 66 Qua praktische bruikbaarheid moet Wittewrongels 'toetssteen' het overigens afleggen van het sedert 1669 enorm
populair geworden vademecum van William Guthrie (1632-1695), Des
Christens Groot Interest.61

De bronnen van de Oeconomia
(

De beste Autheuren,
Theologanten'

Christiana

ende in 't bysonder oock vele van de Engelsche

Wittewrongel heeft het de onderzoeker die wil weten welke werken van
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andere schrijvers hij gebruikt heeft bij de samenstelling van de Oeconomia
Christiana niet gemakkelijk gemaakt. Zo heeft hij talrijke malen auteurs uit
de klassieke oudheid en kerkvaders aangehaald, maar titels van hun werken
noemt hij meestal niet; evenmin is duidelijk of de van hen geciteerde
uitspraken indirect aan hen ontleend zijn. Naar titels van werken van
modernere schrijvers (ik trof de namen aan van o.a. Vives, Luther,
Melanchton, Calvijn, Beza, DuMoulin en Greenham) zal men eveneens
veelal tevergeefs zoeken. In het voorwoord van het tweede boek van de
Oeconomia Christiana bekent Wittewrongel, dat hij vrijwel geen uitspraak
gedaan heeft 'sonder de beste Autheuren, ende in 't bysonder oock vele van
de Engelsche Theologanten... met naeuwe opmerckinge in te sien' (OCH,
[vii-viii]). Wittewrongel heeft bijzondere aandacht geschonken aan hetgeen Engelse auteurs over het door hem behandelde hadden geschreven,
omdat zij op het terrein van de praktikale godgeleerdheid 'de grootste eere
hebben ingeleght'. Namen van schrijvers en titels van werken worden niet
genoemd. Wittewrongels bekentenis bevat evenwel een duidelijke indicatie
aan welke Engelse theologen gedacht moet worden: de piëtistische
puriteinen, die door de vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie
gehouden werden voor de grootmeesters op het gebied van de theologia
practica en over de door Wittewrongel aangesneden thema's veel gepubliceerd hebben. 68
Ik heb getracht om zo goed mogelijk te achterhalen, welke bronnen
Wittewrongel ten dienste gestaan hebben bij de samenstelling van die
gedeelten van de Oeconomia Christiana waaraan in de onderhavige studie
de meeste aandacht wordt geschonken. Het speurwerk heeft goede
resultaten opgeleverd voor het gehele eerste deel en de capita XXXVIII tot
en met XLI van het tweede deel van het eerste boek, alsmede de capita
XXVI en XXVII van het tweede boek. De meeste bronnen bleken, zoals
verwacht, puriteinse praktikale werken te zijn. Van ettelijke van deze
werken zijn Nederlandse vertalingen verschenen; Wittewrongel lijkt
echter oorspronkelijke uitgaven geprefereerd te hebben. De door mij
opgespoorde bronnen van de Oeconomia Christiana zal ik hier vermelden.
(Achter elke titel heb ik het verschijningsjaar van de eerste druk vermeld.)
Ik noem eerst de puriteinse bronnen:
(1) Guilielmus Amesius, De Conscientia et eius iure, vel Casibus (1630) 69 .
Dit ethische compendium van de naar ons land uitgeweken belangrijkste
leerling van Perkins, William Ames, heeft Wittewrongel benut voor
aangelegenheden betreffende het huwelijk en voor - in het tweede boek
behandelde - vragen op het gebied van de beroepsethiek. Of het denken
van Wittewrongel meer dan partieel door Amesius is beïnvloed, zal nog
eens nader onderzocht moeten worden. 70
(2) Robert Bolton, Some Generall Directions ForA Comfortable Walking
With God (1626) 71
Van deze handleiding voor de praxis pietatis van Robert Bolton (15721631) 72 heeft Wittewrongel het aan de huwelijksplichten gewijde gedeelte
gebruikt.
(3) John Dod & Robert Cleaver, A Godlie Forme Of Householde
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Government (1598) 73
Dit werk was in het eerste kwartaal van de zeventiende eeuw in Engeland
de meest populaire handleiding voor 'the ordering of private families,
according to the direction of Gods word'. 74 De oerversie is in 1561
samengesteld door R.C. [=Robert Cawdrey]; John Dod (ca.1555-1645) en
Robert Cleaver (1*1614) hebben zijn tekst herzien en uitgebreid. 75 Het boek
bevat (a) een instructie voor de huisbestuurders met het oog op de hun
opgedragen zorg voor het lichamelijk en geestelijk welzijn van het gezin en
(b) een bespreking van de plichten die in de asymmetrische gezinsrelaties
waargenomen behoren te worden. 76 Het tweede gedeelte is niet veel meer
dan een compilatie van passages uit andere schrijvers, zoals Bullinger,
Smith en Taffin (The Amendment of Life, 1595).77 De bewerkers hebben
geen moeite gedaan om het geleende tot een goed samenhangend geheel te
smeden. Wittewrongel heeft het gebruikt voor de behandeling van de
partnerkeuze.
(4) John Downame, A Treatise Against Fornication And Adulterie, in:
Foure Treatises (1613) 78
Dit tegen hoererij en overspel gerichte traktaat van John Downame
(f1652) 79 - 'wherein is shewed the hainousnes of these sins, the
grievousnes of their punishments, and the meanes whereby we may be
preserved from them' - heeft Wittewrongel nageschreven voor zijn
uitvoerige bestrijding - in het eerste gedeelte van het eerste boek - van de
'roepende zonde' overspel.
(5) Thomas Gataker, A Good Wife Gods Gift (1620) 80
(6) Thomas Gataker, Marriage Duties (1620) 81
(7) Thomas Gataker, A Wife in Deed (1623) 82
In Wittewrongels behandeling van het doel van het huwelijk, de partnerkeuze, de onderlinge plichten van de gehuwden en de taak van de
huismoeder kan men veelvuldig het profijt dat Wittewrongel van de drie
genoemde preken van Thomas Gataker (1579-1654) 83 genoten heeft,
vaststellen. Gatakers huwelijkspreken reken ik tot het meest erudiete en
enthousiaste dat er van puriteinse zijde over de onderhavige materie is
geschreven. Een goede vrouw is voor Gataker een zeer speciale gave van
God, men krijgt daarmee een 'companion for solace and comfort'. 84 - 'Since
Gataker outlived four wives, he had reason to know what he was talking
about in his marriage sermons', merkt E.H. Emerson op. 85
(8) Thomas Gataker, Davids Instrueter (1620) 86
Deze pedagogische preek n.a.v. Psalm 34:12 heeft Wittewrongel gebruikt
voor zijn behandeling - in het eerste boek - van de godzalige opvoedingsplicht van de ouders en voor zijn bespreking - in het tweede boek - van de
huiscatechis atieplicht.
(9) Thomas Gataker, The Benefit of a Good Name (1620) 87
Van deze preek over de goede naam heeft Wittewrongel slechts een
incidenteel gebruik gemaakt.
(10) William Gouge, Of Domesticall Duties (1622) 88
Van dit 'domestic conduct book' van William Gouge (1575-1653) 89 heeft
Wittewrongel het meeste gebruik gemaakt. De invloed ervan is in bijna alle
capita van het eerste deel van het eerste boek aanwijsbaar. Die invloed geldt
zowel de inhoud als de opbouw van hetgeen door Wittewrongel over
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huwelijk en gezin is betoogd (vgl. bijlage C). Vele aanhalingen uit
geschriften van auteurs uit de klassieke oudheid en de geschiedenis van de
kerk bleek Wittewrongel ontleend te hebben aan de marginale noten van
Gouges boek. Dit 'domestic conduct book' bestaat uit acht 'treatises' en telt,
inclusief voorwoord en inhoudsopgave, meer dan zevenhonderd bladzijden.
Het opent met een woord-voor-woord-verklaring van de huistafel Ef.5:216:9, vervolgens wordt een systematische behandeling gegeven van achtereenvolgens: de gemeenschappelijke plichten van man en vrouw, de
bijzondere plichten van de vrouw en die van de man, de plichten van de
kinderen en die van de ouders, en de plichten van de dienstbaren en die van
hun meesters.90 Kenmerkend voor Gouges behandeling van de plichten
van de gezinsleden is dat na elke geboden plicht onmiddellijk de verboden
ondeugd(en) behandeld wordt(-en). Wittewrongel is hem daarin niet
gevolgd; diens bespreking van de afwijkingen van de voorgeschreven
deugden is bovendien altijd veel beknopter dan bij Gouge.
Dat dit omvangrijke werk een zekere populariteit genoot (drie afzonderlijke drukken en driemaal herdrukt als onderdeel van de Workes) zal te
danken zijn aan het feit dat de ethiek der gezinsrelaties in geen ander werk
zo gedetailleerd en zo glashelder werd behandeld. In volledigheid overtreft
het voorgaande werken (die Gouge overigens wel benut lijkt te hebben).
Wie dit werk bij de hand had, hoefde ter zake van morele kwesties
betreffende het leven binnen de gezinsverhoudingen niet met vragen te
blijven zitten, want vanuit de bijbel zijn hier voor alle kwesties - N.B.: in
extenso opgesomd in een 'table' voorin het werk - duidelijke oplossingen
geboden. Een opvallend detail van Gouges werk wil ik tenslotte niet
onvermeld laten: het bevat tabellen met de plichten (en 'aberrations'
daarvan) van man en vrouw: met elke plicht die Gouge de vrouw
voorschrijft, correspondeert een plicht van haar echtgenoot. Gouge heeft
die tabellen opgenomen, omdat de vrouwen van zijn Londense gemeente
(St.Anne's, Blackfriars) uit de eerder door hem gehouden preken over de
huwelijksplichten de indruk hadden gekregen dat hun plichtenlast onevenredig zwaar was, dat aan 's mans zijde een gelijkwaardige pendant
ontbrak.91
(11) Arthur Hildersam, CLII Lectures Upon Psalme LI (1635)92
De vijf preken over de opvoeding uit de fameuze preekcyclus over Psalm 51
van de bekende 'lecturer' te Ashby de la Zouch, Arthur Hildersam (15631632),93 zijn door Wittewrongel gebruikt voor zijn behandeling van de
plicht der ouders om hun kinderen godzalig op te voeden.
(12) William Perkins, The Government of the Tongue (1593)94
Van Perkins' verhandeling over de beheersing van de tong heeft Wittewrongel slechts een incidenteel gebruik gemaakt.
(13) William Perkins, Christian Oeconomie (1609)95
William Perkins had aan het eind van de zestiende eeuw in het Latijn zijn
traktaat over de 'oeconomia christiana' geschreven, Thomas Pickering
zorgde in 1609 voor een Engelse vertaling. Perkins opent met het ideaal
van het huisgezin als 'little church', vervolgens gaat hij zeer uitvoerig in op
wezen en doel van het huwelijk, de bij de partnerkeuze in acht te nemen
regels en het huwelijkscontract, dan behandelt hij de plichten die in de
asymmetrische relaties betracht moeten worden en hij eindigt met een
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bespreking van de bijzondere plichten van de huisvader en die van de
huismoeder.96 Typerend voor Perkins' werk is de aandacht voor allerhande
'gewetensgevallen'. Eén van de vele kwesties die onze casuïst behandelt:
'Whether may marriage be dissolved in the case of barrenness?' Volgens
CL. Powell is Perkins' Christian Oeconomie 'the best planned, best
balanced, most practical, and most informing' van alle tot dan toe
verschenen 'domestic conduct books'.97 Gezien het gebruik dat Wittewrongel van dit werk gemaakt heeft, wist hij het naar juiste waarde te schatten.
(14) Henry Smith, A Preparative to Mariage (1591)98
Dit bekende werkje van 'silver-tongued' Henry Smith (ca. 1557-1591)99 is
een sterk uitgebreide huwelijkspreek, waarvan in het jaar van verschijnen
maar liefst drie drukken het licht zagen. Behalve op plichten voor en in het
huwelijk wordt ook, zij het beknopt, ingegaan op de plichten jegens de
kinderen en het personeel. Smith heeft voor zijn boekje nogal wat profijt
gehad van The Christen state of Matrimonye van Bullinger.100 Wittewrongel heeft aan deze preek van Smith slechts weinig ontleend.
(15) William Whately, Corte Verhandelinghe van de voornaemste Chnstelicke oeffeninghen (1609)101
Deze al eerder door mij genoemde verhandeling van Whately heeft
Wittewrongel benut bij de samenstelling van zijn betoog over de private en
huisoefeningen in het tweede boek.102
De overige door Wittewrongel gebruikte bronnen zijn de volgende:
(16) Theodorus Beza, Twee verhandelinghen. D'eerste, vande Polygamie
ofte houwelick met veel Vrouwen. D'andere, van ondertrou ende echtscheydinghe (1595)103 Calvijns opvolger Theodore de Bèze (1519-1605) is
de enige moderne auteur van wie Wittewrongel een boektitel heeft
genoemd: 'van de Polygamie' (OC, 20). Dit traktaat alsmede dat over
ondertrouw en echtscheiding heeft Wittewrongel mogelijk in Nederlandse
vertaling geconsulteerd.
(17) Jean Taffin, Van de Boetveerdicheyt des Levens (1595)104
Zoals eerder opgemerkt hebben Dod & Cleaver gebruik gemaakt van
Taffins The Amendment ofLife\ Wittewrongels hoofdinformanten Gouge
en Gataker hebben ongetwijfeld het populaire werk van Dod & Cleaver
geconsulteerd en er het een en ander uit overgenomen: dat zij zodoende
tevens iets uit Taffins werk geabsorbeerd hebben, lijkt aannemelijk. Dat zij
direkt kennisgenomen hebben van Taffins boek is evenmin een gewaagde
veronderstelling. Ik acht het dan ook alleszins mogelijk dat Taffin via-via
doorgewerkt heeft in Wittewrongels huisethiek. Taffin heeft echter zeker
langs direkte weg invloed uitgeoefend, gezien de uitspraken van hem en
van door hem geciteerde auteurs, die Wittewrongel letterlijk heeft
overgeschreven uit - de Nederlandse vertaling van - Taf fins boek over de
boetvaardigheid.
(18) Willem Teellinck, Sampson de Held Gods (1625)105
(19) Willem Teellinck, Noodwendigh Vertoogh (1627)106
Aan de twee genoemde werken van Teellinck heeft Wittewrongel slechts
weinig ontleend; aan het reformatiegeschrift van deze auteur wel een
uitvoerige en hoogst belangrijke passage!
52

(20) Godefridus Udemans, Practycke (1612)107
Wanneer men de door Wittewrongel aan de decaloog ontleende implicaties
voor het godsdienstig en zedelijk leven van zijn dagen vergelijkt met
hetgeen dienaangaande is te vinden in Udemans' hoofdwerk zal men vele
overeenkomsten kunnen vaststellen. Dat Wittewrongel dit werk ook
werkelijk gebruikt heeft, bleek mij in zijn (door mij niet te behandelen)
bestrijding van het toneel.
Vooral in de aantekeningen van de hoofdstukken vier tot en met acht van
deze studie zal ik het profijt dat Wittewrongel genoten heeft van de door
hem geraadpleegde bronnen nader aantonen. Ik zal daar ettelijke proeven
geven van niet-toevallige parallellen tussen de tekst van Wittewrongel en
die van zijn Engelse en continentale voorbeelden.
f

De Edele sprinckborn van de Heylige Schrifture'

Met hun Godlie Forme ofHouseholde Government boden Dod & Cleaver,
blijkens de titelpagina, een handleiding voor het besturen van het
huishouden 'according to the directions of Gods word'; ook Perkins
beoogde met zijn Christian O economie, gelet op de titelpagina, aanwijzingen voor het leiden van een huishouden 'according to the Scriptures' te
bieden. Als Wittewrongel in 1655 met een werk over hetzelfde onderwerp
voor de dag komt, geeft hij - ongetwijfeld in navolging van zijn puriteinse
voorgangers - op de titelpagina aan, dat het in zijn boek gaat over het
besturen van het gezin 'naer den Reghel van het suyvere Woordt Godts'. In
het eerste en zevende hoofdstuk is Wittewrongel iets nader ingegaan op de
door hem voorgestane bibliocratische oriëntatie van de economie.108 Om
goed te kunnen huishouden is volgens Wittewrongel meer vereist dan
'natuerlicke en vleeschelicke wijsheydt'. Velen volgen bij het besturen van
hun gezin de 'regulen van Machiavel': zij beminnen de deugd voorzover
deze werelds 'credijt' oplevert (OC, 71). Wittewrongel wil dat men deze
'politijcke wijsheydt' inlevert voor de 'Goddelicke wijsheydt', voor een
instelling waarbij men zich onvoorwaardelijk laat beleren door het Woord
van God (OC, 3, 71, 252). Alleen Gods Woord vermag de mens zo te
beschaven dat hij past in 'dat schoon gebouw van een Christelick huysgesin' (OC, 70). Zolang de gezinshoofden zich niet volledig houden aan de
'regulen van het onvervalste woordt Godts' zullen er in de gezinnen
dagelijks twisten en ongeregeldheden voorkomen.
In zijn werk heeft Wittewrongel het 'Goddelick voorschrift' op alle
aspecten van het gezinsleven nauwkeurig toegepast. Hij erkent dat
Aristoteles, Seneca en Xenophon ook voortreffelijke inzichten hebben
nagelaten, maar omdat zij de leiding van Gods Geest hebben gemist, zitten
hun werken vol verkeerde ideeën (OC, 3). Men zal hun uitspraken dan ook
steeds moeten toetsen aan Gods onfeilbare Woord. De Heilige Schrift moet
in zake de regulering van alle aangelegenheden betreffende het gezin het
eerste en het laatste woord hebben.
Het zal duidelijk zijn dat ik in mijn uiteenzetting van de visie van
Wittewrongel op de christelijke huishouding niet voorbij mag gaan aan de
bijbelse voorbeelden en voorschriften waarop hij zich heeft gebaseerd. De
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meest relevante referenties aan deze hoofdbron van de Oeconomia
Christiana zullen dan ook door mij vermeld worden.109
De Oeconomia Christiana en De Tafel des Heeren van Franciscus
Ridderus
In het derde (laatste) deel van het bekende voorbereidingsboek voor het
heilige avondmaal De Tafel des Heeren110 van de Rotterdamse predikant
Franciscus Ridderus (1620-1683)111 houden Lazarus, Maria en Martha een
veertiental samenspraken over de plichten die christenen jegens elkaar
behoren waar te nemen. Voor de samenspraken over het huwelijk (1), de
huwelijksplichten (2), ouders en kinderen (11) en dienstboden (12) heeft
Ridderus zich volgens mij gebaseerd op hetgeen over deze thema's was
geschreven door Wittewrongel. Vooral de eerste en de tweede samenspraak nopen tot die conclusie: de volgorde van de onderwerpen die in
successie aan de orde gesteld worden, is dezelfde als bij Wittewrongel en
talrijke uitspraken en voorbeelden van Ridderus komen vrijwel woordelijk
overeen met die van zijn Amsterdamse collega. Kortom: de hoofdzaken
van Wittewrongels huwelijks- en gezinsethiek treft men bij Ridderus in
samenspraakvorm aan. Kenmerkend voor de tekst van Ridderus is dat de
samenspraakfiguren 'geen hooghdravende woorden gebruycken, maer
eenvoudige en slechte, gelijck men dagelij cks spreeckt'. Is het taalgebruik
van Maria en Lazarus beïnvloed door de 'tale Kanaans', Martha spreekt
'met een seer gemeynsame tael'. Niet al Ridderus' lezers konden het
waarderen dat hij Martha 'straetpraetjes' in de mond gaf; men vond haar
wijze van optreden 'niet zedigh genoegh'. Toch heeft Ridderus haar
tweeënveertig samenspraken lang 'wat onbedacht' en 'luchtigh van sin'
over de christelijke leer en het christelijke leven laten praten met haar
broer en zus (die haar consequent corrigeerden!). Zodoende hebben we een
aardige indruk kunnen krijgen omtrent de respons die het pleidooi voor
een meer precieze levensinstelling bij het brede gereformeerde publiek
opriep. Dankzij Maria en Martha hebben we ook enige indicaties gekregen
omtrent de nogal uiteenlopende reacties van gereformeerde vrouwen op de
hun door de predikanten voorgehouden subjectieplichten.
De genoemde samenspraken van Ridderus zie ik dan ook als een
interessante aanvulling op Wittewrongels Oeconomia Christiana.
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aandringende op Reformatie der gebreken, ende roeptse alle toe, datse zouden haar
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Over de 'domestic conduct books': CL. Powell, English Domestic Relations 1487-1633.
A Study of Matrimony and Family Life in Theory and Practice as revealed by the
Literature, Law, and History of the Period, New York 1917, p. 101-146; L.B. Wright,
Middle-Class Culture in Elizabethan England, Chapel Hill 1935, p.201-227.
Een excerpt bevindt zich in I. Breward, ed., The Work of William Perkins, Appleford,
Abingdon 1970, p.416-439.
Zie het eerste hoofdstuk (=S.5-33) van J. Hoffmann, Die fHausvdterliteratur' und die
'Predigten über den christlichen Hausstand'. Lehre vom Hause und Bildung für das
hausliche Leben im 16., 17. und 18. Jhdt., Weinheim/Berlin 1959.
Besproken door J. Hoffmann, a.a.O., S. 41-45.
A. Weber heeft in zijn monografie over Heinrich Bullingers 'Christlicher Ehestand',
seine zeitgenó'ssischen Quellen und die Anfdnge des Familienbuches in England,
Engelsdorf- Leipzig 1929 de volgende titel gegeven: Vollkommener
Unterricht des
christlichen Ehestandes (S. 12). Volgens de Heinrich Bullinger Bibliographie, Band I,
Zürich 1972 van J. Staedtke kan het hier niet om de titel van de eerste druk uit 1540
gaan: zie Nr. 129 (S. 63). In de bibliotheek van de Vrije Universiteit te Amsterdam
bevindt zich een schitterend exemplaar van Der christlich Eestand uit 1548 (sign.:'XC
06101).
Over deze werken: A. Weber, a.a.O., S.13-25; de invloed ervan op Bullingers tekst wordt
overtuigend aangetoond op S.25-50.
Zie voor de volledige titel van de door mij gebruikte eerste druk van The Christen state
of Matrimony e:]. Staedtke, a.a.O., Band I, Nr. 133.
W.& M. Halier, The Puritan Art of Love, in: The Huntington Library Quarterly 5
(1941/1942), 240; vgl. L.B. Wright, o.c, p. 206: 'the Bullinger-Coverdale treatise
epitomizes the theoretical and practical subject matter that remained the theme of
similar works for the next century'.
Over Amesius: H. Visscher, Guilielmus Amesius. Zijn leven en werken (diss. RUL),
Haarlem 1894; K.L. Sprunger, The LearnedDoctor William Ames. Dutch Backgrounds
of English and American Puritanism, Urbana/Chicago/London 1972; BLGNP, deel 2,
blz. 27-31.
Aldus de titel van de eerste druk van de vertaling van De Conscientia et eius iure, vel
Casibus (1630). Over de inhoud van Amesius' - uit het academische onderwijs te
Franeker voortgekomen - ethische compendium zie men K.L. Sprunger, o.c, p. 166182.
En vanwege de nogal letterlijke vertaling uit het Latijn door C van Wallendal ook
minder gemakkelijk te lezen dan de tekst van Wittewrongel. Toch is deze vertaling
herdrukt in 1660, 1663 en 1669; J. v.d. Haar, o.c, vol. 1, p.3. W. Geesink heeft in 1896
gezorgd voor een heruitgave van de tweede druk (1660).
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55. Ik citeer in dit verband hetgeen Wittewrongel (op de aangegeven plaats) opmerkt in de
inleiding op zijn behandeling van de deugd der dankbaarheid: ons voornemen is
geenszins, merkt Wittewrongel op, 'hier eenighe Scholastijcke quaestien te verhandelen; ende te ondersoecken, of deselve Danckbaerheyt, zy een deel van de verwisselende,
ofte uytdeelende gerechtigheyt? of het zy een generale ofte speciale Deught? ofse met
Godts-dienstigheyt ende gerechtigheyt is vermenght, of daer van onderscheyden? of het
is een vrywillige ofte een absoluyt nootsaeckelijcke plicht? of het zy eene schuldt, ende
dat wy door de Wet daer toe zijn verbonden? of dat alleen de Christelijcke eerbaerheyt
sulcks van ons is vereysschende? of onse Danckbaerheyt met de weldaet gelijckformigh
wesen moet, ofte deselve te boven gaen? Met welcke ende diergelijcke vragen, Thomas
Aquinas, ende andere onder de School-leeraren, haer selven besigh houden. Dat zijn
maer enckele koude ende onvruchtbare spitsvinnicheden, die het herte ende de ziele
weynigh warmte ofte troost konnen toebringhen. Wy sullen alle dese dingen laten voor
de Schooien, ende ons omtrent profijtelij cker stoffe in desen besigh houden. Een
danckbaer gemoet, wil veel liever van de rechte natuyre deser Deught, ende de rechte
maniere, op welcke dat die van ons moet geoeffent werden, onderwesen zijn'.
56. Over Oomius: W. van Gent, De zwanenzang van Simon Oomius, in: Doe. blad Nad.
Ref.1 (1977), 42-66; zie ook de aanvulling door J.v.d. Haar in: Doe. blad. Nad. Ref. 2
(1978), 117-120. Oomius was een grootmeester in het construeren van werken met
materiaal dat hij aan anderen - vooral aan piëtistische puriteinen - ontleende.
57. Simon Oomius, Ecclesiola, Dat is, Kleyne Kercke. Ofte, Aenwijsingen door welcke
oeffeningen, en betrachtingen van Godtsaligheydt, en Godtsdienstigheyt, de Huysgesinnen der Christenen, Kleyne Gemeynten konnen worden; Met beantwoordinge van
alle Tegenwerpingen, ende voorstellinge van Beweegredenen, daer toe dienende^
Amsterdam 1661. Het werkje is uitgegeven door Jacob Benjamin: zie aantekening nr.
24 bij hoofdstuk 1. (De heer W. van Gent te Ridderkerk was zo vriendelijk mij het
boekje van Oomius in bruikleen af te staan.)
58. Zie de opdracht aan Andries Marynsen van der Veer, 'Vermaert Koopman, en weerdig
Ouderling in de Gereformeerde Kercke I.C. tot Leyden'. Oomius refereert aan
Teellincks De Rust-tijdt (1622) en diens Noodwendigh Vertoogh (1627) en aan het
eerste deel van Wittewrongels Oeconomia Christiana, waarmee ongetwijfeld het in
1655 verschenen gedeelte is bedoeld.
59. Naast Gisbertus Voetius - die aan de huisgodsdienst aandacht schonk in zijn TA
AEKHTIKA
sive Exercitia Pietatis (1664) - noem ik hier Franciscus Ridderus,
Abraham van de Velde, Herman Witsius, Jacobus Koelman en Sixtus Brunsvelt.
60. H. Witsius, Practicale Godgeleerdheid Of Algemeene Pligten der Christenen (vert.
u.h.Latijn), Delft (Reinier Boitet) 1731, blz. 305.
61. De oudchristelijke kerk kende al huisoefeningen, men vindt ze bij de oudste
protestanten, de Boheemse broeders; de Nationale Synode te Dordrecht (1618-1619)
bepaalde dat de huisvaders en -moeders met hun kinderen en andere huisgenoten deze
oefeningen moeten betrachten; zie verder Witsius, a.w., blz. 305-313. Voor het
voorbeeld van de Boheemse broeders baseert Witsius zich op het door Comenius
uitgegeven achtste boek van Lasitius' geschiedenis van de broederuniteit, een werk
waaruit hij ook in andere geschriften instemmend heeft geciteerd. De bewondering
voor de huisdevotie van de Boheemse broeders deelde Witsius met Wittewrongel en
Oomius.
62. Over Whately: E.H. Emerson, ed., English Puritanism from John Hooper to John
Milton, Durham, N.C. 1968, p. 259-262; G.M. Alexander, Changesforthebetter,\ol 2,
Ossett 1978, p. 61-68.
63. Zie voor nadere documentatie: aantekening nr. 71 bij hoofdstuk 1.
64. Zo merkt Wittewrongel op in zijn bespreking van de 'extraordinare Devotie' op
vastendagen en dankdagen: 'O dat sulcke extraordinare oeffeningen, onder ons wat
meer in acht genomen wierden! hoe voordeelig soude het in vele gelegentheden konnen
zijn? Ick hebbe noch geheugenisse, met wat vreught ende troost de soodanige in
Engelant by vele vrome zielen (daer ick ook selfs met groote vergenoeginge
tegenwoordig ben geweest) zijn waergenomen' (OCH, 889).
65. Men zie voor een opgave van drukken J. v.d. Haar, o.c, vol. 1, p.l2f. (=nrs. 144-177).
Een overzicht van de inhoud van Bayly's boekje (gebaseerd op de Duitse vertaling) biedt
E. Peschke, Bekehrung und Reform. Ansatz und Wurzeln der Theologie August
Hermann Franckes, Bielefeld 1977, S.65-81.
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66. De Toetsteen der ware en valsche Genade van Van der Groe verscheen in twee delen te
Rotterdam in 1752/1753.
61. Voor een opgave van drukken zie men J. v.d. Haar, o.c, vol. 1, p. 65f. (=nr. 926-949).
Over Guthries boekje: L.F. Groenendijk, Guthrie's vademecum en de door Koelman
toegevoegde illustraties, achter: W. Guthrie, Des Christens Groot Interest, Utrecht
1981, blz. 477-482.
68. Vergelijk de openingszin van de voorrede van Simon Oomius voor de in 1660
verschenen vertaling van Prima, Media, Et Ultima van Isaac Ambrose: 'Dat veele der
Godts-gheleerden van de Engelsche Natie, in gaven en uytmuntende Concepten, de
Practijcke betreffende, ghemeenlick andere Schrijvers overtreffen, ende te boven gaen,
kan van niemandt, dan die of nijdigh, of on-ervaeren in hare Schriften is, gheloochent
worden'. Ik attendeer in dit verband ook op mijn artikel over De gereformeerde proeve
van de kracht der godzaligheid, in: Doe. blad. Nad. Kef. 2 (1978), 123-126 en 131v.
(=Piëtisme en de puriteinen).
69. Ik gebruik: W. Amesius, Vyf Boecken Vande Conscientie en haar regt of gevallen (vert.
C. v. Wallendal), Amsterdam (Jan Pieterse Kuypen) 16602.
70. Zie ook hiervoor aantekening nr. 23 en aantekening nr. 12 bij hoofdstuk 6.
71. Ik gebruik: R. Bolton, Some Generall Directions ForA Comfortable Walking With God,
London 16385. Een Nederlandse vertaling (doorj. Huisinga) verscheen in 1630; J. v.d.
Haar, o.c, vol. 1, nr. 251. De inhoud van Boltons boek is uitvoerig besproken door A.
Lang, Puritanismus und Pietismus. Studiën zu ihrer Entwicklung von M. Butzerbis zum
Methodismus, Neukirchen 1941, S. 166-185.
72. Aan de in de vorige aantekening genoemde vertaling gaat een beschrijving van het
leven en sterven van Bolton vooraf: door Huisinga 'geextraheert' uit de door E.
Bagshawe samengestelde biografie en de door N. Estwick gehouden lijkpredikatie.
Bolton heeft een zware 'Busskampf' doorgemaakt; vóór zijn bekering was hij een
puriteinenhater. W. Halier heeft enige saillante momenten uit Boltons 'spiritual
biography' aangetekend in The Rise of Puritanism (1938), New York/Evanston/
London 1957, p. 110.
73. Ik gebruik: John Dod & Robert Cleaver, A Godlie Forme Of Householde Government:
For The Ordering Of Private Families, according to the direction of Gods word.
Whereunto Is Adjoynedln amore particularmanner, the severall duties of the Husband
towards his Wife: and the Wives dutie towards her Husband. The Parents dutie towards
their children: and the Childrens towards their Parents. The Masters dutie towards his
Servants: and also the Servants dutie towards their Masters, London 1612. Van dit werk
bestaat geen Nederlandse vertaling.
74. L.B. Wright, o.c, p. 212: 'So popular was the work that ik had two editions in 1598 and
reached a total of seven editions by 1624'.
75. Op de titelpagina van de door mij* gebruikte druk staat te lezen: 'First, gathered by R.C
And now newly perused, amended, and augmented, by John Dod, and Robert Gever'.
Ten onrechte nebben diverse auteurs, onder wie J.T. Johnson, gemeend dat achter de
initialen 'R.C.' Robert Cleaver schuilgaat. Cleaver heeft samen met Dod de tekst van
Robert Cawdrey gereviseerd. Over het genoemde puriteinse schrijversduo: L.F.
Groenendijk, Guthrie's vademecum en de door Koelman toegevoegde illustraties,
achter: W. Guthrie, Des Christens Groot Interest, Utrecht 1981, blz. 496-499 en de
aldaar in de voetnoten genoemde literatuur.
76. Over dit 'domestic conduct book' zie men J.T. Johnson, A Society Ordained By God.
English Puritan Marriage Doctrine In the First Half of the Seventeenth Century,
Nashville/New York 1970, p. 53-64. Door Johnson is vooral aandacht geschonken aan
de 'marriage doctrine' in het onderhavige boekje.
77. I.v.m. de ontleningen aan het boek van Taffin zie men L.F. Groenendijk, Een werk van
Jean Taffin als bron voor een puriteins 'domestic conduct book', in: Doe. blad. Nad. Ref.
3 (1979), 27-32 en de aanvulling door WJ. op 't Hof in: Doe. blad Nad. Ref. 3 (1979),
121-125.
78. Ik gebruik: A Treatise Against Fornication And Adulterie: Wherein Is Shewed The
hainousnes of these sins, the grievousnes of their punishments, and the meanes
whereby we may bepreservedfrom them, in: John Downame, Foure Treatises, Tending
To Diswade All Christians from foure no lesse hainous then common sinnes; namely,
the abuses of Swearing, Drunkennesse, Whoredome, and Bribery. Wherin The
Greatnesse and odiousnesse of these vices is discovered; and the meanes and remedies,
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which may either preserve, or weane men from them, are propounded. Whereunto Is
Annexed a Treatise of Anger, London 1613, p. 128-206. Een Nederlandse vertaling heb
ik niet aangetroffen.
Zijn bio- en bibliografie treft men aan in DNB, vol. 15. Simon Oomius noemde
Downame 'dien grooten Leer-meester der Practijcke'. En terecht, getuige zijn A Guide
to Godlynesse (1622) en het omvangrijke hulpboek voor 'the afflicted in conscience',
The Christian warfare (1604). (Zie over het laatstgenoemde werk W. Halier, o.c, p.
155-158.) Of Wittewrongel deze werken van Downame benut heeft, heb ik niet
onderzocht.
Ik gebruik: Thomas Gataker, A Good Wife Gods Gift. A Mariage Sermon On Prov.
19.14., London 1620. Een Nederlandse vertaling bevindt zich in: Opera Gatakeri; Ofte,
Alle de Theologische Wercken Van den Eerweerdigen en Godgeleerden
Thomas
Gataker, B.D. Predicant tot Rothentk [sic!] in Engelandt (vert.J. Grindal), Amsterdam
(Gerrit Willemsz. Doornick) 1659, blz. 465-477. Een gemoderniseerde en van Gatakers
kanttekeningen ontdane versie van de Engelse tekst geeft E.H. Emerson, ed., o.c, p.
203-218.
Ik gebruik: Thomas Gataker, Marriage Duties Briefely Couched Togither; Out of
Colossians, 3.18, 19., London 1620. Een Nederlandse vertaling bevindt zich in Opera
Gatakeri, blz. 478-510.
Van A Wife in Deed gebruik ik een exemplaar dat zich in één band bevindt met de in
aantekening nr. 80 genoemde huwelijkspreek; een titelpagina ontbreekt. Een Nederlandse vertaling bevindt zich in Opera Gatakeri, blz. 478-510.
Thomas Gataker studeerde te Cambridge; in 1611 werd hij pastor van Rotherhithe.
N.B.: niet Rothentk, zoals vermeld op de titelpagina van de Nederlandstalige Opera
Gatakeri. Gataker was een geleerd en produktief schrijver. Hij heeft ons land in 1620
bezocht; in Middelburg ontmoette hij Willem Teellinck. Mede dankzij Gatakers
inspanningen konden de Engelsen Teellinck lezen. Zie W J . op 't Hof, Willem Teellinck
in het licht zijner geschriften (16), in: Doe. blad Nad. Kef. 6 (1982), 39vv.. Een
uitvoerige biografie treft men aan in J. Reid, Memoirs of the Lives and Writings ofthose
Eminent Divines, who convened in the famous Assembly at Westminster in the
Seventeenth
Century, vol. 1, Paisley 1811, p . 284-315. Opm.: van het nog altijd
waardevolle werk van Reid is in 1982 een reprint verschenen.
Dit gezichtspunt is sterk belicht door J.T. Johnson in diens onderzoek van Gatakers
huwelijkspreken; o.c, p. 94-100.
E.H. Emerson, ed., o.c, p. 201.
Ik gebruik de Nederlandse vertaling in Opera Gatakeri, blz. 25-43: Davids-LeerMeester. Dit is een preek n.a.v. Psalm 34:12.
Ik gebruik de Nederlandse vertaling in Opera Gatakeri, blz. 555-571: De weldaet eens
goeden Naems. Dit is een preek n.a.v. Pred. 7 : 1 .
Ik gebruik: William Gouge, Of Domesticall Duties Eight Treatises, London 1622. Van
dit werk bestaat geen Nederlandse vertaling.
Ook William Gouge was een Cambridgeman. Hij verkoos het dienen van een
grotestadsgemeente boven een universitaire carrière. Dr. Gouge diende de Londense
congregatie Blackfriars van 1608 tot aan zijn dood. Een uitvoerige biografie treft men
aan i n j . Reid, o.c, vol. l , p . 343-363. N.B.: in het DNB, vol. 8 wordt als geboortejaar van
Gouge 1578 vermeld.
Men zie voor meer details de 'outline' die Powell, o.c, p. 234-237 van de inhoud van Of
Domesticall Duties heeft gegeven.
Aldus las ik in de opdracht. Zie in dit verband ook o.c, p. 27lf..
Ik gebruik: Arthur Hildersam, Theologia Practica, Dat is Een Verklaringe Over de
neg hen eerste Vers s en van den LI. Psalm. Geleerde lij'ck verhandelt, ende krachtelijck
toe-ge-eygent in 152. Lessen (vertaler: C. a Diemerbroeck), Utrecht (Hermannus
Ribbius en Henricus Versteegh) 1657.
Over Hildersam: L.F. Groenendijk, Guthrie's vademecum en de door
Koelman
toegevoegde illustraties, achter: W. Guthrie, Des Christens Groot Interest, Utrecht
1981, blz. 507-510 en de aldaar genoemde literatuur.
Ik gebruik de vertaling in Alle de Werken van Mr. Wilhelm Perkins, deel 3, Amsterdam
1663: Een onderrichtinge Tot regeeringe van de Tonge.
Ik gebruik de vertaling in Alle de Werken van Mr. Wilhelm Perkins, deel 3, Amsterdam
1663: De Christelyke Huys-Re geringe, Of een korte Beschryvinge Van de Rechte
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Manier Om een Huys-Gezin Op te richten, en te schikken naa de H. Schrift.
Voorts maak ik gebruik van het in aantekening nr. 45 genoemde excerpt.
Men zie ook de opgave van de titels van de achttien hoofdstukken van Perkins'
Christian Oeconomie in Powell, o.c, p. 234. Op de inhoud van (aspectenvan) Perkins'
boekje is in de loop der jaren door diverse auteurs ingegaan: bijvoorbeeld A. Weber,
a.a.O., S. 84-91 en J.T. Johnson, o.c, p. 65-86.
CL. Powell, o.c, p. 131.
Ik gebruik: H. Smith, A Preparative to Mariage. The summe whereof was spoken at a
Contract, and inlarged aft er, London 1591. Van Smith zijn enige pennevruchten in het
Nederlands vertaald, de onderhavige uitgebreide huwelijkspreek echter niet; vgl. J.v.d.
Haar, o.c, vol. 1, p. 123f.
Over Henry Smith: E.H. Emerson, ed., o.c, p. 121ff..
Volgens K.M. Davies is het boekje van Smith niets anders dan een heruitgave onder
eigen naam van The Christen state of Matrimonye van Bullinger: 'Smith simply
reissued h under his own name with a dedication to Lord Burghley and no
acknowledgment'; The sacred condition of equality - how original were Puritan
doctrines of marriageP, in: Social History 2 (1977), 580. - Eén van de vele krasse
beweringen in dit provocerende artikel, evenwel een onjuiste.
Ik gebruik een fraai exemplaar van de zeer zeldzame eerste druk (Middelburg: A. v.d.
Vivre) dat zich bevindt in de bibliotheek van de VU te Amsterdam (sign.: XI 06104).
W.J. op 't Hof heeft dit door Teellinck vertaalde traktaatje besproken in Willem
Teelinck in het licht zijner geschriften (4), in: Doe blad Nad. Ref. 1 (1977), 105-114.
Op 't Hof baseerde zich op een druk uit 1649.
Ik heb niet kunnen vaststellen dat Wittewrongel ook geprofiteerd heeft van de twee
bekende huwelijksboeken van Whately: A Bride-bush (1617) enA Care-cloth (1624).
Analogieën zijn overigens wel aanwijsbaar.
Van deze te Middelburg (Richard Schilders) in 1595 verschenen vertaling gebruik ik
een goed geconserveerd exemplaar dat in het bezit is van de bibliotheek van de VU te
Amsterdam (sign. XC 06259).
Ik gebruik van de Nederlandse vertaling een druk uit 1609. Zie verder aantekening nr.
36 bij hoofdstuk 1.
Ik gebruik: Willem Teellinck, Sampson De Held Gods, Ofte Stichtelicke
verklaringe
vande wonderbare Historie van Sampson den Richter Israels; ghelijck die beschreven
wort int 13.14.15J6. Capittelen van het boeckderRichteren,
Middelburg (Anthony de
Latre) 1625.
Ik gebruik de eerste druk, zoals vermeld in aantekening nr. 30 bij hoofdstuk 1.
Ik gebruik: Godefridus Udemans, Practycke, Dat Is, Werckelijcke oeffeninghe van de
Christelijcke hooft-deuchden, Gheloove, Hope, ende Liefde. Seernut
endeprofijtelijck
voor alle eenvoudighe Christenen (insonderheyt in des en tijt) om eenen vasten ende
ghewissen gront te legghen van hare salicheyt, Dordrecht (Fran^ois Boels) 16323.
Bibliocratisch, afgeleid van bibliocratie: 'een stelsel en een levenswijze, waarin aan de
bijbel het hoogste gezag, de daadwerkelijke regeringsbeslissing wordt toegekend',
aldus R. Schippers, De gereformeerde zede, Kampen 1955 2 , blz. 261.
Ik citeer uit de zgn. Statenvertaling.
Ik gebruik: Franciscus Ridderus, De Tafel des Heer en, Ofte Drie-Weeckse
Samenspraeck, Tusschen Lazarus, Maria en Mart ha, Over de Voor-b ereydinge tot des Heer en
Heylige Avontmael, 3 delen, Amsterdam (De wed. van Gijsbert de Groot) 1715. Dit is,
voorzover mij bekend, de derde druk. De eerste druk was al een halve eeuw eerder
verschenen; het eerste deel dateert uit 1660. Een overzicht van de inhoud van De Tafel
des Heer en geeft. D J . Budding, Franciscus Ridderus, zijn leven en werken en zijn
opvattingen aangaande het Heilige Avondmaal, in Doe blad Nad. Ref. 7 (1983), 91101.
Over Ridderus, die vanaf 1656 tot aan zijn dood te Amsterdam stond, zie men NNBW,
deel 4, kol. 1149vv. en het hiervoor genoemde artikel van Budding in Doe blad Nad.
Ref.7 (1983), 74-82. In Doe blad Nad. Ref. 1 (1977), 77-80 heeft J. v.d. Haar een
primaire bibliografie betreffende Ridderus gegeven. Ik teken hier nog aan, dat
Ridderus in 1656 een uittreksel van de werken van Willem Teellinck heeft gegeven
(De Mensche Godts) en dat hij de praxis pietatis gaarne propageerde via stichtelijke
samenspraken, die hij veelal kruidde met historische curiositeiten.
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3. DE NOODZAAK VAN EEN NADERE
REFORMATIE VAN(UIT) DE HUISGEZINNEN

Volgens Wittewrongel is er in zijn dagen sprake van een onrustbarende
toename van ernstige overtredingen van Gods geboden. Het zijn zonden
die stuk voor stuk clamantia peccata genoemd moeten worden (ÓC, [xix]).
Wittewrongel geeft toe dat het verval al vrij spoedig na de 'eerste
Apostolische tijden' is ingezet, maar nu gaat het van kwaad tot erger; er
vindt een cumulatie van 'ziel-verderffelicke ketterijen ende goddeloosheden' plaats (OC, [xxviii]). Men zie maar om zich heen in de 'wijdtberoemde' stad Amsterdam: 'Zijnder niet ontallicke Verleyders in het
midden van ons?' De stad zit vol 'Baalitische Priesteren', de lutherse
vijanden van de gereformeerde kerk en haar leer hebben er hun openbare
vergaderplaatsen, de remonstranten en verschillende doopsgezinde stromingen strooien hun verkeerd zaad rond; Quakers, Seekers en allerhande
'Swenckfeldiaensche, ende Wigeliaensche Libertijnen'1 openbaren hier
hun dromen en inbeeldingen. Door de al te grote vrijheid die dwaalgeesten
hier genieten, komen er dagelijks nog 'nieuwe monsters, ende helsche
misdrachten' bij (OC, [xxx-xxxi]). Er is nu ook een 'slach van menschen',
waarvan Wittewrongel bevreesd is dat, wanneer God het niet verhoedt, zij
vele lidmaten van de kerk zullen aftrekken. Zij verkondigen de mening dat
er sedert de dagen der apostelen geen ware kerk meer is en dat een
godvrezende ziel geen gemeenschap mag hebben met afvallige kerken. De
predikanten geven zich volgens hen ten onrechte uit voor Gods leraren.
Tot aan de tijd dat het God belieft leidslieden te geven die - bijgestaan door
een onfeilbare geest - een reformatie zullen bewerkstelligen, willen deze
lieden 'Kercken der ooghluyckinge' (OC, [xxxi]). Sarcastisch merkt
Wittewrongel op dat zij zichzelf wel zullen houden voor degenen die het
eerst in aanmerking komen voor de uitvoering van het grote reformatiewerk (OC, [xxxii]). Welke reformateurs heeft Wittewrongel op het oog? Ik
vermoed de collegianrten; mede gezien zijn bewering dat de bewuste figuren
tevens aanhangers zijn van de uiterst gevaarlijke dwaalleer van Faustus
Socinus.2
Niemand zal het willen ontkennen: het zeventiende eeuwse Amsterdam
was een toevluchts- en verzameloord van allerhande meer of minder
excentrieke figuren, die hier betrekkelijk ongestoord hun gang konden
gaan.3 Voor het bieden van die mogelijkheid pleegt men de bestuurders van
deze stad grote lof toe te zwaaien.4 De orthodoxe gereformeerde predikanten van die dagen konden in de tolerante houding van de overheid echter
niets anders zien dan ontrouw aan het theocratische beginsel.5
Het tolereren van zoveel verschillende secten en opinies heeft er volgens
Wittewrongel toe geleid dat steeds meer mensen onzeker zijn geworden,
dat zij niet meer weten wat zij nu eigenlijk moeten geloven en uiteindelijk
kiezen voor een leven 'na haer eygene, ende goddeloose begeerlickheden'.
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Van de 'precyse Godtsaligheyt', de 'omsichtige wandel naer alle de geboden
Gods', zijn zij verklaarde vijanden (OC, [xxxiii]). In het leven van deze
mensen openbaart zich de 'geest der Libertinisterije',6 die volgens de bijbel
'insonderheyt in dese laetste dagen soude doorbreken' (OC, [xxx]).
De historie van 'ons Nederlandt' laat volgens Wittewrongel de ontwikkeling zien van een klein 'spruytjen' tot een boom 'wekkers tacken sich tot in
Oosten ende Westen uytstrecken'. De 'groote daden ende wonderen' die
God voor Nederland verricht heeft en de voorspoed die ons ten deel is
gevallen, hadden moeten leiden tot dankbaarheid (OC, [li-lii]). In plaats
daarvan vindt men ondankbaarheid, gezien het 'seer wulps, ende dertel
leven' dat velen leiden (OC, [liv]). Van de gereformeerde christenen mocht
verwacht worden dat zij in godsdienstigheid en godzaligheid boven
anderen zouden uitsteken (OC, [lxi]). Maar wat laat de realiteit zien?
Wittewrongel voert ons langs de huisgezinnen der gereformeerden: 'Man
ende Vrouwe betoonen niet minder als Godts-dienstigh te zijn; de
Kinderen maecken het erger als hare Vaders; Dienst-knechten en Diens tmaeghden leven ongeregelt. Weynigh kracht der Godtsaligheyt wert'er
gespeurt in de huysgenooten; dewijle de hooghten der sonde in hare volle
kracht zijn. De Paepsche hooghtijden (die nochtans den naem van den Afgodt op haer voor-hooft dragen) werden onder de gereformeerde Christenen selfs sonder eenige bekommeringe geviert; wat isser niet een
vleeschelick wesen onder de genaemde Christenheydt? wat ongoddelicke
oeffeningen zijnder niet in de huysen, met den teerlinck, ende het
Kaertspel, lichtveerdige danseryen? soo dat de huysen van vele ledematen
selfs schijnen rechte Tuysch ende Dans-schooien geworden te zijn. De
Schouw-speelen ende de schooien der ydelheydt zijn in al te grooten
achtinghe; ende de Ouders doen geen devoor om hare kinderen uyt die
zielverdervende plaetsen te houden; jae sy gaen daer selve. Wat een
gulsigheyt van brasserije ende dronckenschap, wat een overdadigheydt in
de Maeltijden, gaet niet onder ons in swange? wat een pracht ende prael
isser in de kleedinge? hoe kostelick, hoe oneerlick is meenighmael het
cieraet van onse lichamen ende huysen?'7 Kortom: in de gereformeerde
huisgezinnen vindt men 'alle sulcke verdorventheden, die de ware Godtsdienstigheyt ende de practijcke der Godtsaligheyt vyandigh zijn' (OC,
239).8
Wittewrongel wijst erop dat God al ettelijke keren gepoogd heeft om de
mensen uit de 'sorgeloosen slaep der sonde' te doen ontwaken door hen zijn
'kastydende handt' te laten voelen. Hij brengt de oordelen waarmee God in
het recente verleden Nederland ter bekering heeft geroepen nog eens
onder de aandacht (OC, [lii-liii]):9
- diverse voortreffelijke mannen zijn staat en kerk ontvallen;10
- hevige twisten hebben de Unie in haar grondslag bedreigd;11
- ons land raakte in een uiterst onvoordelige oorlog met Engeland
verwikkeld;12
- de handel kende een periode van inzinking;13
- de economie leed schade door het verlies van Brazilië;14
- de redding van de bedreigde Oostzeehandel kostte vele levens;15
- er zijn verschrikkelijke tekenen van Gods toorn gezien en gevoeld.16
Volgens Wittewrongel zijn dit nog maar de voorboden van zwaardere
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straffen die God zal zenden wanneer bekering achterwege blijft. Hij hoopt
evenwel dat de mensen gehoor zullen geven aan de oproep tot reformatie
van de 'mannen Godts' ('Reformeert, reformeert, reformeert u ö Nederlant!'; OCH, 1039), zodat God met de genoemde waarschuwingen kan
volstaan.
Het voorwerk van de derde druk van de Oeconomia Christiana bevat een
opdracht aan de regerende burgemeesters van Amsterdam en een tweetal
aanspraken; in de eerste aanspraak richt Wittewrongel zich tot de
Amsterdamse collegapredikanten, ouderlingen, diakenen, diaconessen,
ziekenbezoekers en voorlezers en in de tweede tot de lidmaten van de
gereformeerde gemeente te Amsterdam. Welnu, de burgerlijke overheid,
de dienaren van de kerk en het gereformeerde volk zijn ook precies
degenen die 'dit groote werck der langh-gewenschte reformatie der
roepende sonden' ten uitvoer moeten brengen.
Aan de bevordering van het noodzakelijke werk der reformatie kan volgens
Wittewrongel het optreden van de overheid meer bijdragen dan de pen of
de tong van een predikant. God heeft de overheid met gezag en aanzien
bekleed om 'de Religie ende Godts-dienst in het midden van haer te
bevestigen; ende de hooghten der sondige verdorventheden, ter neder te
werpen' (OC, [xxii]). De overheid moet de goddelijke wetten bewaren
('Ghy zijt Custodes utriusque Tabulae\ houdt Wittewrongel de Amsterdamse burgemeesters voor) en namens God moeten zij het kwaad wreken.
Het is niet genoeg wanneer de overheid de volkszonden bestrijdt met het
uitvaardigen van strenge placcaten; zij moet ook degenen die met de
uitvoering ervan belast zijn zwaar straffen, indien ze in gebreke blijven
(id.). Voorts moet de overheid haar onderdanen het goede voorbeeld geven.
Des te hoger men is geplaatst, des te heiliger en godsdienstiger behoort
men te zijn (OC, [xxiii]). 'Sulcken Koninck, sulcke Ondersaten'. Aller ogen
zijn op hooggeplaatste personen gericht en wanneer zij tot zondigen
vervallen, slepen zij er altijd velen mee. Wanneer de regenten God vrezen,
heeft dat een geweldige invloed op de onderdanen (OC, [xxiv]). De
predikanten moeten dan ook proberen om deze invloedrijke figuren door
hun predikaties en geschriften tot bekering te brengen (OC, [xxv]). Daartoe richt Wittewrongel zich in zijn dedicatie tot de regerende
burgemeesters van Amsterdam. 17 Hij hoopt dat zij zijn geschrift zullen
lezen en er zo door aangesproken worden, dat zij 'de oeffeninge des
Deughts, ende Godsdienstes, van hare huysen laten eenen aenvanck
nemen' (OC, [xxv-xxvi]).
De predikanten pleegt men 'bedienaers des Euangeliums' te noemen;
Wittewrongel wijst er echter op dat zij evenzeer geroepen zijn om de Wet
te prediken. Immers: 'De Wet moet eerst het herte breken, eer de Olie der
Genade met vrucht, kan daer in ghegoten werden' (OC, [xxxvi]). De ware
prediking is een 'betooninghe des geestes, ende der kracht'. Zulk prediken
behoeft geen 'uyterlick blancketsel van beweghelicke woorden der
menschelicke wijsheyt' (id.). Het is geen goede preek die slechts het oor
streelt; het hart van de toehoorders moet geraakt worden. Wittewrongel
wekt zijn collegae op om 'krachtigh' te preken, 'de woorden Godts, ende
onses grooten Meesters, met een diepe beweginghe van ons eyghen Ziele
(te) spreecken' (OC, [xxxvii]). De predikanten moeten ook vrijmoedig,
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zonder aanzien des persoons, preken. De mensen moeten uit hun zondige
slaap der zorgeloosheid gewekt worden en daartoe moeten zij stevig aan het
oor getrokken worden (id.). Zij moeten 'Sonen des donders' zijn, al mag hun
dat geen vermaak zijn. Zij mogen niets anders beogen dan 'de Zielen der
menschen te behouden; ende Godts oordeelen, van het Landt, ende Godts
dier-gekochte Kercke af te wenden' (OC, [xvi-xvii]). Een getrouw leraar zal
niet alleen wél leren, maar ook wél leven. De predikanten moeten zelf doen
wat zij anderen willen laten doen. Het leven moet met de leer overeenkomen. 'Daer en kan geen leven in onse Leere zijn; soo wy geen Leere en
hebben in ons Leven' (OC, [xli]). De verkeerde voorbeelden der predikanten
zijn 'publijcke steenen des aenstoots'. Wittewrongel roept zijn medebroeders op, de gemeenteleden die zij opwekken om hun huisgezinnen te
verbeteren, met een goed voorbeeld van huisreformatie voor te gaan: 'laet
ons van ons eyghen Huys, van ons eygen Persoonen, onse Kinderen, ende
Huys-ghenooten beginnen' (OC, [xlii]).
De ouderlingen zijn naast de predikanten aangesteld om de gemeente te
regeren en op leer en leven der lidmaten - alsook van de predikanten toezicht te houden. Zij kunnen volgens Wittewrongel veel bijdragen aan de
verwezenlijking van de reformatie der zeden. Samen met de predikanten
moeten zij de lidmaten in hun wijken trouw bezoeken, zodat zij degenen die
zich niet stichtelijk gedragen kunnen vermanen en desnoods van het
avondmaal weren. Omdat hun ook bevolen is erop toe te zien dat de
predikanten noch met hun leer noch met hun levenspraktijk reden tot
ergernis geven, moeten de ouderlingen Gods Woord grondig kennen (OC,
[xliii]). Wittewrongel waarschuwt hen dat zij alleen dan enige hoop op
succes van hun arbeid in de gemeente mogen koesteren, wanneer zij zelf
'Exemplaren van Godtsalicheyt ende Godts-diensticheyt' zijn en met de
noodzakelijke reformatie thuis aanvangen (OC, [xliii-xliv]).
De diakenen zijn de 'Almoesseniers onses grooten Konincks'; hun is de
zorg voor de lichamelijke nooddruft der arme gemeenteleden opgedragen.
Zij mogen evenwel de ziel van de arme lidmaten niet vergeten. Onder deze
'schamele Lieden' worden - net als bij de rijken - vele 'snoode huysgebreken' gevonden. De diakenen verkeren in de gunstige omstandigheid
dat zij deze mensen kunnen manen tot een meer christelijke levenswandel
(OC, [xliv]).
In Amsterdam was de diakenen het bestuur van het - in 1657 door
Wittewrongel plechtig ingewijde - Diaconieweeshuis opgedragen. Wittewrongel acht het hun taak erop toe te zien dat de weeskinderen deelnemen
aan de - reglementair voorgeschreven - godsdienstige oefeningen en een
godzalig leven leiden.18 Hij is ervan overtuigd dat, wanneer deze kinderen
van jongs af aan aan een en ander gewend worden, zij later in eigen gezin
op de goede weg zullen voortgaan (OC, [xliv-xlv]).
Tenslotte wijst Wittewrongel er - refererend aan 1 Tim. 3:8-14 - nog
nadrukkelijk op dat de diakenen in alles, inclusief hun huwelijks- en
gezinsleven, voorbeelden voor de gemeente behoren te zijn (OC, [xlv]).
Dat moeten trouwens ook de diaconessen zijn! De diaconessen zijn aan de
diakenen toegevoegd om hun zware taak te verlichten.19 Zij zijn de arme
gemeenteleden - in het bijzonder de vrouwen - van dienst; zij zorgenvoor
kleding, bezoeken de zieken en helpen oude en gebrekkige mensen bij het
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huishouden of zorgen ervoor dat ze bij anderen besteed worden. (N.B. eerst
in 1683 kreeg de diaconie te Amsterdam de beschikking over een eigen
oude vrouwenhuis. 20 ) Welnu, in de door hen te bezoeken gezinnen moeten
de diaconessen ook een woord van troost, van onderricht en zo nodig van
vermaning laten horen (OC, [xlv-xlvi]).
De diaconessen hadden te Amsterdam de dagelijkse leiding van de
meisjesafdeling van het Diaconieweeshuis. Wittewrongel wijst erop, dat de
zusters en de vaste moeders ervoor moeten zorgen dat de meisjes naast
allerlei huishoudelijke werkzaamheden ook de christelijke deugden en
plichten leren. Zodoende helpen de diaconessen mee om de grondslag te
leggen voor latere christelijke huishoudingen (OC, [xlvi]).
Ter verlichting van het werk der predikanten zijn er bezoekers van zieke
gemeenteleden en voorlezers in de kerk. 21 Ook zij moeten volgens
Wittewrongel 'levendighe Exemplaren van Deucht ende Godts-diensticheyt' zijn (id.). Vooral de ziekenbezoekers hebben volgens hem gouden
gelegenheden om de noodzakelijke reformatie te bevorderen: met het
ziekenbezoek kunnen zij een oproep tot levensreformatie van alle
huisgenoten gepaard laten gaan. Zij moeten de kans te baat nemen om
onwetende gezinsleden te onderwijzen en de ongeregeld levenden onder
hen te vermanen en zo nodig te bestraffen (id.).
Zoals we hiervoor gezien hebben, moeten degenen die een ambt bekleden
in de wereldlijke regering of in de kerk, alsmede zij die een ambtondersteunende functie in de kerk hebben, voorgaan bij het realiseren van de
hoognodig geachte reformatie van de zeden. Zij moeten er bepaaldelijk
voor zorgen dat hun gezinnen voluit christelijke gezinnen - 'kleene
gemeynten' - worden: zij moeten alle verkeerde praktijken uitbannen en
godsdienstige oefeningen en de christelijke deugdbetrachting in huis de
ruimte geven. Wanneer de bekleders van kerkelijke of burgerlijke ambten
het goede voorbeeld geven, zullen degenen die onder hen staan hen gaarne
navolgen. Een veelgebruikt excuus voor het naast zich neerleggen van de
van hogerhand gedane oproepen tot reformatie, te weten: dat de
hooggeplaatsten niet in overeenstemming leven met de normen die zij
anderen voorhouden, vervalt hiermee.
De 'gewone' lidmaten van de kerk hebben overigens in zake de nadere
reformatie een eigen verantwoordelijkheid. Zij moeten de waarheid van de
gereformeerde religie niet slechts met hun mond maar ook metterdaad
belijden en deswegen zullen zij ook ernst moeten maken met de
huisreformatie. Wanneer enkele lidmaten der gemeente hier werkelijk
mee beginnen, zal hun goede voorbeeld ongetwijfeld andere broeders en
zusters tot navolging stimuleren en zullen goddeloze mensen tot inkeer
gebracht worden. Het kan niet uitblijven dat door de gezinsreformatie het
godsdienstig-zedelijk peil van de hele stad in gunstige zin zal veranderen:
Amsterdam zal van een Bethaven (huis der ijdelheid) een Bethel (huis van
God) worden (vgl. OC, [lx-lxii]).
De in de gezinnen gestarte reformatie zal volgens Wittewrongel - die in dit
verband, zonder diens naam te noemen, Willem Teellinck naschrijft uiteindelijk héél de kerk en héél de republiek ten goede komen: 'bysondere
stichtinge soude het bringen over het gantsche Landt, soo wy (die immers
den naem hebben van gereformeerde Christenen) oock hadden wel66

gereguleerde ende gereformeerde familien... de ware kracht der Godtsaligheydt soude alle dage onder ons meer ende meer doorbreken; welke de
boosheyt des werelts soo soude beschamen, dat wy seer haest een geheele
andere gedaente van Politie ende Kercke onder ons souden sien' (OC,
237). 22 Achter dit geloof in de vérstrekkende invloed die een in de gezinnen
aangevangen reformatie vermag te hebben, zit uiteraard een bepaalde visie
op het gezin. Wittewrongel heeft die visie uiteengezet in het eerste
hoofdstuk van de Oeconomia Christiana (OC, 1-5).23 Ik zal hier de
hoofdlijnen weergeven.
Het huisgezin is volgens Wittewrongel, die zich in dit verband beroept op
Aristoteles, de oudste samenlevingsvorm en de oorsprong van alle andere
'geselschappen'. Met Xenophon vergelijkt hij het huisgezin met 'een ByenKorf, uyt de welcke verscheyden Bye-swermen werden voort geset, die haer
op andere plaetsen, ende in andere gelegentheden verdeylen'. In de
huisgezinnen worden immers allerlei soorten mensen gevoed en opgebracht, en vandaar uitgezonden om de kerk of het gemenebest te dienen.
Het eerste huisgezin was dat van Adam en Eva. Vader Adam en moeder
Eva waren 'Herders' en hun kinderen 'Ledematen', ook waren zij
respectievelijk 'Magistraet' en 'Onderzaet'. En dat zijn volgens Wittewrongel nog altijd de belangrijkste onderdelen van kerk en gemenebest. Hij
typeert - in navolging van William Gouge - het huisgezin dan ook als 'een
queeckerye van de Kercke ende Republijcke; ja een kleyne Kercke ende
Republijcke selfs, of ten minsten een levendige vertooninge van die beyde.
Waer uyt dan soodanige te voorschijn komen, die men eenige authoriteyt in
de Kercke ofte Republijcke wil toebrengen; de Huys-gesinnen zijnde als
soo veele Scholen daer in de eerste beginselen van regeeringe ende
onderwerpinge geleght worden; ende de persoonen bequaem gemaeckt,
om daer naer tot grooter saecken gebruyckt te werden' (OC, 2). 24 Goede
leden van de kerk en de burgermaatschappij worden gevormd in goed
bestuurde huisgezinnen.
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AANTEKENINGEN
1. Met genoemde 'Libertijnen' zal Wittewrongel figuren bedoeld hebben die we nu als
spiritualisten aanduiden. Moeten we denken aan volgelingen van Jacob Böhme?
2. Ook Wittewrongels collega Otto Belcampius had volgens mij het oog op de collegianten
toen hij - eveneens in 1661 - schreef: 'daer staen menschen op huyden ten dage, die niet
alleen vol zijn van valsch-genaemde wetenschap, ja vol lasteringen tegen den Soone
Godts, ende den Heyligen Geest; maer die oock de gantsche Kercke, en alle
Godtsdienstige vergaderingen over boordt smijten, als of'er nu geen ware Kercke op
aerden was, noch geweest en was tsedert de tijden der Apostelen: die sy dan noch willen
gaen soecken, en na hare phantasijen smeeden'; Hora Novissima, Dat is Laetste Uyre,
Amsterdam 1661, [blz. xxv]. Over de collegianten te Amsterdam zie men: R.B.
Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, deel 2, blz. 235v., 241-245; idem, a.w., deel 3, blz.
312-317. Evenhuis heeft zich gebaseerd op eerdere studies van Hylkema, Kühler,
Meihuizen, Meinsma en Van Slee: zie a.w., deel 3, blz. 372, noot nr. 297. Tenslotte teken
ik nog aan dat volgens WJ. Kühler 'onder de Collegianten zich een krachtige
Sociniaansche strooming vertoonde'; Het Socinianisme in Nederland (reprint van de
uitgave-1912 met een inleiding van A. de Groot), Leeuwarden 1980, blz. 185.
3. Dominee Belcampius zei het zó: 'Hier vloeijen na toe veele konstenaers van quade
rancken, en vinders van snoode wercken des vleeschs, die uyt alle hoecken van de werelt
hier na toe stroomen, en haer winckel soecken op te setten' (a.w.,[blz. xiii]). Als
Belcampius in de opdracht van zijn aangehaald werk tussen haakjes opmerkt, dat de
grote toeloop van 'verleydende Geesten' naar Amsterdam 'tot leetwesen, ende weer-wil'
van de burgemeesters plaatsvindt, lijkt dit strategisch te zijn bedoeld. De Amsterdamse
overheid wenste evenmin als de gereformeerde kerkeraad socinianen binnen de muren
(Evenhuis, a.w., deel 2, blz. 250), Belcampius zag gaarne dat de overheid überhaupt geen
'nieuwlichters' zou tolereren. Over de vele 'nieuwlichters' of 'reformateurs' te
Amsterdam zie men de in aantekening nr. 2 genoemde historici; beknopt, maar
informatief zijn C.W. Roldanus, Zeventiende eeuwse geestesbloei, Utrecht/Antwerpen
19612 en S.B.J. Zilverberg, Geloof en geweten in de zeventiende eeuw, Bussum 1971.
4. Bijvoorbeeld: H. Brugmans, Opkomst en bloei van Amsterdam, Amsterdam 19442, blz.
190, 192; S.B.J. Zilverberg, a.w., blz. 46.
5. M.b.t. het theocratische beginsel merk ik het volgende op. Het gaat hierbij om de
overtuiging dat men zich in alle levensverbanden moet laten leiden door de bijbel, het
Woord van God. Men zou ook van een bibliocratisch beginsel kunnen spreken. De keuze
voor het adjectief 'theocratisch' is evenwel geïndiceerd wanneer vooral ook de politieke
dimensie aan de orde is. (Een reminiscentie aan de theocratie als regeringsvorm in het
oude Israël.) De gereformeerden achtten het de taak der overheid om mee te helpen de
samenleving binnen de invloedssfeer van Gods geboden te brengen en te houden. Over
de theocratische gedachte, die een laatste propagandist van formaat in A.A. van Ruler
( t 1970) vond, zie men de ter nagedachtenis van deze theoloog uitgegeven bundel
opstellen Woord en werkelijkheid. Over de theocratie, Nijkerk 1973.
6. Zie in dit verband de opmerkingen over het begrip libertinisme in de inleiding van A. de
Groot op Voetius' rede Godzaligheid te verbinden met wetenschap, Kampen 1978, blz.
15v..
7. Het gegeven citaat is ontleend aan hoofdstuk XXXVIII van de derde druk van de
Oeconomia Christiana; met dat hoofdstuk begint het tweede deel van het eerste boek.
Wittewrongel heeft dit tekstgedeelte enigszins gewijzigd overgenomen uit het
slothoofdstuk (XXXVIII) van de eerste/tweede druk. Ik citeer hier de eerste druk ter
vergelijking: 'Man en Vrouwe betoonen niet minder als Godtsdienstigh te zijn, de
Kinderen maecken het erger als hare Vaders, ende weynigh kracht der Godtsaligheydt
kander onder de Huysghenooten gespeurt werden; dewijle de hooghten der sonde, by
ons in hare volle kracht zijn, de Paepsche Hooghtijden, (die nochtans den naem van den
Afgodt op haer voorhooft dragen) dè Kerck-missen, Vastelavonden, St. Nicolaes
avonden werden onder ons sonder eenige bekommeringe geviert; wat isser niet een
vleeschelick wesen onder de ghenaemde Christenheydt? Wat ongoddelicke Oeffeningen zijnder niet in de huysen, met den Teerlinck, ende het Kaertspel, lichtveerdighe
Dansseryen? soo dat der selver Kameren schijnen Tuysch, ende Dans-scholen
geworden te zijn. De Schooien der ydelheyt, sijn in groote achtinge, ende de Ouders
doen geen devoor om haer Kinderen uyt die ziel verdervende plaetsen te houden, jae
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gaender selve. Wat een gulsigheyt, van brassernije en dronckenschap, wat een
overdaedt in de Maeltijden gaet niet onder ons in swange? Wat een pracht en prael
sietmen niet in de kleedinghe? hoe kostelick, hoe oneerlick is meenighmael het cieraet
van onse Lichamen, ende huysen?' (OC-1655, 489).
In het laatste gedeelte van het tweede boek van de Oeconomia Christiana is
Wittewrongel op enige hardnekkige 'stoute zonden' zeer uitvoerig ingegaan. Hij keert
zich hier tegen 'Paepsche Hoogh-tyden' als kermis, de vastenavond en het populaire St.
Nicolaasfeest, en tegen 'Wereldtsche hooghten der sonde' als kaart- en dobbelspelen,
brasserij en dronkenschap, het dansen, de pracht en praal in lichaamstooi en huisraad,
en tenslotte het toneelbezoek. De uitdrukking 'wereldtsche hooghten der sonde' zal
ontleend zijn aan de (Latijnse) titel van de door Voetius in 1643 en 1644 gehouden
zaterdagse dispuutcolleges De excelsis mundi. (N.B.: in het O.T. zijn de 'hoogten'
plaatsen waar op afgodische wijze geofferd werd.) Voetius handelde daarin over het
dansen, het toneel, het misbruik van spijs en drank, de pronkzucht in kleding, woning
en huisraad en de tooi van hoofd en aangezicht. Zie A.C. Duker, Gisbertus Voetius, deel
2, Leiden 1907, blz. 234-270. De door Voetius en Wittewrongel aangesneden thema's
zijn ook behandeld door Otto Belcampius in zijn Hora Novissima. We hebben bij
Wittewrongel en Belcampius te maken met materiaal dat teruggaat op preken, die zijn
gehouden in het kader van het puritaniserings-offensief van de gereformeerde
kerkeraad te Amsterdam tijdens de 'gouden eeuw'.
Deze oordelen worden genoemd in de 'Aenspraecke aen den bescheydenen Leser' van
zowel de eerste en tweede als van de derde druk. In de derde druk heeft Wittewrongel
nog enige na 1655 voltrokken oordelen vermeld.
'Het heeft Godt gelieft, soo vele treffelicke Mannen in Politie ende Kercke, door de
doodt wech te nemen', schrijft Wittewrongel. - Namen noemt hij niet. Eén van de
'treffelicke Mannen in Politie' aan wie hij gedacht zal hebben, is ongetwijfeld Prins
Willem II, die in 1650 op vierentwintig jarige leeftijd aan de kinderpokken overleed.
Door vele precieze predikanten werd het schielijke overlijden van de Prins betreurd;
gevreesd werd dat de Staat in duigen zou vallen. Belangrijke kerkelijke figuren die in de
periode 1649-1654 zijn overleden, zijn de volgende predikanten: Rudolphus Petri (=
Roelof Pietersz.) en Godefridus Udemans in 1649; Jacobus Hollebeek en Dionysius
Spranckhuysen in 1650; Henricus Geldorpius en Maximiliaan Teellinck in 1652; Joos
van Laren in 1653 en Jacobus Trigland in 1654. Waarom het verlies van zovele
predikanten in betrekkelijk korte tijd als een ernstig oordeel Gods beschouwd moet
worden, heeft Henricus van Rijp in zijn preek naar aanleiding van het overlijden van
Van Lodenstein in 1677 (een jaar na Voetius) uiteengezet; ik citeer: 'Mogelijk sal... een
onbekommert werelts Kint seggen; wat is 'er so veel aen-gelegen of Lodensteyn, en
andere Leeraren weg sijn? de ledige plaetsen werden door andere vervult: daer sijnder
meer, etc. men sal daerom geen Predicanten missen. Ick antworde; dat het waer is; en
dat het ook vermindert de oorsaeck van droefheyt, maer het neemtse niet geheel weg:
want; dat blijft evenwel waerachtich, dat het Landt en de Kerck soo veel Bidders minder
heeft, die met haer smeeckinge, den bouvallige Staet, van Landt en Kerck ondersteunden, en als de Heere soo veel Leeraren op mal-kander wegh hae.lt, als hy onlangs gedaen
heeft, is 't niet of de Heere seyde? Bidt niet meer voor dit Volck'; Zions Wee-klagen, Of
Droevige Na-Gedacht en, Over het Leeven en Sterven van D. Jodocus van Lodenstein.
Utrecht (Willem Clerck) 1677, blz. 24.
Het heeft Godt gelieft... onse gezegende Unie, den eenighen eenighen grondt, van alle
onsen welstant, door seer droevige twisten, ende oneenigheden (welcke noch niet heel
genesen, noch wech genomen zijn) soo te schudden; dat de Pilaren van den Staet
gedreunt hebben', merkt Wittewrongel op. - Hij zal hier het oog gehad hebben op de
conflicten na de vrede van Munster (1648) tussen anti-stadhouderlijke republikeinen en
Oranjegezinden. Florentius Costerus schrijft over het jaar 1650, 'een regt Troubel jaer':
'het landt was vervult met inlandtse twisten en onlusten, die soo hooge resen, dat
Provintie en Provintie, Stadt en Stadt, Regent en Regent tegen den anderen waren... 't
Welk alles de banden van de Unie seer tornde, ende pylaren van den Staet dede
waggelen'; Nederlandts Vloek en Zegen en desselfs Re-Unie, Deventer 17396, blz. 16.
Prins Willem II en zijn supporters konden zich niet verenigen met de door Holland
voorgeslagen reductie van de militie. Toen Holland in 1650 eenzijdig tweeënveertig
compagnieën afdankte, achtte de Prins het zijn taak om de Unie te redden. Hij liet een
zestal Hollandse regenten op slot Loevestein gevangen zetten en Willem Frederik
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ondernam een (mislukte) strafexpeditie tegen Amsterdam. Voor zijn tegenstanders
was het optreden van de Prins geen uiting van zorg voor de natie: de Prins wilde een
flink leger op de been houden om de oorlog met Spanje te kunnen hervatten en het
vewante huis Stuart in Engeland weer aan de macht te kunnen helpen.
Wittewrongel zal ook gedacht hebben aan de commotie naar aanleiding van het bekend
worden van de Acte van Seclusie (1654), een geheim verdrag van Holland met
Cromwell, waarbij genoemde provincie zich had verbonden tot het weren van de
Oranjes uit hoge waardigheden. De andere provincies bekritiseerden deze actie van
Holland, omdat het - in strijd met art. 10 van de Unie van Utrecht - als afzonderlijk
gewest buitenlandse politiek had bedreven. De Oranjegezinden in den lande zagen er
een regelrechte actie tegen hun prinsje Willem (1650-1702) in.
12. 'In wat een vreesselicken, bloedigen, ende kostelicken Oorlogh te water, en zijn wy over
eenigen tijt, door de droevige oneenigheden, tusschen ons, ende onse Nabueren van
Engelandt, om onser sonden wille niet vervallen? Eenen Oorlogh, daer in oock Helden
(diens doodt wy noyt genoegh beklaghen konnen) ghevallen zijn', aldus Wittewrongel
letterlijk. - In de jaren 1652-1654 was ons land in oorlog met Engeland. L. van Aitzema
typeerde de eerste Engelse oorlog als 'eene onverwachte, regt verdrietige, oproerige en
bloedige oorlog, waarin meer bataillen zijn geleverd als in den oorlog van 80 jaren; al
het vorige was kinderspel' (aldus geciteerd door Groen van Prinsterer, Handboek der
Geschiedenis van het Vaderland, Amsterdam 1875 4 , blz. 294). Twee 'helden' die in deze
oorlog - in het 'bloet-jaer' 1653 - het leven lieten: Jan van Galen en Maarten
Harpertszoon Tromp, 'dien grooten, ervarene, en bedaerde Zee-helt... dien getrouwen
Vader, die zijne Zee-kinderen soo lief hadde' (Costerus, a.w., blz. 18). Men kan zich
voorstellen dat juist vertegenwoordigers van de Nadere Reformatie deze oorlog als een
bijzonder zwaar godsoordeel hebben ervaren. In deze kring was men voor zijn
geestelijke inspiratie immers sterk op Engeland georiënteerd. Verscheidene gereformeerde piëtisten zijn in de loop der jaren voor hun stichting naar Engeland afgereisd of
koesterden het plan nog eens een dergelijke reis te zullen ondernemen; ook de boeken
die men las en vertaalde waren overwegend van Engelse origine. Men zie in dit verband
ook wat D. Grosheide in Cromwell naar het oordeelvan zijn Nederlandse
tijdgenoten
(diss. VU), Amsterdam 1951 over Voetius (zie register) heeft aangetekend.
13. Wittewrongel: 'Hoe heeft onse gezegende Koop-handel, de ziele, ende het leven van
den staet, voor een langen tijdt ter neder gelegen? als of Godt de Heere, met een
duydelicke stemme, tot ons hadde willen spreecken, dat hy dien zegen wilde van ons
nemen'. - Deze tijdelijke economische recessie hield verband met de in de vorige
aantekening genoemde oorlog. Jan Wagenaar heeft - uit Van Aitzema - een aantal
staaltjes van het economische verval te Amsterdam aangetekend; met betrekking tot
het jaar 1653 schrijft hij 'dat 'er... wel veertien- of vijf tienhonderd, of, volgens anderen,
wel drieduizend huizen ledig stonden. Omtrent het Heeren-Logement, wies het gras op
de straaten. Zekere Handschoenmaaker, die voorheen agt en veertig knegts in 't werk
gehad hadt, werkte nu, by gebrek van neeringe, zelf voor knegt. Een handelaar in zwart
Zyden-Speldewerk, die drie- of vierhonderd meisjes, in en buiten de Stad, aan werk hadt
geholpen, hadt 'er nu maar drie in dienst. Van de zeven deuren der Waage op den Dam,
waren 'er, zo sommigen aantekenen, gemeenlyk, wel drie of vier geslooten'; Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, deel 1, Amsterdam 1760, blz. 586v..
Ten tijde van en naar aanleiding van de malaise schreef Guilielmus Saldenus zijn WeeKlage Der Heyligen Over de Bitterheyd. Van Zyons Elende, Utrecht 1654; ook hij zag
de economische problemen als een plaag van God: 'Hy vermindert onse Koopmanschappen, hy jaagt de neering ende welvaard uyt het Land wech, hy maakt dat onse
schat-kisten uyt geput worden, ende de ingesetenen verarmen' (a.w., blz. 58); met name
de armen hebben te lijden van de misère: 'De arme worden door de dierte noch meerder
uytgemergelt' (a.w., blz. 71).
14. 'Wat een droevige wonde hebben onse Commercien, door dat schade lick ende
onverwachte verlies, van die groote onwaerdeerlicke, jae Konincklicke conquesten van
Brasilien, over eenige jaren niet ontfangen?', aldus Wittewrongel in de 'Aenspraecke
aen den bescheydenen Leser' van 1661; in die van 1655 memoreerde hij - na de
vermelding van de schadelijke gevolgen van de Engelse oorlog - dit verlies ook al: 'wat
een droevige wonde hebben onse Commercien niet van nieuws ontfangen, door dat
schadelick ende onverwachte verlies, van die groote onwaerdeerlicke, ja Conincklicke
conquesten van Brasilien?' - In 1654 was met de herovering van Recife door de
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Portugezen het Braziliaanse avontuur van de W.I.C. definitief afgelopen. Deze
onderneming was trouwens al geruime tijd geen succes meer. God was volgens
Wittewrongels geestverwanten op de Compagnie vertoornd: 'om de grouwelen
ongetwijffelt, die in Brasil begaen en publijckelijck gemaintineert sijn, als de openbare
exercitie van de Papisten, en Joden, die steedts onse Salichmaker lasteren, de kleyne
hanthavinge, om 't Euangelium te verbreyden onder de Heydenen, en die treffelijcke
onkuysheden, dronckenschappen, ongherechtigheden, de welcke ongestraft daer
hebben om gegaen', schreef Maximiliaan Teelinck in het voorwoord van de Laetste
Predikatien van Mr. Willem Teelinck, Amsterdam 1647; M.T. wees erop, dat zijn vader
had voorspeld dat men alle voordelen van de W.I.C. zou verliezen, wanneer de
'rijckdommen en conquesten, van Brasil, niet aengeleyt wierden, tot Godts eere'. Men
zie overigens R.B. Evenhuis, a.w., deel 2, blz. 357-362.
15. 'Wat schaden en hebben ons de droevige ende ongeluckige Oorlogen in het Oosten
(daer in wy oock al tot den bloede ingewickelt zijn geweest) niet toegebracht?', lezen we
eerst in de uitgave-1661. - Uiteraard doelt Wittewrongel hier op de Noordse oorlog
(1655-1660) van Zweden tegen ondermeer Polen en Denemarken, waardoor onze
belangrijke Oostzeehandel geschaad werd. Florentius Costerus: 'De Ziele van den Staet
is de Zeevaert; De Ziele van onse Zeevaert is de Oost-zee: maer nu waren wy in het
uyterste gevaer, dat door een magtiger hand ons de keele soude toegenepen worden. De
schadelijcke vrugten daer van wiert men al gewaer, de Zee-vaert begon stil te staen, de
Negotie verviel, den Coopman, den Winckelier, den Ambachts-man klaegde elck meer
als ander' {a.w., blz. 20). In 1658 werd 'sLands vloot uitgezonden om de Denen te
helpen; in de Sont vond een zeeslag met de Zweedse vloot plaats, die door de
Nederlanders gewonnen werd ten koste van zo'n duizend levens aan Zweedse zijde en
tegen de vierhonderd aan de onze. In 1659 landde De Ruyter op Funen en na een
bloedige slag veroverde hij Nyborg op de Zweden. Vgl. J. Wagenaar, Vaderlandsche
Historie, deel 12, Amsterdam 1794, 467v., 480v..
16. Bij Wittewrongel lezen we: 'Wat schrickelicke teyckenen van Godts toorn; Comeetsterren aen den Hemel, schuddinghen van de Aerde, opswellingen van de Wateren, soo
in de Zee, als op de Revieren (waer op droevige inundatien sijn gevolght) zijnder bij ons
niet gesien en gevoelt?' - Ik zal een en ander toelichten.
- 'Comeet-sterren aen den Hemel'. Het geloof dat kometen 'ordinaris wat quaet
beteekenden' was in Wittewrongels dagen algemeen (zij het dat de ontmaskering ervan
als bijgeloof voor de deur stond). Zo achtte men zowel de eerste Engelse oorlog als de
aanstonds te noemen watersnood door een komeet voorspeld; Evenhuis, a.w., deel 3,
blz. 263v..
- 'Schuddinghen van de Aerde'. Op 25 maart 1640, 's nachts om half drie, werd er,
volgens Wagenaar, een beving gevoeld: 'Zy duurde, te Amsterdam, naauwlyks een
minuut. Die sliepen, hadden 'er geene gewaarwording van. Die wakker waren, hoorden
trappen, bedsteden, kassen en wanden kraaken, en zagen 't hangend huisraad
beweegen'; Amsterdam, in zyne opkomst, aanwas, geschiedenissen, deel 1, blz. 539.
- 'Opswellingen van de Wateren'. Hiermee zullen door Wittewrongel de overstromingen van 1651 bedoeld zijn. Wagenaar daarover: 'Het opperwater hadt, in 't begin
van January, diep in Duitschland, geweldig hoog gestaan, en, wat laater, verscheiden'
Dyken, in Gelderland en in 't Stigt van Utrecht, doen bezwyken... De zeevloed, die, in 't
laatst van February, een gedeelte van Friesland overstroomde, deedt dit Gewest, en de
Stad Amsterdam in 't byzonder veel meer nadeels. Op Zondag den vyfden Maart, met
volle maan en springvloed, waaide het zo sterk uit den Noordwesten, dat het
Noordzeewater, door de gaten der Zuiderzee, naar binnen geperst, omtrent den
middag, in 't Y en in de Stad, reeds twee of drie duim hooger stondt, dan het, in den
Allerheiligen vloed des jaars 1570. gestaan hadt... De S. Antonis- of Diemerdyk
bezweek... De Meer [ = Diemermeer] raakte wel zestien voeten diep onder water' {a.w.,
deel 1, blz. 581).
De genoemde tekenen van Gods toorn waren al genoemd in de 'Aenspraecke' van 1655,
in die van 1661 heeft Wittewrongel nog een recente manifestatie van Gods ongenoegen
toegevoegd: 'Wie soude dat verschrickelick ende vervaerlick Tempeest, wanneer Godt
onlanghs sijne wervel-winden (die hy uyt sijne Binne-kameren liet voort-komen, Job
37:9) op de Zee, ende op het Lant geworpen heeft, oyt konnen vergeten? Waer door soo
merckelicken Texel-schade, in het verlies van by de hondert Schepen, menigh
Koopman heeft gedruckt: so vele kostelicke Waeren, ende Koopmanschap; soo vele
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zonderden van Menschen, in de Zee, ende in de afgronden zijn versmoort: so vele
Huysen, ende Publijcke Kerken beschadigt; hooge Toorens omgeworpen, de Boomen,
ende vermakelicke Lusthoven zijn ontwortelt, ende de gantsche Aerde daer van heeft
gebeeft'. - Ongetwijfeld is hier bedoeld de zeer zware storm die in de nacht van 18 op 19
december 1660 uit het Zuidwesten opstak en een spoor van vernieling aanrichtte.
Florentius Costerus weet te melden, dat 'oude bevaerne Zee-luyden getuygden datse
noyt harder storm beleeft hadden' (a.w., blz. 21). Gebruikmakend van de berichtgeving
in de Hollandtsche Mercurius beschrijft Wagenaar de gevolgen van de storm voor
Amsterdam als volgt: 'Veele huizen, kerken, toorens werden zwaarlyk beschadigd, 't
Kruis, met den weerhaan en bol, stortte van denJan-Rooden-poorts-tooren, ten deele
op straat, ten deele op een der naaste daken. In 't Y, sloegen vier Fluitschepen om. Het
Veerschip van hier op Harderwyk dreef aldaar van zyn anker af, en verging met al 't
volk. In Texel, bleeven wel honderd schepen: welk verlies de Amsterdamsche
Koopluiden geweldiglyk drukte' (a.w., deel 1, blz. 602). Tenslotte teken ik nog aan dat
uit de preek, die Wittewrongels Amsterdamse collega Casparus Carpentier naar
aanleiding van de hevige storm gehouden heeft, een en ander is aangetekend bij
Evenhuis, a.w., deel 2, blz. 39v..
Te weten: Cornelis van Vlooswyck, Gerard Schaap, Cornelis de Graeff en Joan van de
Poll; over deze burgemeesters: Evenhuis, a.w., deel 3, blz. 165-170 en reg.i.v.
Vgl. Wagenaar, a.w., deel 2, Amsterdam 1765, blz. 324v., Evenhuis, a.w., deel 3, blz. 45;
over het godsdienstig onderwijs van de kinderen in het Diaconieweeshuis: Th. Jak, Het
godsdienstonderwijs in de tweede helft van de zeventiende eeuw te Amsterdam (doet.
scriptie VU 1982), blz. 14-18.
Over de diaconessen te Amsterdam is enige informatie te vinden bij G. Huls, De dienst
der vrouw in de kerk, Wageningen 1951, blz. 91v..
Over dit 'besjeshuis' (dat in de volgende eeuw is uitgebreid met een mannenafdeling):
Wagenaar, a.w., deel 2, blz. 326-330; Evenhuis, a.w., deel 3, blz. 45-48.
Over de voorlezers en -zangers te Amsterdam, die als hoofdberoep nogal eens dat van
schoolmeester uitoefenden: Th. Jak, a.w., blz. 8vv..
Willem Teellinck schreef in NV, 191: 'Och, och, het en is niet uyt te spreken, wat een
stichtinge daer soude gaen over het gantsche Lant, by aldien alle de Huysgesinden inden
lande, daer geseyt worden Ghereformeerde Christenen te woonen, sich oock Christelijcken hadden; die souden uyt-leveren exemplaren der Godsalicheyt onder den volcke,
van daer soude uyt gaen een cracht der Godtsalicheyt, welcke de boosheyt des werelts,
soo soude beschamen, ende den verderffelijcken loop veler snooder nucken, soo
crachtelijcken breken, dat wy vry wel souden sien een andere ghedaente van
Republijcke, dan wy nu doen'. Men vergelijke met het bovenstaande citaat het volgende
uit OC-1655, 132: "t Is niet uyt te spreecken, wat een reformatie, van de particuliere
Familien, kan afvloeyen, tot de Republijcke, ende de gemeynte, jae wat stichtinghe dat
dit soude bringhen over het gantsche Landt; soo wy, die immers den naem hebben van
Ghereformeerde Christenen, oock hadden Wel-ghereguleerde ende Gereformeerde
Familien, wat al noodighe instrumenten voor de Politie, ende Kercke, exemplaren van
Godtsaligheydt, souden daer uyt te voorschijn komen; jae daer soude alle daghe, meer,
ende meer, door-breecken eene kracht der Godtsaligheydt, welcke de boosheydt der
Wereldt soo soude beschamen, ende soo krachtelick vernietighen dien verderffelicken
loop veler snooder sonden onder ons, dat wy, seer haest een andere ghedaente van
Republijcke ende Kercke souden konnen sien, als wel sich teghenwoordigh onder ons
vertoont'. Men kan zonder moeite in dit citaat het aangehaalde gedeelte uit Teellincks
Noodwendigh Vertoogh terugvinden; Wittewrongel heeft wel enige aanvullingen
aangebracht: zo is de gezinsreformatie bij hem van belang voor republiek én kerk; dat
beoogde Teellinck overigens ook, gezien zijn eerdere uitspraak: 'soo de Huysgesinden
wel gestelt waren, het soude met Gods Kercke, ende het Lant, moeten wel gaen'. Het
van Wittewrongel geciteerde bevindt zich in de eerste druk in hoofdstuk VII; in de derde
druk is het hieruit weggelaten en - voorzien van enige veranderingen - ingelast in
hoofdstuk XXXVIII. Men zie OC, 237: "t is niet uyt te spreecken, wat een reformatie
van de particuliere familien soude afvloeijen tot de Republijcke ende Gemeynte;
bysondere stichtinge soude het bringen over het gantsche Landt, soo wy (die immers
den naem hebben van gereformeerde Christenen) oock hadden wel-gereguleerde ende
gereformeerde familien. Wat al noodige instrumenten voor de Politie ende Kercke,
exemplaren van Godtsaligheydt souden daer uyt voortkomen! jae de ware kracht der

Godtsaligheydt soüde alle dage onder ons meer ende meer doorbreken; welke de
boosheyt des werelts soo soude beschamen, dat wy seer haest een geheele andere
gedaente van Politie ende Kercke onder ons souden sien'.
23. Wittewrongel heeft hiervoor gebruik gemaakt van (o.a.) D D , 17f..
24. Vgl. DD, 18: 'a familie is a little Church, and a little commonwealth, at least a lively
representation thereof, whereby triall may be made of such as are fit for any place of
authoritie, or of subjection in Church or common-wealth. Or rather it is as a schoole
wherein the first principles and grounds of government and subjection are learned:
whereby men are fitted to greater matters in Church or commonwealth'.
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4. HET FUNDAMENT VAN HET CHRISTELIJK
HUISGEZIN1

Wittewrongel begint het eerste boek over de christelijke huisregering met
een bespreking van het huwelijk. Daarvoor zijn een tweetal redenen aan te
voeren. Ten eerste: het huwelijk is de weg waarlangs de kiem voor een
huisgezin wordt gelegd; door de huwelijksvereniging worden kinderen
'geteelt' en wordt 'het Huys gebouwt' (OC, 69v.). Eerst een huishouden met
kinderen is voor Wittewrongel een Volkomen huisgezin'. 2 De tweede
reden is dat, wil er van een christelijk gezin sprake zijn, het noodzakelijk is
dat hiervoor een geëigend fundament gelegd wordt: het christelijk
huwelijk.
In de capita II tot en met VI heeft Wittewrongel uiteengezet, hoe men de
aard en het doel van het huwelijk behoort te beschouwen, wat een goede
huwelijkspartner is en hoe men die kan verwerven, en welke stappen
gedaan moeten worden op de weg van de huwelijkssluiting.
Wittewrongel heeft zich voor deze onderwerpen voornamelijk gebaseerd
op de behandeling ervan door de puriteinse auteurs Perkins, Amesius,
Gataker en Gouge. Ettelijke ideeën van deze schrijvers gaan terug op
Bullinger die, zoals bekend, op zijn beurt geprofiteerd heeft van het werk
van Erasmus en Vives.
Wittewrongels ideeën mogen dan grotendeels ontleend zijn aan geschriften van anderen, het is zijn verdienste die ontleningen tot een bondig en
duidelijk geheel te hebben gesmeed en alles te hebben toegespitst op de
bevordering van zulke huwelijken waardoor een fundament wordt gelegd
voor gezinnen die kerk en republiek zullen verlossen van 'disorder ende
confusie'.
Het huwelijk wordt door Wittewrongel omschreven als die staat des levens
waardoor man en vrouw zo nauw met elkaar worden verbonden dat zij
werkelijk één zijn (OC, 7v.). 3 Geheel conform reformatorisch gebruik geeft
hij tegenover Rome een apologie van de gehuwde staat: het huwelijk is een
'eerlick' instituut waarbinnen men een heilig leven kan leiden. 4 Dat het
huwelijk honorabile is, toont Wittewrongel aan door zijn lezers onder
andere te bepalen bij de eerste instelling van het huwelijk. Het huwelijk is
ingesteld door God, in het paradijs, toen de mens nog in de staat der
rechtheid verkeerde. 5 Het is een goddeljke ordonnantie die ouder dan de
zonde is. God heeft ervoor gezorgd dat deze heilige instelling na de
zondeval intact is gebleven (OC, 11).
De voortreffelijkheid van het huwelijk blijkt volgens Wittewrongel ook uit
de drievoudige doelstelling ervan. Het huwelijk dient
- om het menselijk leven gerieflijker te maken: man en vrouw zijn elkaar
tot gezelschap, hulp en troost;
- als een remedie tegen de 'ongeregelde begeerlickheydt des vleesches',
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d.w.z. ter vermijding van onkuisheid en
- tot uitbreiding van het menselijk geslacht (OC, 12-18). 6
Met deze doelomschrijving vertolkt Wittewrongel de gangbare reformatorische opvatting. (De Reformatie zag het huwelijk niet meer als
sacrament 7 ; wel zag zij in het huwelijk de band tussen Christus en de kerk
afgebeeld.) Voor de toelichting die Wittewrongel erop gegeven heeft, is
vooral A Wife in Deed van Gataker gebruikt. 8 Net als deze puriteinse
moralist en in overeenstemming met het uit de zestiende eeuw stammende
gereformeerde huwelijksformuiier heeft Wittewrongel de onderlinge hulp
van man en vrouw als eerste huwelijksgoed genoemd. 9 Reeds voor de
zondeval zei God: 'Het is niet goed dat de mens alleen zij' (Gen. 2:18). Wat
Adam nodig had, was een 'hulpe'. Welnu, als de mens toen al een hulp
nodig had, hoeveel te meer na de val, nu de vervulling van de levenstaak zo
vaak een last is. 10 Conform het scheppingsverhaal vult Wittewrongel voor
die zo noodzakelijke 'hulpe' in eerste instantie de vrouw in. Evenals
Gataker en veel eerder reeds Bullinger 11 laat hij zich zeer positief uit over
deze 'hulpe', gezien het genoegen dat zij de man vermag te verschaffen:
'gelijck geselschap, op alle tijdt sijn aengenaemheydt en vermaeck geeft,
soo bysonder in tijden van droeffenisse. Het gesichte van een vriendt is dan
bysonder aengenaem, noyt welkomer. Wat moet het dan een troost en
vreughde zijn, als dan te genieten het geselschap van een Huys-vrouwe, die
gelijckse mede-genoot is in de eere en blytschap des Mans, mede deel heeft
in sijne droeffenisse; die gedurigh by hem is, in al het gene hem bejegent tot
hulpe wesen kan, jae noodige verquickinge ende oock raedt kan toebringen.
De vrouwe in desen soo aengenaem geselschap zijnde, aen haeren man,
datse werdt genoemt het vermaeck, den lust sijner oogen' (OC, 13).
Overigens laat Wittewrongel niet na erop te wijzen dat de man op zijn
beurt de hulp van de vrouw, de steun van het 'swackste vat', is (id.).
Het eerstgenoemde huwelijksdoel is door Wittewrongel beschouwd als de
grootste van de drie grote weldaden die het huwelijk biedt. Ik formuleer
opzettelijk zó, om niet de indruk te wekken dat Wittewrongel de andere
huwelijksdoelen zou opgevat hebben als slechts bijkomende voordelen.
Wie trouwt, krijgt daarmee een levensgezel(lin) die 'naerder' [=nader]
ende dierbaerder' is dan een kind, maar dit neemt niet weg dat kinderen wel
degelijk een grote zegen zijn (vgl.OC, 13 en 18). Dankzij de procreatie
worden niet alleen het menselijk ras en de Kerk uitgebreid, maar ook de
familienaam en de eer van het huis bewaard en is men verzekerd van
oudedagsverzorging (OC, 16). Sedert de zondeval is het huwelijk ook een
grote weldaad voor de kanalisering van de geslachtsdrift. Wie de 'gave der
onthouding' niet heeft, gelieve dan ook van het remedium concupiscentiae
dankbaar gebruik te maken. In tegenstelling tot Rome wenst Wittewrongel
- met de hoofdstroom van de reformatorische traditie 12 - de celibataire
staat geen morele meerwaarde ten opzichte van de gehuwde staat toe te
kennen (OC, 24). Wie de 'gave der onthouding' heeft, mag de 'eenzame
staat' prefereren om praktische redenen. 13 Wie de celibataire staat voor
geestelijken verplicht wenst te stellen vanwege de seksuele gemeenschap
die bij het huwelijk hoort - hetgeen Rome doet - kan op Wittewrongels
scherpe afkeuring rekenen. Aan de binnen het kader van het monogame
huwelijk te beleven seksualiteit is immers geen onreinheid of onheiligheid
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inherent, betoogt hij met een beroep op Heb. 13:4 (OC, 18vv.).14 Van
Augustinus haalt hij de uitspraak aan dat er zowel castitas conjugalis als
castitas virginalis is (OC, 24).
Na de voortreffelijkheid van de gehuwde staat aangetoond te hebben,
bespreekt Wittewrongel in de capita III, IV en V enkele zaken die van
belang zijn bij de keuze van een huwelijkspartner. Het gaat erom dat men
(N.B.: Wittewrongel denkt vooral vanuit de man) een partner vindt die als
geschikt kan aangemerkt worden. Men mag zich in deze belangrijke
aangelegenheid - immers: 'Trouwen, houden, is den naem' - niet op
sleeptouw laten nemen door zijn gevoelens: 'het verstant en het oordeel,
moet hier de affectie leyden' (OC, 45). Men moet een partner zoeken die
dezelfde ( = de gereformeerde) religie is toegedaan, welopgevoed is, met
wie men niet teveel verschilt qua leeftijd en stand, en met wie men
karakterologisch behoorlijk overweg kan: de 'humeuren' moeten accorderen. 15 Velen menen evenwel dat een geschikte partner het meisje is met het
mooiste gezicht of de vrouw of man met het meeste geld (OC, 50vv.). 16 Zij
geven zich geen rekenschap van de vraag 'wat eere wy in desen staet onsen
grooten Godt, ende wat voordeel, de Republijcke en Kercke sullen konnen
toe-Dringen' (OC, 50). Verblind door erotische drift of door geldzucht is
men bereid om over religieverschillen heen te stappen en te trouwen met
een rooms-katholieke of een doopsgezinde partner (OC, 52). 17 Met name
huwelijken tussen gereformeerden en 'papisten' komen volgens Wittewrongel zo vaak voor, dat hij meent een ernstige waarschuwing tegen het
zoeken van een eega 'by den Antichrist' te moeten inlassen (OC, id.). 18
Het vinden van een partner die aan de gestelde eisen voldoet, is, naar
Wittewrongel erkent, geen eenvoudige zaak, maar omdat het toekomstig
geluk of ongeluk in het geding is, moet men zich de nodige moeite willen
getroosten (OC, 54). 19 Men moet God om bijstand verzoeken en met beide
ogen en oren wijd open op pad gaan (OC, 54, 57). Wanneer men een
persoon (N.B.: Wittewrongel denkt met name aan een vrouws-persoon)
gevonden heeft tot wie men zich voelt aangetrokken, moet nagegaan
worden of men aan deze persoon een fatsoenlijke en vrome eega zal
kunnen hebben. Net als de huwelijksadviseurs Erasmus, Vives, Bullinger,
Smith en Dod & Cleaver doet Wittewrongel een aantal indicatoren voor
geschiktheid aan de hand; hij adviseert te letten op haar reputatie ('naem'),
oogopslag, spreken, kleding, vrienden en opvoeding (OC, 54-57). 20 Op de
uitkomst van dit onderzoek mag men evenwel niet zondermeer blind
varen; om de kans op vergissing te verkleinen, raadplege men ook ouders
en vrienden (OC, 57).
Nu kan zich de situatie voordoen dat men een meisje gevonden heeft dat in
alle opzichten beantwoordt aan de eisen waaraan een geschikte partner
moet voldoen, maar het lukt niet om haar wederliefde te winnen. Deze
vergeefse vrijers bemoedigt Wittewrongel met de gedachte dat God
desgevraagd het meisjeshart in gunstige zin kan bewerken (OC, 58). 21
Dat er - met goedvinden van de ouders 22 - door een 'eerlicke Vryagie' een
'grondt van rechte liefde' tussen de partners wordt gelegd, is volgens
Wittewrongel noodzakelijk. Hij wijst erop dat voor het aangaan van een
lichaam en ziel verenigende verbintenis als het huwelijk een bewilliging
nodig is die uitdrukking moet zijn van de genegenheid die man en vrouw
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voor elkaar voelen (OC, 60).23
Wanneer de partijen 'malkanderen gesint hebben', breekt het moment aan
waarop - in aanwezigheid van ouders en vrienden - trouwbeloften gegeven
moeten worden. Die moeten vervolgens openbaar worden gemaakt: het
huwelijk moet worden aangegeven en aangetekend (OC, 64). Bij de
aantekening werd o.a. vastgesteld of partijen vrije personen waren - dit ter
voorkoming van bigamie - en of zij jegens elkaar niet in een verboden
graad van bloedverwantschap stonden,24 Op drie achtereenvolgende
zondagen voorafgaand aan de 'solemnisatie van de publique trouwe'
moeten dan de 'Houwelicksche geboden' afgekondigd worden (OC, 65).
Wittewrongel wijst erop dat er gedurende deze weken nog geen geslachtsverkeer mag plaatsvinden (OC, 64). Wanneer geen bezwaren tegen het
huwelijk zijn ingebracht, kan tenslotte de met de ondertrouw gelegde band
door een predikant van de publiek erkende kerk officieel bevestigd en
plechtig ingezegend worden (OC, 65v.).25
De kerkelijke trouwplechtigheid mag gevolgd worden door een opgepaste
wijze te vieren bruiloft (OC, 67v.). Wittewrongel betreurt het dat de
bruiloften doorgaans in het teken van de onmatigheid staan en hij spreekt
de hoop uit dat te Amsterdam de door de magistraat in 1655 uitgevaardigde
verordeningen i.v.m. de buitensporigheden bij bruiloften trouw nageleefd
zullen worden (OC, 69).26 De bruiloftsgasten zouden moeten bedenken dat
'in alles wat wy spreken, of doen... de Heere tegenwoordig is' (OC, 68).
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AANTEKENINGEN
1. Ik heb voor dit hoofdstuk gebruik gemaakt van mijn artikelenserie over De
huwelijksleer van Petrus Wittewrongel, in: Doe. blad Nad. Re f. 3 (1979), 56-64, 101110; 4 (1980), 104-108; 5 (1981), 17-22, 83-86; 6 (1982), 23-31; 7 (1983), 43-49.
2. Wittewrongel schrijft letterlijk (OC, 69) 'dat een Huys-gesin niet volkomen is, soo
lange daer geen kinderen en zijn'; men vergelijke hiermee wat we elders bij hem lezen:
'in een compleet ende vol-komen Huys-gesin, sijn behalven Man ende Wijf, noch
andere persoonen in de Huys-houdinge, die hare bysondere opmerekinge ende
noodtsaeckelickheydt hebben: 't zy dat wy sien op die gene, de welcke Vader ende
Moeder de naeste zijn; door welcke oock eygentlick het huys gebouwt kan worden; als
daer zijn de Kinderen, Sonen ofte Dochteren. Ofte datse in het huys als noodige
behulpselen tot de Huys-houdinge zijn, als dienst-knechten ende dienst-maeghden'
(OC, 143). Uit het zojuist gereleveerde kan opgemaakt worden dat een huishouden (of
huisgezin) ook onvolkomen is, wanneer personeel ontbreekt. Het ontbreken van
kinderen is echter een meer wezenlijk tekort: 'want die [ = de kinderen] zijn 't, die den
naem van hare Ouders op en levendigh houden, ende haer ende haer Huys naer hare
doodt bekent maecken' (OC, 70).
3. Wittewrongel baseert zich op de bijbelplaatsen Matth. 19:6 en Ef. 5:31. Hoe nauw de
band tussen man en vrouw wel is, heeft Wittewrongel treffend geadstrueerd: 'De doodt
doet den bandt des Houwelijcks gewelt aen, en wil dien los maecken en verbreecken;
Man en Wijf die zijn wel ongenegen, maer sy moeten; de doodt scheydt haer door
gewelt; maer hoe? de een treckt met sich een gedeelte van de andere, ende dat gedeelte is
het Herte. Jae even het Lichaem van de af-gestorvene, neemt wegh met sich de Ziele
van de overgeblevene. En niet alleen de Ziele, maer somtijts oock het het Lichaem
mede. Sal niet eene maendt, eene weecke, oock wel eene dagh, begraven man ende wijf?
niet alleen in Pestilentiale en besmettelicke tijden, (want daer in is dan geen wonder)
maer alleen door dien den Lijm der affectie, in desen bandt soo vast kleeft, en de Zielen
soo naeuwe aen malkanderen heeft verknocht; dat de Man sal seggen van sijn Vrouwe,
gelijck Jacob seyde van sijnen Sone Joseph. Ick sal rouw bedrijvende tot mijnen Sone in
het graf nederdalen. Gen. 37:35.' (OC, 8). Overigens zie men Doe. blad Nad. Re f. 3
(1979), 57v..
4. Ik attendeer er in dit verband op dat Heinrich Bullinger in hoofdstuk XI van zijn
huwelijksboek (N.B.: ik gebruik de vertaling van Miles Coverdale: The Christen state of
Matrimonye, 1541) aangaf 'how blessed honorable, and good a thinge' het huwelijk is,
en in het volgende hoofdstuk liet zien 'that the pope in forbyddinge, the spiritualite to
mary, hath done agaynst God, agaynst honestie and agaynst right'.
5. Zie voor dit 'bewijs' - waarvan Wittewrongels hoofdbron ongetwijfeld Gouge (DD,
208f.) is, maar ook bij andere auteurs (reeds bij Bullinger) is te vinden - Doe. blad. Nad.
Re f. 3 (1979), 58-61; ik heb daar ook nog enige andere argumenten van Wittewrongel
besproken.
6. Zie voor een uitvoerige analyse van deze drie doeleinden: Doe. blad Nad. Ref. 3 (1979),
101-108.
7. Doe. blad Nad. Ref. 3 (1979), 101. Luther noemde het huwelijk 'ein ausserlich, weltlich
ding', volgens L. Brink, De taak van de kerk bij de huwelijkssluiting. Een onderzoek naar
de geschiedenis van de kerkelijke huwelijksinzegening,
vooral onder het aspect van de
sacramentaliteit (diss. UvA), Nieuwkoop 1977, blz. 115.
8. Vgl. OC, 12-18 en WD, 27-38 (of OG, 491-496).
9. Ook in het - aan Wittewrongel bekende? - Huysboec van Bullinger lezen we dat 'de
eerste oorsaecke der insettinghe des houwelicx is, het nut des menschen, te weten, op
dat zijn leven te lieflicker ende bequamer sy'; vgl. Huysboec, z.pl. 1566, fol. 72r°. Indien J.T. Johnson kennis genomen had van het huwelijksboekje en van het over het
huwelijk handelende gedeelte van het - ook in het Engels vertaalde - huisboek van
Bullinger, zou hij puriteinen als Perkins, Gouge en Gataker minder originaliteit in zake
de conceptie van 'the companionate marriage' hebben toegeschreven in A Society
Ordained By God. English Puritan Marriage Doctrine In the First Half of the
Seventeenth
Century, Nashville/New York 1970. Hij zou dan ook niet hebben
geschreven dat 'the source for this idea of the primacy of companionship in marriage
remains unclear'; English Puritan Thought on the Ends of Marriage, in: Church History
38(1969), 435f..
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10. Ter illustratie van Wittewrongels afhankelijkheid van Gataker geef ik twee citaten.
Wittewrongel schrijft: 'Wat is 'er aengenamer als hulpe, ende soo Godt de Heere dit
voor den val geoordeelt heeft den Mensche noodigh te zijn: wanneer hem sijnen last
geen arbeydt noch pijne en was, maer enckel vermaeck; hoe veel meer nu, naer den Val
van onse eerste Ouders, daer de droevige vrucht van de sonde soo sware lasten over den
Mensche gebracht heeft' (OC, 13); men vergelijke hiermee hetgeen Gataker schreef:
'And if Man before his fall in the state of innocencie stood in need of helpe, when his
labour was no toile to him, no paine, but a pleasure; then much more since his fall, now
that his traveil is become toilsome unto him, and the fruit of his sin hath brought so
many burdens upon him' (WD, 29).
11. In zijn Huysboec betoogt Bullinger - gebruik makend van uitspraken van Antipater,
Euripides en Hierocles - dat de vrouw als huwelijkspartner niet 'een verhinderinge ofte
noodtwendich quaet', maar 'een hulpe ofte arm des mans' is (a.w., fol. 72r°).
12. Er waren ook protestantse theologen die het celibaat - met name voor geestelijken beter achtten. Belangrijke anglicanen als R. Hooker, J. Cosin en G. Herbert spraken er
uitdrukkelijk hun voorkeur voor uit; Hooker achtte het celibataire leven 'a thing more
angelicall and divine' dan het huwelijk; zie G.H. George & K. George, The Protestant
Mind of the English Reformation 1570-1640, Princeton, N J . 1961, p. 255-267. In dezen
stemt Hooker overeen met zijn rooms-katholieke tijdgenoot kardinaal Bellarminus;
vgl. J.T. Johnson, A Society Ordained By God, p. 39.
Een voorbeeld van een gereformeerde piëtist die de ongehuwde staat hoger achtte dan
de gehuwde is Jodocus van Lodenstein. Zie PJzn. Proost, Jodocus van Lodenstein (diss.
RUL), Amsterdam 1880, blz. 30,124v.; Proost refereert in dit verband aan het gedicht
'Vryheids-lof' (in: Uytspanningen, Amsterdam 1733, blz. 443vv.) en de preek over 1
Thess. 4:4 (in: De Heerlykheyd Van een Waar Christelyk Leven, Amsterdam (Jacobus
van Hardenberg) 1711, blz. 77v.) van Van Lodenstein.
13. Volgens Wittewrongel mag men dat uit 1 Cor. 7 afleiden: 'Al het geene met eenige
schijn soude konnen ingebracht werden uyt den Apostel Paulo, tegens den Houwelicken
staet, siet alleen op eenige toe-vallige gelegentheden: Want hoe-wel hy somtijdts
spreeckt tot recommendatie van den eensamen staet, hy wijst alleen aen een meerder
gevoegelickheydt, die hy oock bindt aen de tegenwoordige noodtsakelickheydt. (Hy
seght) 1 Cor. 7:1. Het is een mensche goet geen Wijf aen te raecken, ende vers 38.
spreeckende van het besteden van sijne dochters ten Houwelicke, seght: die haer ten
Houwelick uyt geeft, die doet wel, diese ten Houwelick niet uyt en geeft, die doet beter.
Want wy en mogen de woorden Pauli soo niet op-nemen, als of hy een bysondere
deughtsaemheydt soude stellen in den eensamen staet; maer dat noemt hy goet te zijn,
het geene by sich minder moeyte, bekommeringe, ende ongemack heeft: ende dat is in
sijn gevoelen beter, het gene dienstiger, ende oorbaerder is, en dat alleen ten opsichte
van sommige persoonen, ende voor die tijdt; gelijck hy hem selven soo verklaert, vers
26. Ick houde dan dit goet te zijn, om den aenstaenden noodt' (OC, 24).
14. Hij brengt dit nadrukkelijk naar voren 'om dat de Kercke Godts, even van de tijden der
Apostelen af, noyt vry en is geweest van sulcken slagh van menschen, die seer smadelick
ende verachtelick van het Houwelicksbedde hebben gesproken' (OC, 19); hij noemt
verscheidene 'slechte vrienden van den Houwelicken staet', zoals de patres Origenes,
Tertullianus en Hieronymus en de roomse kardinaal Bellarminus ('Bellarmijn').
Eenzelfde houding jegens de monogaam te beleven seksualiteit als van Wittewrongel
treffen we bij Gataker aan; zij wortelt in de zestiende eeuw: 'Sex... became theologically
acceptable in the sixteenth century... the day when sex was considered intrinsically evil
had clearly passed', schrijft B.I. Murstein, Love, Sex and Marriage through the ages,
New York 1974, p. 185.
15. Voor zijn behandeling van de genoemde eisen (met uitzondering van de laatste)
waaraan een geschikte partner moet voldoen, heeft Wittewrongel zich grotendeels
gebaseerd op Gouge (DD, 188-192; N.B.: i.p.v. 192 foutief 196genummerd) en Perkins
(CH, 31 lv.); zie verder: Doe. blad Nad. Ref. 5 (1981), 83-86; vgl. D. Haks, Huwelijk en
gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw, Assen 1982, blz. 105-109.
16. Wittewrongel volgt hier A Good Wife Gods Gift van Gataker: zie Doe. blad Nad. Ref. 6
(1982), 23v..
17. Zie over gemengde huwelijken te Amsterdam: R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam,
deel 2, blz. 89vv. en in Holland: D. Haks, a.w., blz. 132-135.
18. En 'niemandt en dencke oock sich te verschoonen met het exempel van Simson', schrijft
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19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
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Witte wrongel, want (1) wij moeten niet leven volgens exempelen, maar volgens
bijbelse voorschriften, (2) in Simsons 'vryagie' was iets 'extraordinaris' en (3) de
uitkomst van dit huwelijk was droevig: 'het werdt een weenende, ende daer naer
bloedige Bruyloft' (OC, 53); men vergelijke hiermee hetgeen Willem Teellinck in
Sampson De Held Gods, Middelburg 1625, blz. 70 schreef: 'Ende niemant meyne sich te
konnen verschoonen, met het exempel Sampsons, want I. Het is seker waer wy expresse
ende uyt-gedructe geboden Gods hebben, daer teghen en gelden gheene exempelen... II.
Het blijckt hier na, dat daer was wat bysonders, ende wat Goddelicx in dese vryagie
Sampsons... III. Soo blijckt het oock gantsch klaer, dat dit houwelick Sampsons...
ongeluckelicken uyt-viel... het was oock een bloedighe bruylofte'.
Wittewrongels middelen voor het vinden van een goede partner die ik aanstonds beknopt en in een andere volgorde dan die van de schrijver - zal weergeven, zijn
ontleend aan Gatakers A Wife in Deed: vgl. OC, 54, 57v. met WD, 58f..
Deze zes 'kenteyckenen' worden niet genoemd door Gataker, ze zijn door Wittewrongel
ontleend aan A Godlie Forme Of Householde Government van Dod & Cleaver; deze
auteurs adviseren de eventuele 'fitnesse' te bepalen aan de hand van de volgende
'signes': (1) 'Report, Name, or Fame', (2) 'Looke', (3) 'Talke or speech', (4) 'apparell',
(5) 'Companie', (6) 'Education'; besproken HG, 102-109. De puriteinse scribenten
hebben voor hun toelichting op de genoemde punten gebruik gemaakt van de
huwelijksboeken van Smith en Bullinger. Bullinger heeft voor zijn bespreking van de
herkenningsmogelijkheden van een geschikte partner zich nauw aangesloten bij
hetgeen daarover eerder was geschreven door Erasmus en Vives. Zie voor nadere
precisering van het in deze aantekening gestelde en de vermelding van parallellen
tussen de tekst van Wittewrongel en die van Dod & Cleaver: Doe. blad Nad. Kef. 6
(1982), 25-28.
Wittewrongel volgt hier Gataker, A Good Wife Gods Gift, hetgeen ik aantoonde in Doe.
blad Nad. Ref 6 (1982), 29.
Op de plicht van kinderen om het ouderlijk consent te vragen zal ik ingaan in hoofdstuk
7, par. 7.1..
Wittewrongel volgt hier G. Amesius (vdC, 632v.).
Over hetgeen Wittewrongel hierover heeft geschreven zie men Doe. blad Nad. Ref. 5
(1981), 18-21; over het onderzoek van de Amsterdamse kerk ter zake van huwelijksvereisten en -beletselen: R.B. Evenhuis, a.w., deel 2, blz. 61vv..
De kerk voltrok de huwelijken van gereformeerden, die van niet-gereformeerden
werden op het stadhuis ten overstaan van de schepenen voltrokken, volgens R.B.
Evenhuis, a.w., deel 2, blz. 59, 64.
We zullen hier moeten denken aan de zgn. weeldewetten, waarin met betrekking tot
bruiloften o.a. de volgende bepalingen voorkomen: (1) op een bruiloft mogen maximaal
vijftig gasten zijn, (2) er mag niet langer dan twee dagen gefeest worden, (3) er rnogen
niet meer dan twee gangen zijn en elk gerecht mag slechts eenmaal rondgaan. Zie R.B.
Evenhuis, a.w., deel 2, blz. 71.

5. HET CHRISTELIJK HUWELIJKSLEVEN

Wil men kunnen spreken van een christelijk huisgezin, dan zal een gezin
bestuurd moeten worden overeenkomstig de richtlijnen van Gods Woord
en zullen de gezinsleden in hun onderlinge relaties - te weten: man en
vrouw, ouders en kinderen, meesters en dienstknechten - zich in
overeenstemming met de bijbelse voorschriften behoren te gedragen (OC
72). In de Oeconomia Christiana heeft Wittewrongel eerst uiteengezet, hoe
de gehuwden zich jegens elkaar behoren te gedragen, welke plichten zij
tegenover elkaar moeten betrachten. Een van de belangrijkste redenen
waarom kinderen, dienstknechten en dienstmeisjes zich onbehoorlijk
gedragen tegenover hun meerderen in huis is naar Wittewrongels stellige
overtuiging, dat man en vrouw nalatig zijn in de betrachting van de
plichten die zij elkaar schuldig zijn: zij geven zelf het slechte voorbeeld
(id.). Wittewrongel acht het dan ook van het grootste belang dat zij hun
plichten goed betrachten: 'Soo Man en Vrouwe, die de hoofden, de sprinckader van de Familie zijn, een goeden cours setten, met malkanderen
welleven, de Kinderen ende Dienst-knechten sullen oock te gemackelicker
in een goede order konnen gehouden werden' (id.). Geen wonder dat hij
begint met man en vrouw te informeren over en aan te sporen tot de
beoefening van hun plichten als echtgenoten. 1
De plichten die man en vrouw elkaar schuldig zijn, onderscheidt Wittewrongel in plichten die beiden jegens elkaar moeten nakomen (hun
'gemeene' plichten) en plichten die de vrouw in het bijzonder ten opzichte
van de man en de man in het bijzonder tegenover de vrouw moet nakomen
(hun respective 'speciale' of 'bysondere' plichten). Dit onderscheid loopt
parallel met het verschil dat William Gouge maakte tussen de 'commonmutuall duties' en de 'particular duties' (DD 213, 267, 349).

5.1. DE GEMEENSCHAPPELIJKE WEDERZIJDSE PLICHTEN VAN DE GEHUWDEN

De gemeenschappelijke plichten die man en vrouw elkaar schuldig zijn,
heeft Wittewrongel - in navolging van zijn puriteinse hoofdbron-verdeeld
in plichten waarvan de betrachting noodzakelijk is ter instandhouding van
het wezen van het huwelijk en plichten die van belang zijn voor het welwezen ervan. 2 De plichten die betrekking hebben op het wezen van het
huwelijk zijn de volgende:
- samenwonen en elkaar nooit verlaten (cap. VIII);
- elkaar trouw zijn, geen overspel plegen (capita IX en X).
De plichten waarvan de betrachting noodzakelijk is om genoegen aan het
huwelijk - het wei-wezen ervan - te kunnen beleven, zijn deze:
- conjugale (of huwelijks-)liefde en hiermee gepaard gaande onderlinge
verdraagzaamheid (resp. cap. XI en XII);
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- zorg voor eikaars geestelijke en uiterlijke welstand (cap. XIII).
Voor de behandeling van de genoemde plichten heeft Wittewrongel gebruik
gemaakt van de - in hoofdstuk 2 vermelde - werken van Amesius, Bolton,
Downame, Gataker, Gouge, Perkins, Smith en Taffin.
De echtelijke samenwoning
Dat man en vrouw bij elkaar wonen acht Wittewrongel essentieel voor het
huwelijk. Het samenwonen wordt volgens hem gevorderd in Gen. 2:24.
Omdat zij 'één vlees' zijn geworden, moeten de gehuwden niet langer bij hun
ouders wonen, maar het ouderlijk huis verlaten en in een eigen woning
trekken om een eigen huishouden te beginnen (OC, 73v.).3 Het is
Wittewrongel niet onbekend dat het zowel de ouders als de kinderen nogal
eens moeite kost om elkaar te verlaten. Uit liefde proberen ouders hun
kinderen zo lang mogelijk thuis te houden. Uiteindelijk moet men ze laten
gaan, omdat ze nu eenmaal een ander toebehoren (OC, 73).
De plicht om samen te wonen moet men volgens Wittewrongel niet zo
rigoreus interpreteren alsof man en vrouw nimmer van elkaar zouden
mogen afwezen. Er zijn gevallen waarin het geoorloofd is om te absenteren
(OC, 74).4 Men kan beroepshalve genoodzaakt zijn om thuis afwezig te zijn.
Wittewrongel denkt hier aan het zeevarende volk, aan kooplieden die voor
hun handel naar het buitenland moeten reizen en aan postboden, alsmede
aan vrouwen die uit bakeren gaan ('kraem-bewaersters') of zieken oppassen.
Voorts is afwezigheid geoorloofd wanneer men ten dienste van de kerk of de
republiek wordt uitgezonden. Wittewrongel geeft als voorbeelden: de man
die voor zij n land oorlog moet voeren en de man die als gezant naar een ander
land wordt afgevaardigd. Dan zijn er tenslotte nog de situaties waarin men
geheel tegen zijn wil niet bij 'sijn lief geselschap ende familie' kan zijn,
hetgeen zich voordoet bij gevangenschap.
Wanneer men beroepshalve of om een andere gewichtige reden voor enige
tijd van huis moet zijn, zullen beide partners die noodzakelijke absentie
beleven als een moeilijke en verdrietige zaak: 'want daer de liefde de herten
heeft verbonden, daer werden de lichamen als sy niet by een en mogen
blijven, als van makanderen [sic!] gescheurt' (OC, 75). Het behoort volgens
Wittewrongel dan ook zo te zijn dat men niet langer dan strikt nodig is van
huis wegblijft en dat men gedurende de periode van afwezigheid de liefde
met alle mogelijke middelen (zoals brieven) tracht te onderhouden (id.).5
De huwelijkse samenwoning omvat niet alleen het gemeenschappelijke
gebruik van één huis en één tafel, maar ook en vooral van één bed. Man en
vrouw zijn door de huwelijksband zo nauw samengevoegd 'dat sy niet meer
twee en zij n, maar een vleesch' (OC, 8). Dit houdt volgens Wittewrongel (die
zich beroept op 1 Cor. 7: 3 v.) in, dat man en vrouw nu macht hebben over
eikaars lichaam en verplicht zijn elkaar de 'schuldige goetwilligheydt' te
betalen. De lichamelijke gemeenschap hoort wezenlijk bij het huwelijk; zij is
noodzakelijk ter realisering van de huwelijksdoeleinden. Hierdoor wordt
immers gezorgd voor 'een heyligh Zaedt', worden de gehuwden vaster in
liefde verenigd en zullen zij de kuisheid beter kunnen bewaren (OC, 75).6
Seksuele omgang binnen het huwelijk is als zodanig geen onzuiver werk en
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wordt het volgens Wittewrongel ook niet wanneer man en vrouw dit verkeer
regelen overeenkomstig Gods Woord. Zij moeten ervoor zorgen dat het
'gebruyck van het Houwelicks-bedde' eerbaar, heilig en matig zij (Wittewrongel citeert in dit verband 1 Thess. 4:4). Door 'vleeschelicke excessen,
lichtveerdige onkuysche redenen, onreyne ende geyle lichtveerdigheden'
verontreinigt men het huwelij ksbed (id.). Net als Robert Bolton (wiens
naam nergens genoemd wordt) wijst Wittewrongel erop dat de geslachtelijke omgang niet bedoeld is om het vuur van de lusten aan te wakkeren, maar
om dit vuur te doven. 7 Hij beroept zich in dit verband op de kerkvaders
Ambrosius, Augustinus en Hieronymus die de gehuwden voorhielden 'dat
'er niet schandelicker en is als sijn Huys-vrouwe soo te beminnen, en in
sulcke onreyne liefde ontrent haer te branden, als of sy een overspelige
Vrouwe ware' (id.). 8 Ook contemporaine theologen hebben erop gewezen
dat de deugden kuisheid en matigheid in de seksuele omgang beoefend
moeten worden. Met name de rooms-katholieke casuïsten hebben vele
consciëntiegevallen die op de seksuele (on-) matigheid betrekking hebben,
behandeld. De gedetailleerdheid waarmee zij in dezen te werk zijn gegaan,
acht Wittewrongel evenwel afkeurenswaardig; zij hebben de grens van de
christelijke eerbaarheid ver overschreden en daarin wenst hij hen niet na te
volgen (OC, 75 v.).
In navolging van de puriteinse casuïst William Perkins bespreekt Wittewrongel twee gevallen waarin het geboden is om zich seksueel te onthouden:
tijdens de menstruatieperiode van de vrouw en gedurende een vastenperiode
(OC, 76).*
Geslachtsgemeenschap 'wanneer de Vrouwe is in hare af-sonderinge', is in
de bijbel expliciet verboden (Levit. 18:19). Degenen die dan seksuele
omgang hebben, verontreinigen zich en moesten (volgens Levit. 20:18) met
de dood gestraft worden. Het taboe op seksueel verkeer gedurende de
menstruatieperiode houde men niet voor een ceremonieel voorschrift dat
christenen niet zou gelden. Zich beroepend op Augustinus wijst Wittewrongel erop dat hier (ook) sprake is van een moreel gebod. Gemeenschap in de
tijd dat de vrouw vloeit is onnatuurlijk. Het afzichtelijke hiervan heeft men
ook buiten de bijzondere openbaring beseft. Hoe verkeerd men weldoet met
dergelijk ontijdig copuleren, blijkt uit het gevolg ervan: 'een besmettelicke
ofte gebreeckelicke generatie' (id.). Anders gezegd: kinderen die verwekt
worden tijdens de menstruatieperiode worden ziek of misvormd geboren. Een opvatting waarvoor Wittewrongel zich onder andere beroept op
Hieronymus. 10 Dat seksuele abstinentie geboden is wanneer het tijden van
droefheid zijn en de mens tot vasten is geroepen, vond Wittewrongel
eveneens in de Schrift voorgeschreven (1 Cor. 7:5 en Joel 2 : 1 6 ) . n Langer
dan noodzakelijk is, dient men zich volgens Wittewrongel (die wederom
naar 1 Cor. 7:5 verwijst) niet seksueel te onthouden. 12 In de eerste druk van
de Oeconomia Christiana zei hij het zó: buiten de twee besproken gevallen
is het een goede zaak dat man en vrouw zich 'met malkanderen
vermaecken, ende verblijden'. Hij citeerde in dit verband ook enige
welhaast voluptueuze uitspraken van de Spreukendichter (Spreuk. 5:17
vv.). Zou hij later de bewuste passage hebben geschrapt, omdat hier van het
blussen van de lusten een te frivole aangelegenheid werd gemaakt? (vgl.
OC, 7 6 e n O C - 1 6 5 5 , 144 v.)
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'Wanneer een man een vrouw genomen en die getrouwd zal hebben, zo zal
het geschieden indien zij geen genade zal vinden in zijn ogen, omdat hij iets
schandelijks aan haar gevonden heeft, dat hij haar een scheidbrief zal
schrijven en in haar hand geven, en ze (zal) laten gaan uit zijn huis' (Deut.
24:1). - Uit dit oudtestamentische voorschrift omtrent echtscheiding mag
men volgens Wittewrongel niet afleiden dat God het goed vond dat men
zich van zijn vrouw scheidde. Hij haat het verlaten (Mal. 2:16), maar liet
het toe om erger te voorkomen. Wittewrongel attendeert op hetgeen Jezus
tegen de farizeeën in het bekende echtscheidingsdebat zei: 'Mozes heeft
vanwege de hardheid uwer harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten;
maar van den beginne is het alzo niet geweest' (Matth. 19:9). God heeft
man en vrouw samengevoegd met de bedoeling dat zij levenslang met
elkaar verbonden zouden blijven. Gezien het voorgaande is het volgens
Wittewrongel dan ook volkomen verkeerd dat de rooms-katholieken 'naer
[—na] de bevestinge van den bandt des Houwelicks Man en Vrouwe seer
lichtelicken scheyden van malkanderen'.13 Eveneens in strijd met Gods
Woord acht hij de onder doopsgezinden - bij de 'harde Banners' - aan te
treffen praktijk om vanwege 'seer geringe beuselingen' man en vrouw te
scheiden van tafel en bed (OC, 78).14 Handelen de roomsen en bepaalde
volgelingen van Menno Simons onschriftuurlijk door gehuwden te
scheiden van tafel en bed, niet minder ernstig achte men de onder
gereformeerde christenen al te gebruikelijke 'trouwloose verlatingen'.
Volgens Wittewrongel is het schering en inslag dat men bij elkaar
wegloopt wanneer zich in het huwelijk problemen voordoen. Over de aard
van die problemen licht Wittewrongel ons hier slechts summier in; hij
noemt 'korselheyt' en 'twist-gierigheydt' (id.).15 Wie zijn of haar wettige
partner moedwillig heeft verlaten en niet van zins is om terug te keren,
verzaakt niet alleen de plicht tot samenleven, maar vernietigt volgens
Wittewrongel ook de huwelijksband. Een dergelijke moedwillige en
hardnekkige verlating geeft de onschuldige partij dan ook de vrijheid om
een ander te trouwen. Voor deze opvatting beroept Wittewrongel zich op
het oordeel van 'groote Leeraren deses tijdts', te weten: Luther, Calvijn,
Beza, Martyr, Melanchton en Zanchius.16 De vrijheid om te hertrouwen die
de verlaten partij vergund wordt, ontlenen deze gezaghebbende theologen,
naar Wittewrongel opmerkt, aan 1 Cor. 7:15: 'Maar indien de ongelovige
scheidt, dat hij scheide; de broeder of de zuster wordt in zodanige gevallen
niet dienstbaar gemaakt'. De apostel Paulus geeft in deze tekst weliswaar
een regel voor het geval waarin een ongelovige uit haat tegen de religie de
gelovige verlaat en zodoende de huwelijksband verbreekt (desertio
religionis causa); deze regel moet evenwel analogisch toegepast worden op
ieder geval van kwaadwillige verlating (malitiosa desertio). Ter rechtvaardiging wijst Wittewrongel erop dat ook wanneer degene die zijn partner
verlaat een gereformeerd christen is, hij ongetwijfeld een naam-christen is
en dus gelijk staat aan de ongelovige in de aangehaalde bijbelplaats. Voorts
voert hij nog aan dat er bij een moedwillige verlating vrijwel altijd sprake is
van overspel (id.). Deze associatie van verlating en overspel - waarmee 1
Cor. 7:15 in harmonie gebracht wordt met Christus' uitspraken, waarin
alleen overspel als reden voor echtscheiding erkend wordt - heeft
Wittewrongel mogelijk aan Beza ontleend.17
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Gij zult niet echtbreken
Willen man en vrouw aan de samenwoning, inclusief de seksuele
gemeenschap, echt genoegen beleven en de conjugale liefde versterken, dan
moeten zij ervoor zorgen dat de huwelijksband niet geschonden wordt door
zich te verenigen met een ander. Anders gezegd: zij moeten elkaar trouw
blijven (OC, 79). Wanneer men elkaar ontrouw wordt, wordt de echt
gebroken en het kan niet anders of 'daer moet een Helle van verdriet ende
bittere onlust komen tusschen die gemoederen, die soo naeuwe zijn
vereenight geweest' (OC. 92).
Echtbreuk of overspel is een regelrechte overtreding van het zevende
gebod. Het is een zonde die 'seer grouwelick is in de oogen Godts' (OC, 79).
Vrijwel geen andere zonde is groter of even groot. In dit verband wijst
Wittewrongel erop dat Chrysostomus zelfs afgoderij geen groter zonde
achtte. En met dezelfde kerkvader is hij het eens, dat een hoereerder niet zo
zwaar zondigt als een overspeler: de hoereerder gelijkt op de kapitein die
zijn schip in een zwaar 'tempeest' verliest, de overspeler op een kapitein
wiens schip in de haven verongelukt (OC, 80).18
Volgens Wittewrongel heeft de ervaring geleerd dat overspel het meest in
zwang is in landen waar God en zijn Woord worden geminacht, zoals
Spanje en Italië;19 inmiddels moet vastgesteld worden dat deze zonde ook
in ons land zeer algemeen geworden is, hetgeen opgevat moet worden als
'een teecken dat wy in onse voorige Godts-dienstigheden al te seer
verachtert zijn' (OC, 84).
Ik wijs erop dat de overheid vanaf 1580 steeds zwaardere straffen voor
overspel is gaan voorschrijven.20 Volgens Wittewrongel faalde de overspelbes trij ding ten onzent - en met name te Amsterdam - echter ten
enenmale.21 Gezien de toename van het overspel en de gebrekkige
bestrijding ervan, acht Wittewrongel het noodzakelijk om ernstig te
waarschuwen voor deze overtreding van Gods Wet. Hij heeft daartoe
uitvoerig laten zien waarin precies het kwalijke van overspel zit (cap. IX)
en welke straffen men op dit kwaad mag verwachten (cap. X). - Voor een
en ander heeft Wittewrongel vooral gebruik gemaakt van A Treatise
Against Fornication And Adulterie van John Downame.
Overspel is volgens Wittewrongel niet een kwaad waarmee men slechts
zichzelf schade berokkent.22 De bedrijvers van overspel kwetsen God. Zij
ontheiligen het huwelijksinstituut door eigenmachtig te scheiden wat God
heeft samengevoegd.23 Zij verbreken het 'verbond Gods', een verbond dat
ten overstaan van God en zijn gemeente is bevestigd (OC, 80).24
Men komt de belofte van trouw niet na die men zijn partner gegeven
heeft.25 Een ander toont men de affectie waar de eigen partner exclusief
recht op heeft (OC, 82).26 Ook ontsteelt men de wettige partner van degene
met wie men overspel bedrijft de genegenheid die alleen deze persoon
toekomt (OC, 81).27 Men teelt bastaarden en zorgt ervoor dat ook wettige
kinderen onder de verdenking komen onecht te zijn.28 Men belet dat de
kerk wordt uitgebreid door een heilig zaad en maakt dat de republiek
voorzien wordt van oneerlijke burgers.29 En niet zelden wordt door uit
overspel voortvloeiende onenigheden de rust van de samenleving verstoord (id.).30
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God heeft de overheid uitdrukkelijk (in Levit. 20:10 en Deut. 22:22 vv.)
bevolen degenen die overspel begaan hebben - hetzij man of vrouw - met
de dood te straffen. Volgens Wittewrongel mag men de doodstraf op
overspel niet voor een voorschrift houden dat alleen het volk Israël gold.
Hier is sprake van een wet van 'gemeene billickheydt', die gefundeerd is op
de wet der natuur.31 Heidenen die niet bekend waren met de Mozaïsche
wetgeving hebben de doodstraf over overspeligen uitgesproken of hen
anderszins zeer zwaar gestraft. Wittewrongel geeft hiervan ettelijke
voorbeelden (OC, 87 v.).32 Nu zou men tegen de doodstraf kunnen
inbrengen dat Jezus weigerde om de 'sententie des doodts' over de
overspelige vrouw (Joh. 8) uit te spreken. Op deze tegenwerping
antwoordt Wittewrongel dat uit de vraag van Jezus of niemand haar
veroordeeld had kan opgemaakt worden dat, indien de doodstraf over deze
vrouw was uitgesproken, Jezus dit vonnis niet herroepen zou hebben. Jezus
wilde geen rechter, maar een middelaar zijn: "t was hem genoegh hare ziele
te behouden' (OC, 88).33
Er zijn volgens Wittewrongel geen goede gronden aan te voeren waarom
men de bedrijvers van overspel niet de doodstraf zou geven. Hij zou dan
ook gaarne zien dat de overheid echtbrekers 'aen den hals' zou straffen. Wat
onze magistraat doet, is na een geldboete opgelegd te hebben - als ze dit al
doet, merkt Wittewrongel schamper op34 - hen vrijuit laten gaan.35
Wittewrongel wijst erop dat ook al wordt overspel van overheidswege
onvoldoende gestraft, de bedrijvers ervan niet moeten denken dat zij maar
hun gang kunnen gaan. De bijbel en de profane geschiedenis bieden talrijke
voorbeelden van speciale ingrepen van God om dit kwaad te wreken (OC,
85 v.). Voorts kunnen de overspelers en overspeleressen erop rekenen dat
zij de uiterlijke en geestelijke gevolgen van hun onkuis gedrag niet zullen
ontlopen.36 Verarming, verlies van de goede naam, afschuwelijke ziekten37
en een daarop volgende ellendige dood zijn de ernstige uiterlijke gevolgen
(OC, 88 v.). De gevolgen voor de ziel zijn nog vreselijker. Sommigen
worden een slaaf van hun lusten en volkomen ongevoelig voor vermaningen,38 zij gaan vrolijk ten onder in het plegen van hun gruwelen; anderen
worden permanent gekweld door de gedachte dat hun zonde aan het licht
zal komen39 (OC, 89 v.). De bitterste vrucht van overspel wordt overigens
eerst na dit leven genoten: het eeuwige helse vuur (OC, 92).
Aan het slot van hoofdstuk X heeft Wittewrongel nog een tweetal zaken
besproken: de dubbele standaard en de echtscheiding. De eerste kwestie
heeft betrekking op de vraag of de vrouw overspel zwaarder moet
aangerekend worden dan de man. Door de oude Romeinen en de uitleggers
van het kanonieke recht is de zwaarste schuld bij de vrouw gelegd.
Toegegeven: als een vrouw overspel begaat, betekent dit een niet te
bagatelliseren vergroting van enige kwalijke gevolgen ervan,40 maar gelet
op de kern van de daad - de overtreding van de goddelijke ordonnantie zijn man en vrouw even schuldig.41 Als men al enig verschil zou willen
maken, dan zouden volgens Wittewrongel juist de mannen zwaarder
gestraft moeten worden. Zij behoren immers, naar Augustinus reeds
opmerkte, de vrouwen in deugd te overtreffen en met hun voorbeeld te
regeren (id.).42
Door overspel wordt de echt, de band die man en vrouw verenigt,
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verbroken. Dit zo zijnde, verleent God de onschuldige partij vrijheid om
zijn of haar wettige partner te verlaten. De onontbindbaarheid van het
huwelijk is niet geordineerd als een straf voor de onschuldigen. Op overspel
mag niet slechts een scheiding van tafel en bed, maar een volkomen
ontbinding van het huwelijk volgen. Zonder dat dit als overspel wordt
aangemerkt, mag de onschuldige partij hertrouwen. 43
Door overspel wordt de huwelijksband overigens niet zodanig geschonden
dat deze niet met toestemming van de onschuldige partij kan hersteld
worden. De echtscheiding is geen gebod, maar slechts een toelating. 44
Wanneer de schuldige partij zich diep vernederd en bekeerd heeft, mag de
onschuldige partij de misdaad vergeven. Met Augustinus wijst Wittewrongel erop dat men zó doende het voorbeeld volgt van Christus, die de
overspelige vrouw haar zonde vergeven heeft (OC, 93). 45
Liefde, verdraagzaamheid en hulp
Het is niet genoeg wanneer man en vrouw ervoor zorgen dat de
huwelijksband in tact blijft; ze moeten immers ook troost en genoegen aan
het samenleven kunnen beleven. Dat zal volgens Wittewrongel het geval
zijn wanneer er sprake is van conjugale liefde, onderlinge verdraagzaamheid en zorg voor eikaars welstand.
Liefde is de belangrijkste plicht die man en vrouw jegens elkaar moeten
nakomen. Instemmend citeert Wittewrongel Chrysostomus, volgens wie er
sprake is van een echt huwelijk wanneer man en vrouw door de band der
liefde met elkaar zijn verbonden (OC, 94). 46 Wittewrongel tekent aan, dat
hij nog zal aantonen dat de man op een bijzondere wijze tot liefhebben
verplicht is (N.B.: wat hij in cap. XIX gedaan heeft), hier wenst hij echter
in te gaan op de liefde als een gemeenschappelijke plicht.
De huwelijksliefde die Wittewrongel op het oog heeft, is niet gebaseerd op
wereldse overwegingen zoals eer, rijkdom en schoonheid. Een dergelijke
liefde is slechts oppervlakkig, zij verdraagt geen tekortkomingen aan de
ander en maakt plaats voor ontevredenheid wanneer de partner voor
anderen moet onder doen. Deze liefde verdwijnt wanneer de aanleiding
ervoor wegvalt (OC, 95). 47
De ware conjugale liefde is gebaseerd op de overweging dat God het
huwelijk heeft ingesteld en dat hij van de gehuwden eist dat zij elkaar
liefhebben met een standvastige, duurzame liefde. Vanwege de fundering
op Gods gebod noemt Wittewrongel deze liefde een religieuze liefde (id.). 48
Deze liefde is heel teer en innig, zij maakt dat man en vrouw aan elkaar
verknocht worden. Hun liefde is zeer sterk (Wittewrongel citeert Hoogl.
8:6 v.); ook al treffen zij bij elkaar niet die perfecte eigenschappen aan die
anderen sieren, zij nemen genoegen met 'dat deel ende lot dat haer van den
Heere toe-gevallen is' (OC, 95; vgl. OC, 96).
Vanuit deze liefde moeten alle andere plichten gedaan worden. Wie dat
doet zal gewaar worden dat de ander er door opgewekt wordt om goed met
goed te vergelden. 49
Wanneer man en vrouw elkaar liefhebben met een 'suyvere ende
brandende liefde' - zoals voorbeeldig getekend in het bruiloftslied van
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Salomo50 - zal dat een zeer sterk middel blijken te zijn om hen te bewaren
voor overspel (OC, 97).51
Bij het voorgaande voegt Wittewrongel een uitvoerige waarschuwing voor
verkeerde jaloezie (OC, 97vv.).52 Deze jaloezie is gebaseerd op ongefundeerde verdenkingen.53 Indien de partner mooi is, veronderstelt men dat
deze ook wel ontrouw zal zijn en wanneer de partner vriendelijk in de
omgang met leden van de andere sekse is, wordt dit opgevat als een teken
van lichtzinnigheid. Degenen die door de boze geest van de jaloezie
gekweld worden, maken dat de huwelijksliefde stuk gaat en lopen het
gevaar om wraak te nemen op onschuldige personen.54 Gezien deze uiterst
desastreuze gevolgen adviseert Wittewrongel de gehuwden ervoor te
zorgen dat er niet de geringste aanleiding voor verdenking van ontrouw
gegeven wordt. Hij houdt hun de volgende uitspraak van Julius Caesar
voor: een huisvrouw (!) moet niet alleen vrij zijn van de daad, maar ook van
de verdenking van het kwaad (OC, 98).55
Een belangrijke vrucht van de huwelijksliefde is dat man en vrouw in de
omgang met elkaar verdraagzaamheid betrachten. Voor de beoefening van
deze deugd dienen zich in elk huwelijk wel aanleidingen aan. In de beste
huwelijksrelaties komen situaties voor die tot het oefenen van geduld
nopen: "t is stil, daer 't nimmermeer en waeyt' (OC, 100).56 Ieder heeft zijn
zwakke momenten en minder mooie kanten en heeft wel eens met
tegenslagen te kampen. Wanneer men elkaar niet verdraagt, zal het gauw
gedaan zijn met het geluk van huwelijk en gezin.
Om de deugd van de verdraagzaamheid zo goed mogelijk te kunnen
praktizeren, heeft Wittewrongel een aantal konkrete adviezen gegeven.57
In navolging van Bolton wijst hij erop dat de gehuwden altijd voor ogen
moeten houden 'dat 'er niet twee Engelen in een Houwelick vereenigt zijn,
maer een Sone en Dochter Adams' (id.).58 Volmaakte wezens moet men in
de hemel zoeken. Men moet niet aan elke minder prettige uitspraak van de
ander onmiddellijk aanstoot nemen. Wanneer deze zijn of haar buien heeft,
moet men wat door de vingers zien.59 Wanneer de een de ander over iets wil
berispen, moet dat altijd onder vier ogen gebeuren, zonder gebruik te
maken van bittere woorden. Men moet zich ervoor wachten om oude
koeien uit de sloot te halen. En nimmer make men eikaars zwakheden aan
anderen bekend. Volgens Wittewrongel beleven veel mannen en vrouwen
hieraan ten onrechte een groot genoegen; als ze zouden beseffen 'één vlees'
te zijn, zouden ze het wel nalaten.
Man en vrouw moeten ook voor eikaars welstand zorg dragen. Zij zijn in de
eerste plaats gehouden om eikaars geestelijk welzijn te bevorderen. Indien
een partner nog ongelovig en onbekeerd is, moet de ander hem of haar
proberen te winnen (Wittewrongel refereert aan 1 Pet. 3: lv. en 1 Cor.
7:12v.). Om de gehuwden tot deze plicht aan te sporen, bepaalt
Wittewrongel hen bij de oordeelsdag: "t Soude immers al te droevigh zijn,
dat twee, die soo nauwe met malkanderen zijn vereenight geweest, in dien
grooten dagh des Oordeels, soo verre van malkanderen souden afgescheyden zijn, dat d'eene met den armen Lazarus soude gevoert worden in
Abrahams schoot, ende d'ander met den rijcken Vrecken naer de Helle'
(OC, 102).60
Wanneer man en vrouw beide gelovig zijn, zullen zij - zoals Elkana (1 Sam.
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1:3) en de Shunamitische (2 Kon. 4 : 1 0 ) - elkaar moeten opbouwen in het
allerheiligst geloof en de ware godzaligheid (OC, 102v.). Men bevordert
eikaars geestelijke progressie het beste door zelf een voorbeeld te zijn van
toename in geloof en vroomheid en door samen om deze groei in de genade
te bidden (OC, 104).61 Voorts moet men proberen om al hetgeen de
geestelijke opbouw van de ander kan belemmeren weg te nemen. Heeft
deze een zonde begaan dan moet men hem of haar vermanen en een weg ter
verbetering wijzen (OC, 103).62
De echtgenoten moeten ook zorg dragen voor eikaars lichamelijk welzijn
(OC, 104). Zij moeten elkaar zowel in tijden van voorspoed als van
tegenspoed, in dagen van gezondheid en van ziekte, behulpzaam zijn. Men
onthoude elkaar geen kost, kleding en medicijnen.
De onderhavige plicht impliceert ook dat men zorg draagt voor eikaars
bezittingen (OC, 104v.). De man heeft weliswaar het meeste recht op het
beheer van de gemeenschappelijke goederen,63 maar de vrouw is niet
minder dan hij verplicht om zich in te zetten voor het verstandig gebruik en
de vermeerdering ervan.
Tenslotte behoort men ervoor te zorgen dat de partner bij de mensen goed
bekend staat (OC, 105vv.). Een goede naam geeft gemoedsrust en maakt
dat men waarde hecht aan iemands woorden;64 van de goede reputatie van
de ene partner profiteert ook de andere. Wanneer man of vrouw de eigen
naam heeft bezoedeld, behoort men zich ervoor in te spannen dat deze
persoon die deugden gaat betrachten waardoor de blaam wordt uitgewist.65
5.2. DE BIJZONDERE PLICHTEN VAN MAN EN VROUW

Na de behandeling van de plichten die zowel de man als de vrouw in hun
onderlinge relatie moeten betrachten, heeft Wittewrongel in de hoofdstukken XIV tot en met XXIII de speciale plichten van de vrouw en die van
de man aan de orde gesteld. Ik wijs erop dat eerst de plichten die de vrouw
in het bijzonder moet nakomen zijn besproken.66 Wittewrongel heeft
bewust voor deze volgorde gekozen. Hij merkt op dat de apostelen Paulus
en Petrus (in resp. Ef. 5 en 1 Petr. 3) ook eerst de vrouw haar plicht hebben
voorgeschreven. Zo hebben zij ook eerst de kinderen en de dienstknechten
en daarna de ouders en de meesters op hun plichten gewezen. In alle
gevallen worden eerst de plichten van de minderen en daarna die van de
meerderen genoemd. Wittewrongel acht dit hoogst zinvol: de plichtsbetrachting moet immers beginnen bij de mindere en opstijgen naar de
meerdere. Door de goede plichtsbetrachting van de mindere zal de
meerdere niet in liefdebetoon achter willen blijven (OC, 108).
Een noodzakelijke hulpe
'De man is het hooft des wijfs, ende het wijf is haren man onderworpen'. Dit citaat is een uitspraak van Jean Taf f in.67 Pregnant wordt hier een visie
op de man-vrouw relatie verwoord die door christelijke moralisten sedert
oude tijden is aangehangen.68 Ook voor Wittewrongel staat het vast dat de
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man het 'over-hooft' van de vrouw is en dat de vrouw als zijn mindere
onder hem staat. God heeft deze ordening gewild: hij schiep eerst Adam en
daarna Eva, uit zijn rib, om hem een hulpe te zijn (OC, 109).69
Wittewrongel heeft vele motieven aangevoerd om de vrouw ertoe te
bewegen zich in overeenstemming met de haar door de Schepper
toebedeelde positie te gedragen. Een grote plaats neemt daarbij het
Paulinische voorschrift in Ef. 5:22vv. in.70 Zo wijst Wittewrongel er o.a. op
dat de man boven de vrouw is geplaatst om haar behouder te zijn zoals
Christus dat van de kerk is. Hij is een koning om haar te regeren en te
beschermen, een priester om voor haar te bidden en een profeet om haar te
onderwijzen.71 De vrouw die zich niet schikt in de positie om van de
diensten die uit het drievoudige ambt van de man voortvloeien te kunnen
profiteren, berokkent zichzelf nadeel (OC, 125).
Wittewrongel wijst erop dat de positie van de vrouw verre verschilt van de
ondergeschikte plaats van een slaaf. De vrouw is uit de zijde van de man
genomen opdat ze de man bijna gelijk zij, zegt hij Augustinus na (OC,
11 lv.). Er is geen asymmetrische relatie waarin van zo weinig ongelijkheid
sprake is als de huwelijksrelatie. Die geringe ongelijkheid is echter
wezenlijk voor deze relatie. Al is de vrouw rijker of geleerder dan haar man,
dit ontslaat haar niet van de plicht om zich aan hem te onderwerpen.72 Van
Origenes haalt Wittewrongel in dit verband de bekende uitspraak aan:
Indecens est ut muiier magistra viri fiat (OC, 112.).73
De onderdanigheid die van de vrouw geëist wordt, dient een religieuze
subjectie te zijn74: een christenvrouw is haar man onderdanig om Gods wil
en voorzover dit strookt met zijn wil (OC, 122vv.; aldus Wittewrongel
n.a.v. Ef. 5:22 en Coll. 3:18). Wanneer haar man haar vraagt iets te doen
dat in strijd is met de goddelijke Wet, mag zij hem niet gehoorzamen. Doet
zij dat wel, dan kan die overtreding van Gods gebod niet geëxcuseerd
worden met een beroep op het feit dat zij maar een zwak vaatje is. Als er
sprake is van een tegenstelling tussen de wil van God en die van haar man,
dan geldt de apostolische regel dat men God meer gehoorzaam moet zijn
dan de mensen (Hand. 5:29). Evenmin past hier een beroep op het
voorschrift van de apostel Paulus dat de vrouw haar man 'in alles'
gehoorzaam moet zijn (Ef. 5:24). Dit voorschrift is van toepassing op
gevallen waarin er sprake is van een tegenstelling tussen de wil van de
vrouw en die van haar man, voorzover de wil van de laatste niet in conflict
is met Gods wil (OC, 123).
Een vrouw die er innerlijk van overtuigd is dat zij door God onder de man is
geplaatst, zal zich gaarne dienoverkomstig gedragen. Wittewrongel bespreekt een drietal plichten waarmee de vrouw de erkenning van de
superieure positie van de man bewijst: zij bejegent hem eerbiedig (cap.
XV), gehoorzaamt hem (cap. XVI) en is hem behulpzaam (cap. XVII).75
De eerbiedigheid van de vrouw zal met name in haar spreken moeten
uitkomen. Dat Wittewrongel hier vrij uitvoerig op in gaat, zal geen
verbazing wekken: de tong is immers van oudsher als het meest geduchte
wapen van de vrouw beschouwd. Wittewrongel houdt de vrouwen voor dat
hun spreken gekenmerkt dient te zijn door vriendelijkheid. Zij moeten niet
proberen om door middel van een woordenstrijd hun gelijk te krijgen: 'de
Vrouwe moet geerne wijeken ende haren Man wat toe geven' (OC, 115).76
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Het is volgens Wittewrongel, zoals ik straks nog nader zal aantonen, een
bijzondere plicht van de man om zijn vrouw leiding te geven, haar te
vermanen en zo nodig te bestraffen. Welnu, de vrouw behoort hier
gehoorzaam op te reageren. Gehoorzaamheid is een plicht die we ook nog
zullen tegenkomen in het plichtenrepertoire van kinderen en dienstboden.77 Of de vrouw echt genegen is haar man te gehoorzamen, moet
blijken in situaties waarin zij zelf anders zou handelen dan haar man.78 Zo
zal een echt gehoorzame vrouw de wens van haar man om te verhuizen niet
willen dwarsbomen, ook al heeft ze het in haar huidige woonplaats goed
naar haar zin.79 Wittewrongel stelt in dezen de vrouwen van de aartsvaders
ten voorbeeld (OC, 118).
Inmiddels dient zich de vraag aan, of Wittewrongel wellicht vergeten is dat
hij in het kader van de gemeenschappelijke plichten de vrouw heeft
toegestaan om haar man zo nodig te adviseren en te vermanen. Wittewrongel handhaaft deze eerdere uitspraak, wijst er hier aanvullend op dat
de vrouw voor dergelijke acties het goede moment moet kiezen (voorbeeld:
Abigaïl) en haar man liefst vragenderwijs dient te adviseren (voorbeelden:
Rebekka en Esther).80
De deugd der behulpzaamheid moeten beide partners beoefenen, de vrouw
is hiertoe evenwel meer in het bijzonder verplicht: zij is namelijk 'daer toe
eygentlick van Godt geschapen' (OC, 104). Zij moet haar man niet alleen
behulpzaam zijn in huishoudelijke aangelegenheden (N.B.: op deze plicht
zal ik in hoofdstuk 6 ingaan), maar ook in moeilijke situaties waarin hij is
terecht gekomen.81 Wanneer de man met materiële tegenslagen te maken
krijgt, moet zijn vrouw het niet laten afweten, maar medelijden tonen en
helpen bij het dragen van zijn last (OC, 120).
Wanneer de man door lichamelijk of geestelijk leed gekweld wordt, moet
zij hem troosten en verkwikken. In dit verband stelt Wittewrongel het
gedrag van de jeugdige echtgenote van Valdaura ten voorbeeld. Deze
vrouw was voor haar bejaarde en ziekelijke man 'al het geene Vrienden,
Medicijn-meesters, Vrouwen ofte Voesters konnen zijn: Jae Vader,
Moeder, Suster, Broeder, Kinderen, alles' (OC, 121).82
De dienstbare superieur
De man loopt volgens Wittewrongel groot gevaar om van zijn superieure
positie misbruik te maken. Zijn macht slaat gemakkelijk om in geweld en
tirannie. Van machtsmisbruik zal hij slechts weerhouden worden wanneer
er in zijn hart liefde voor zijn vrouw woont (OC, 127).83 Een man die zijn
vrouw liefheeft, zal de hem verleende superioriteit gebruiken tot haar
voordeel. Het is zijn voornaamste zorg dat zijn gezag en wijsheid zijn
vrouw ten goede komen (OC, 133).84 Zó doende laat de man blijken dat hij
zijn vrouw liefheeft. Deze verbinding van liefde en gezag ten voordele van
de vrouw vinden we ook bij Taffin,85 die hiermee weer in het spoor ging
van Bullinger en Calvijn. Volgens laatstgenoemde diende het gezag van de
man - gelijk dat van Christus - 'une authorité de service' te zijn.86 Ook door
Wittewrongel is Christus in dit verband als model gebruikt. Onder
verwijzing naar Ef. 5:25v. merkt hij op dat de man zijn vrouw moet
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liefhebben zoals Christus zijn gemeente heeft liefgehad, hetgeen impliceert
dat hij haar tot God moet brengen.87 Het zielsbehoud van zijn echtgenote
moet hem boven alles ter harte gaan. Al zijn verstand en wijsheid behoort
hij in te zetten om haar te brengen en te houden op de weg van deugd en
ware godzaligheid. Ter bevordering van haar geestelijk welzijn moet de
man zijn vrouw onderwijzen in de kennis van de geloofsgeheimenissen en
de plichten van het christelijk leven, alsook haar opwekken om haar kennis
in praktijk te brengen.
Om daadwerkelijk geestelijk leidsman van de vrouw te kunnen zijn, dient
de man uiteraard over de nodige kennis en vaardigheden te beschikken.
Gebrek aan kennis is volgens Wittewrongel bij veel mannen de oorzaak
waarom zij hun geestelijk leiderschap verzaken; daarnaast zijn er mannen
die hun plicht verzuimen uit louter achteloosheid. Er zijn zelfs mannen die
niet alleen nalaten om hun vrouwen leiding te geven op geestelijk gebied,
maar zich ook laten verleiden tot het doen van verkeerde dingen (id.).
Dergelijke mannen laten zich door hun vrouwen (ver-)leiden omdat zij
bang zijn om hen boos te maken en hun genegenheid te verspelen.
Wittewrongel noemt dit een 'sotte liefde'. Omdat nogal wat mannen
hiermee behept zijn, acht hij het nodig hun de volgende - bij Gouge (DD,
356 in de marge) gevonden - waarschuwing van Origenes door te geven: 'O
ghy Mannen! ...wacht uwe zielen wel voor de bewegingen en quade
aenradingen van uwe Vrouwen. Want op het laetste socht den Duyvel den
heyligen Job oock daer in te verstricken. En door dit selfde middel soeckt hy
noch veele te verkeeren' (OC, 134). Ik teken hierbij aan, dat Wittewrongel
ettelijke bladzijden eerder er blijk van gegeven had te weten dat de
genoemde kerkvader een misogaam was en dat volgens Hieronymus vele
opvattingen van Origenes Venenata dogmata' waren (OC, 19v.). Zou
Wittewrongel in het gegeven citaat niets van een 'fenijnige leerling' - i.c.
misogynie - hebben geproefd?88 Opmerkelijk is wel, dat hij er onmiddellijk
op laat volgen dat de man een goed advies van zijn vrouw uiteraard moet
opvolgen en dat het - zie het voorbeeld van Haman in het bijbelboek
Esther - zelfs zeer onverstandig kan zijn om dit niet te doen (OC, 134).
Wie zijn echtgenote liefheeft zal haar hoogachten. De vrouw is weliswaar
onder de man geplaatst, maar niet om door hem gedomineerd en veracht te
worden. De man moet - volgens 1 Pet. 3:7 - ook de vrouw 'haar eer geven'
(OC, 135). In navolging van Gouge citeert Wittewrongel met instemming
de kerkvader Ambrosius, die de mannen voorhield: Non es dominus sed
maritus (Gij zijt geen heerser, maar een echtgenoot; OC, 138; vgl.OC,
135).89 Ter verdediging van de waardigheid van de vrouw bij zijn
mannelijke lezers vergelijkt Wittewrongel de relatie tussen man en vrouw
met die tussen de zon en de maan: laat hij in huis de zon zijn, de vrouw moet
voor de maan gehouden worden; in de microcosmos van het christelijke
huishouden zijn dit twee grote en noodzakelijke lichten (OC, 135).90
Behalve van deze analogie, die teruggaat op Plutarchus, heeft Wittewrongel ter bepaling van de houding van de man ten opzichte van de vrouw ook
gebruik gemaakt van de scheppingssymboliek. Hij wijst op de betekenis
van het feit dat de vrouw uit de zijde van de man genomen is: 'Sy is uyt den
Man genomen; niet van de voet, op dat hyse voor geen voet-slet soude
houden; niet van het hooft, op dat sy hem niet soude verachten; Maer uyt
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sijne zijde, op dat de twee naeste bueren, d'eerste het herte, haer lief
hebben; en d'ander, de armen, haer omhelsen souden' (OC, 128; vgl.OC,
11 lv.). Al veel eerder was deze relatie tussen schepping en huwelijksethiek
gelegd door Augustinus.91
Een man die zijn vrouw hoogacht, ziet haar niet over het hoofd. Hij neemt
notitie van de vele goede diensten die zij hem bewijst en prijst haar
daarvoor (OC, 136; 'De vrouwtjes zijn gaerne wat gepresen', schreef collega
Ridderus92). Vriendelijkheid is het kenmerk van de wijze waarop hij haar
regeert. Wanneer hij haar moet bestraffen vanwege de overtreding van een
goddelijk gebod zal hij geen gebruik maken van harde woorden (OC, 138).
Hij zal zich er niet toe verlagen om 'de handen des gewelts' aan zijn vrouw
te slaan. Fysiek geweld is nimmer geoorloofd. Dit standpunt was onder
protestantse moralisten regel.93 Wittewrongel vindt dat een man die zijn
vrouw slaat voor een gek gehouden moet worden: een normaal mens slaat
immers zichzelf niet (OC, 139).
Wittewrongel weet wel hoe het komt dat mannen zich aan lichamelijk
geweld te buiten gaan: zij laten zich door de scherpe tong van hun vrouw
verleiden tot dit onverstandige gedrag (OC, 140). Welnu, een van de
belangrijkste redenen waarom de man extra verplicht is om zijn vrouw lief
te hebben, is om haar ondeugende provocaties goed te kunnen opvangen.
Het vrouwelijke geslacht heeft nu eenmaal een zodanige psychische
constitutie dat het gemakkelijk ten prooi valt aan passies.94 Vrouwen
zeggen of doen lichtvaardig iets waardoor de man geërgerd wordt (OC, 127;
'De vrouwtjes zijn somtijts wat onvoorsichtigh, sy geven haest misnoegen',
volgens Ridderus95). Om te voorkomen dat de echtelijke en huiselijke vrede
regelmatig ruw verstoord wordt, is het dan ook noodzakelijk dat de man
zich bijzonder toelegt op het beoefenen van de deugd der liefdevolle
verdraagzaamheid (OC, 140).
De mannen zullen er zelf overigens ook voor moeten zorgen geen situaties
te creëren die kunnen culmineren in het plegen van geweld. Wittewrongel
voert in dit verband de mannen ten tonele die al hun vrije tijd drinkend,
dobbelend en kaartend met hun vrienden doorbrengen; zij komen dronken
thuis, te laat voor de maaltijd en krijgen een fikse ruzie die gemakkelijk uit
de hand loopt (OC, 139v.). Dergelijke situaties kan men voorkomen door
vaker bij de vrouw te zijn en op tijd thuis te komen. Waar zou een man die
echt van zijn vrouw houdt trouwens liever willen zijn dan in haar
gezelschap: "t geen een mensche recht lief heeft, daer verlanght hy naer,
daer is sijn herte; want (soo het gemeene spreeck-woordt seght) dat is meer
daer het lieft, dan daer het leeft' (OC, 136).96
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AANTEKENINGEN
1. De weergegeven motivering van Witte wrongel is door hem ontleend aan Gataker (MD,
3f.)2. Vgl. Gouge, die over de 'common-mutuall duties' opmerkt: 'these are either absolutely
necessary for the being and abiding of mariage: or needfull and reguisite for the well
being and well abiding of it, that is, for the good estate of mariage, and for a
commendable, and comfortable living together' (DD, 213).
3. In navolging van DD, 230. Ook bij andere auteurs, zoals Whately en Cats, heb ik dit
voorschrift aangetroffen. De puriteinse huwelijksadviseur Whately schrijft in het
voorwoord van zijn boek over de 'cumbers and troubles of marriage', A Care-cloth,
London 1624: 'When thou art married, if it may be, live of thy selve with thy wife, in a
family of thine owne, and not with another, in one family, as it were, betwixt you both';
alleen door zelfstandig te wonen kunnen de jonggehuwden leren, hoe met de hun ter
beschikking staande mogelijkheden op een verantwoorde wijze huis te houden en wordt
voorkomen, dat de verhouding tussen de generaties ernstig verstoord raakt. Volgens
Taffin was het regel dat de jonggehuwden (niet bij de ouders introkken, maar) de
ouderlijke woning verlieten 'om op haer selven huys te houden' (BL, 175v°).
4. De gevallen die Wittewrongel noemt, zijn de door Gouge besproken 'just causes' (DD,
231f.).
5. In navolging van DD, 232. Een indrukwekkend voorbeeld van uitvoering van de
laatstgenoemde plicht vormt de correspondentie van de wegens hoogverraad ter dood
veroordeelde presbyteriaanse predikant Christopher Love (1618-1651) en diens vrouw
Mary. Deze briefwisseling is ook ten onzent bekend geworden, want zij is in vertaling
opgenomen in de diverse malen herdrukte Theologia Practica, Dat is: Alle De
Theologische Wercken, Van den Hoogh-geleerden Mr. Christophorus Love [1659],
Amsterdam (Jacob Benjamin, Jan Hendricksz. Boom, Gerrit van Goedesbergen & Jan
van Someren) 16642, blz. 615-618. Een door zijn vrouw aan hem gezonden troostbriefbeginnend met de woorden 'my dear heart' - deed Love terugschrijven (vanuit de
Tower): 'Oh dearest! every line thou writest gladdeth my heart. I dare not think that
there is such a creature as Mary Love in the world... I have had more comfort from thy
gracious letter than from all the counsel I have had from any else in the world'. In weer
een andere brief noemde hij haar (in de aanhef) 'most dearest delight on earth'. Zijn
laatste brief (d.d. 22 augustus 1651) sloot hij af als haar 'dying, yet most affectionate
friend till death', terwijl zij hem in haar laatste brief toeriep: 'Farewell, farewell, my
dear, till we meet there where we shall never bid farewell more'. Zie voor het
gereleveerde: J. Anderson, Memorable Women of the Puritan Times, vol. 1, London
1862, pp. 329, 332, 337, 343, 341.
6. Het verband dat door Wittewrongel wordt gelegd tussen seksualiteit en de huwelijksdoeleinden is overgenomen van Gouge; deze schreef: 'This due benevolence... is...
necessary... for preservation of chastitie in such as have not the gift of continency, for
increasing the world with a legitimate brood, and for linking the affections of the
maried couple more firmely together' (DD, 222). Het verdient enige aandacht dat
Gouge en Wittewrongel de seksuele gemeenschap van de gehuwden niet slechts in
relatie gebracht hebben met de procreatie en het voorkomen van hoererij: deze
gemeenschap dient ook de affectieve relatie van man en vrouw ten goede te komen.
Eerder werd hier nadrukkelijk op gewezen door Willem Whately in diens huwelijkspreek A Bride-bushy London 1617, p. 43: wanneer man en vrouw 'lovingly, willingly and
familiarly communicate themselves unto themselves' is dat 'the best means to continue
and nourish their mutuall naturall love'.
7. In het volgende citaat uit Boltons bespreking van 'conjugall chastity' herkent men
gemakkelijk een en ander dat ik zoeven van Wittewrongel heb weergegeven: 'the
marriage bed... ought by no meanes to be stained and dishonoured with sensuall
excesses, wanton speeches, foolish dalliance, and other uncleane incentives of lust,
which marriage should quench, not inflame' (GD, 242f.).
8. Dit beroep op het oordeel van de genoemde kerkvaders geschiedt in navolging van
Bolton (GD, 243). Zo schrijft Bolton: 'Two ancient worthy Fathers, Ambrose and
Austin [= Augustinus], speake thus: What is the intemperate man in marriage, but his
wives adulterer?' en in de marge verwijst hij voor een vergelijkbare uitspraak naar
Hieronymus. Van Ambrosius stamt de uitspraak, dat degene die bij de seksuele omgang
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geen rekening houdt met schaamte en eerbaarheid een overspeler van zijn huisvrouw is.
Als vindplaats van deze uitspraak wordt altijd Augustinus' Contra Julianum opgegeven
(daar wordt Ambrosius namelijk instemmend aangehaald): dat doen bijvoorbeeld
Bolton (GD, 243 in de marge), Perkins (CH, 321), Taffin (BL, 172 r°), J. Bastingius
(Verclaringe op den Catechisme der Christelicker Religie [15942] (her-uitgave door
RL. Rutgers), Amsterdam 1893, blz. 601) en veel eerder al Calvijn in de behandeling
van het zevende gebod in de Institutio christianae religionis (1559).
Bij de Engelse casuïsten vond ik nog enige gevallen genoemd waarbij seksueel verkeer
niet geoorloofd is. Het is de man volgens Whately (o.c, p. 44) niet toegestaan 'to
company with his own wife' gedurende zo'n vier tot zes weken na de bevalling; dan
vloeit de vrouw namelijk. Volgens Gouge dient men zich van_geslachtelijke omgang te
onthouden, wanneer een van de partners door ziekte of vermoeidheid niet in staat is om
'de schuldige goedwilligheid te betalen' (DD, 223). Gouge behandelt in dit verband de
volgende vraag: 'What if an husband or wife continue so long sicke, or otherwise weake,
as the other cannot containe?' Zijn antwoord: 'In such cases of necessitie the body must
be beaten downe, and earnest praier made for the gift of continency' (id.). Het middel
dat Gouge hier voorschrijft, is de mortificatie: 'the most sure and excellent remedy
against all passions' (inclusief 'burning lust'), volgens John Abernethy ( t 1639) in
diens - ook in ons land bekende -Physicke For TheSoule [1614], Londen 16303,p. 268271, 445L
Wittewrongel zal Hieronymus zijn tegengekomen bij Gouge, die, onder verwijzing
naar deze kerkvader, opmerkt: 'what can be expected from such polluted copulation, but
a leprous and loathsome generation?' (DD, 223). Zonder beroep op Hieronymus wordt
de onderhavige implicatie van 'comming together at unseasonable times' ook genoemd
door Dod & Cleaver in hun verklaring van het zevende gebod: 'the children divers times
prove monstrous, and mishapen, and leprous, or idiots, or else very ungodly and
stubborne'; A Plaine and Familiar Exposition of the Ten Commandements, London
1615, p. 297. Dat we hier, gezien vanuit de huidige medisch-biologische kennis, met een
nogal zwakke rechtvaardiging van het sekstaboe tijdens de menstruatie te maken
hebben, behoeft geen nader betoog. Vgl. J. Delaney, M.J. Lupton, E. Toth, De
menstruatie, een cultuurgeschiedenis (vert. u. h. Amerik.), Rotterdam 1979, blz. 29v..
Willem Teellinck was in dezen nog strenger: men leze wat hij schrijft in zijn Den
Christeliicken Leytsman Aen-wijsende De Practijcke der warer bekeeringhe/onder de
geleghentheyt van eenen Religieusen Vasten-biddach voor-ghestelt, Middelburg (Hans
v.d. Hellen) 1619, blz. 26: 'Dit [= seksuele onthouding] moet ja billicken, al ettelijcke
dagen te vooren betracht werden, want soo seyt Moses in dier-ghelijckeghelegentheyt,
Weest bereyt op den derden dach, ende niemant en naerdere hem ten Wijve, Exod.
19.15.'
Ook Gouge schreef dat wanneer het niet per sé nodig is, man en vrouw geen onthouding
moeten toepassen. Regelmatig seksueel verkeer der gehuwden is immers het meest
geëigende middel om te voorkomen dat men ten prooi valt aan vleselijke verzoekingen
(DD, 222). Hij keurt dan ook seksuele onthouding om het kindertal te beperken
uitdrukkelijk af (DD, 223). Ook wanneer man en vrouw uit geestelijke motieven, op
strikt vrijwillige basis, besluiten tot permanente seksuele onthouding handelen zij in
strijd met de norm die in Gods Woord (1 Cor. 7:5) is gegeven. Joseph Hall (1574-1656)
wijst er in een brief (aan John Harrington) over de permanente seksuele onthouding op
dat de voorstanders hiervan ten diepste een verkeerde, onchristelijke waardering van de
seksualiteit hebben. Man en vrouw fnogen met wederzijds goedvinden de 'huwelixe
wercken' enige tijd nalaten, 'niet om datse sondigh zijn, maer ontijdigh'. Seksuele
gemeenschap is een 'vleeschlick vermaeck' dat, wanneer 'men 't met den toom van
matigheydt houde by het eyghen en natuurlick ghebruyck, gheen lust ghenoemt kan
worden'. Zie J. Hall, Contemplationes Sionis, Of: Heylige Bedenckingen, deel 2,
Amsterdam (Jan Hendricksz. Boom & Jan Rieuwertsz.) 1663, blz. 786v..
Wittewrongel zal hier scheiding van tafel en bed op het oog gehad hebben. Duidelijker
komt dit uit in Udemans' kritische bespreking van de houding van Rome in zake de
echtscheiding (zie Pr, 309). Een wettig gesloten huwelijk, waarvan de partners 'noch
niet versaemt en zijn, door het houwelicksche bedde' (= matrimonium non consummatum), mag ontbonden worden, wanneer één der partijen in een klooster wenst te
gaan. Udemans baseert zich op sessie 24, canon 6 van het concilie van Trente. Overspel
is geen grond voor verbreking van de huwelijksband, slechts voor opheffing van de
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samenwoning. Voor een scheiding van tafel en bed (= separatio quoad thorum et
cohabitationem) erkent de rooms-katholieke kerk naast overspel nog vele gronden.
Udemans refereert aan canon 8 van sessie 24 van het Trentse concilie, waar is
uitgesproken dat de kerk de macht heeft om gehuwden te scheiden van tafel en bed 'voor
eenen sekeren tijdt om veelderley oorsaken'.
Op het door Wittewrongel gemaakte verwijt aan het adres van de doopsgezinden - of
zoals men in die dagen zei: de wederdopers - zal ik nader ingaan. Onder de
doopsgezinden waren bepaalde groepen die met strengheid de ban, d.w.z. uitwijzing uit
de gemeente, toepasten (de 'harde Banners') en daaraan even streng de eis tot
echtmijding verbonden, volgens L. Knappert, Verloving en huwelijk in vroeger dagen,
Amsterdam 1914, blz. 177. Udemans heeft in zijn Practycke de - onder de 'Vlaemsche
Weder-dooperen' voorkomende - echtmijding bestreden door te wijzen op het
onschriftuurlijke van dit gebruik en de kwalijke gevolgen voor de echtelieden en hun
gezin (Pr. 309v.). Hij memoreert in dit verband het geval van de Leidse burger Dionijs
van de(n) Walle, wiens vrouw viermaal door de broeders was ontvoerd en die men niet
van plan was nog in haar vruchtbare jaren te retourneren. Opm.: ik kwam dit voorbeeld
eveneens tegen in het anti-doopsgezinde Fondament-boeck (1619) van Caspar
Grevinghoven ( t 1606): zie Onveranderde uitgave van Fondament-boeck... door den
Godsalighen D. Casprarum Grevinghoviurn... uytghegheven... door Christianum a
Porta, Lemmer 1871, blz. 325v..
Udemans, die zich al jaren eerder keerde tegen de moedwillige verlatingen, noemde nog
als redenen waarom men elkaar in de steek liet: dronkenschap, geldverspilling en
vechten. Volgens Udemans rechtvaardigde men het weglopen met het argument 'dat
het beter is te scheyden, als de helle aen malkanderen te verdienen' (Pr, 308).
Deze theologen worden in dezelfde volgorde genoemd door Gouge (DD, 215 in de
marge). Onder verwijzing naar hen schrijft Gouge: 'In many reformed Churches beyond
the seas Desertion is accounted so farre to dissolve the very bond of mariage, as libertie
is given to the partie forsaken to marie another' (DD, 215). In Engeland wordt verlating
niet erkend als grond voor echtscheiding, merkt Gouge nog op (DD, 216).
En wel in diens Tractatio de repudiis et divortis (1573), waarvan hij mogelijk (!) de
Nederlandse vertaling - die voorkomt in het bundeltje Twee verhandelinghen.
D'eerste, vande Polygamie ofte houwelick met veel Vrouwen. D'andere, van ondertrou
ende echtscheydinghe, Middelburg 1595 - heeft gebruikt. V. Norskov Olsen heeft er
enige jaren geleden op geattendeerd dat desertio bij Beza niet echt een tweede
echtscheidingsgrond is: 'Beza does not think of desertion by the unbeliever without the
latter having 'consort with another person'; The New Testament Logia on Divorce. A
Study of their Interpretation from Erasmus to Milton, Tübingen 1971, S. 108.
Wittewrongel heeft niet precies aangegeven wat hij onder overspel verstaat en wat het
verschil met hoererij is. De gangbare opvatting van zijn collega-moralisten vinden we
bijvoorbeeld in Hommius' bewerking van het Schat-Boeck, Leiden 1617 van Ursinus: er
is sprake van overspel 'wanneer een van die twee Persoonen, die Godt te samen
verbonden heeft, ende door het Houwelick een Vleesch geworden zijn, door
vermenginge met een ander Persoon het echt breeckt' {a.w., deel 2, fol. 183r°); hoererij
is de 'onwettige vermenginge van twee persoonen die beyde ledich ende onghebonden
zijn' {a.w., deel 2, fol. 185 r°).
Die landen worden ook genoemd door John Downame in A Treatise Against
Fornication And Adulterie, zij het ten bewijze van de stelling dat 'whoredome [=
hoererij] is the punishment of the contempt of Gods word' (FT, 160).
Zie L. Knappert, a.w., blz. 196vv.
Blijkens het in 1677 door de Staten van Holland uitgevaardigde placcaat tegen overspel
lukte de bestrijding van dit delict niet, omdat de schouten bereid waren met de
schuldigen 'te composeren of transigeren'; zie N. Wiltens, Kerkelyk Plakaat-boek,
'sGravenhage 1722, blz. 868.
Wittewrongel toont 'in 't breede' aan, hoe de overspelers niet alleen zichzelf, maar ook
God, medemensen, kerk en republiek kwetsen (OC, 80-83). Hij heeft voor deze
uiteenzetting gebruik gemaakt van de capita IV, V, VI, VII, XIV en XV van A Treatise
Against Fornication And Adulterie, waarin Downame 'the hainousnesse' van de zonden
hoererij en overspel demonstreert. Dergelijke betogen ten bewijze van de 'gruwelijkheid' van hoererij en overspel ben ik veelvuldig tegengekomen: bijvoorbeeld in de
uitleggingen van het zevende gebod door Bastingius {a.w., blz. 597), Udemans (Pr,
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324v.), Ursinus/Hommius (a.w., deel 1, fol. 183 r°, v°), in de meditatie van Roelof
Pietersz. over 1 Joh. 2:15vv. (in: Enge 'Pootte, Ofte De wegh derSaligheydt, Amsterdam
(Marten Jansz. Brandt) 1639 6 , blz. 4-25vv.), alsook bij Gouge (DD, 219f.). De
laatstgenoemde heeft overigens slechts de hoofdpunten van het betoog van Downame
weergegeven. Downame heeft op zijn beurt een fikse uitbreiding gegeven van hetgeen
eerder Bullinger had opgemerkt over de vele kwalijke implicaties van hoererij en
overspel (CSM, capita XIII en XIV).
Vgl. FT, 180: 'The adulterer sinneth against God, by violating his holy ordinance... for
he disjoyneth those whom God hath conjoyned'.
Vgl. FT, 181: 'the adulterer sinneth against God, by breaking the covenant of the Lord,
which was made... in his presence, and in the face of his holy assembly'.
Vgl. FT, 183. 26. Vgl. FT, 184f.. 27. Vgl. FT, 182.
Vgl FT, 145ff.. 29. Vgl FT, 148ff.. 30. Vgl FT, 158.
Wittewrongel volgt hier Downame, die aantoont 'that the punishment of adultery by
death, is a law of common equitie' (FT, 187).
Die historische voorbeelden zijn overgenomen van Downame.
Men vergelijke:
OC, 87v.:
FT, 187f.
'Saletus een Prince van Crotone,
'Saletus Prince of Crotone
een Stadt in Griecken-landt, heeft
a citie of Greece,
enacted a law, that
oock die Wet gemaeckt, dat de
Overspeelders met vyer souden
adulterers should bee burnt
verbrandt werden. Gelijck mede de
to death. By Draco his law
selve straffe door de Wet van Draco,
likewise the same punishment was
over dese sonde is uyt-gevoert. Ende
inflicted upon the like offenders.
naer het getuygenisse van Eusebius,
In like manner this sin was
was dit oock een capitale misdaedt
capital among the Arabians, as
onder de Arabiers, ende onder de
Eusebius recordeth. And so also
Gothen, soo Procopius verhaelt. Ende
among the Gothes, as Procopius writeth.
eyndelick mede onder de Romeynen,
Finallie, among the Romans adultery
naer de Wet der twaelf Tafelen, ende
was punished with death, both by the
de Wet Julia, die van Augustus Julius
twelve tables, and by their law called
Caesar gemaeckt was. Ende andere
lex Julia, which was made by Augustus
volckeren die de straffe des doodts
Caesar. Other nations which did not
over de Overspeelders niet en hebben
inflict death upon the
uytgevoert, hebben haer gestraft met
adulterers, punished them with
soodanige tormenten, die alsoo bitter
tortures, as bitter as death.
waren als de doodt. De Egyptenaren
The Egyptians
decreed that the nose
lieten de Overspeelders neusen en
ooren af-snij den: daer op sommige
of the adulteresse
meynen dat de Prophete soude sien:
should be cut off,
Ezech. 23:25. Ende soo andere verhalen,
and that the
sy lieten daer-en-boven de
adulterer should
Overspeelders met duysent slagen, by
be beaten with a 1000. stripes,
naer ter doodt toe geesselen. Zaleucus
almost unto death. Zaleucus
den Koninck van de Locrenzen, maeckte
King of the Locrenses made
een Wet, dat den Overspeelder beyde
a law that the adulterer
sijn oogen souden uyt-gesteecken
should lose both his eies:
worden: welcke Wet als die van sijn
which law when his owne
sonne transgressed, notwithstanding,
eygen Sone wiert overtreden, hoe-wel
het volck tot verschooninge genegen
that the people being inclined to
was, hy niet en wilde gebroocken
pity, would have had his fault
remitted, he would not condescend,
hebben: Ende om evenwel oock eenigh
medelijden aen sijnen Sone te betoonen,
but caused one of
liet hem selven eene ooge, en sijnen
his owne, and one
of his sonnes eies to be pulled out.
Sone eenen uytsteecken...
Onder de oude Duytschen, so
Among the Germans, as
Cornelius Tacitus recordeth,
Cornelius Tacitus verhaelt, wierdt
the adulteresse being striped
de Overspeeldersse voor hare
naked before her kindred & friends,
naeste Vrienden naeckt ontkleedt,
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het hayr afgesneden, ende langhs
had first her haire cut off, and
de straten van de Stadt, van haren
afterwards was beaten with cudgels
Man met s toeken geslagen.'
through the towne by her husband.'
In de definieve uitgave van de Oeconomia Christiana heeft Wittewrongel ook nog
melding gemaakt van het oordeel van de filosofen Plato en Aristoteles over overspel.
Zijn bron lijkt Taffin te zijn geweest.
OC, 87:
BL, 137 r°:
'Plato hielt het voor een groot
'Plato hielt het voor een groote
schelmstuck dat alle oneere
schelmerye, die aller oneere
weerdigh was. Aristoteles
weerdich was. Ende Aristoteles
seght, soo de Man ofte Vrouwe
seyt: So de Man ofte de Vrouwe
sich met een ander vereenight
sich met een ander heeft
dan met sijn Echte-deel, dat
vereenicht dan met sijn Echtedeel, dat
het onder de vuylste en
het worde gesteld onder de
schandelickste dingen gestelt
vuylste ende schandelijckste
wordt.'
dingen.'
(N.B. ik ben op het spoor van Taff in gebracht door een - waarschijnlijk reeds in de
zeventiende eeuw - in de marge van mijn exemplaar aangebrachte verwijzing naar deze
auteur.)
Behalve de uitspraken van de Griekse filosofen kan men de door Wittewrongel
opgesomde bewijzen van de stelling, dat overspel ook buiten de bijzondere openbaring
voor een zeer ernstige misdaad is gerekend, ook bij vele andere auteurs tegenkomen.
Weer was Heinrich Bullinger voorganger (CSM, fol. xxxvii r° - xxxvii v°).
Deze ontzenuwing van het tegen de doodstraf aangevoerde argument heeft Wittewrongel ontleend aan Downame (FT, 188). Vergelijkbare pogingen vindt men bij
Ursinus/Hommius (a.w., deel 2, fol. 184 r°), Udemans (Pr, 326), Taffin (BL, fol. 229 v°230 r°) en Bullinger (Huysboec, z.pl. 1566, fol. 74 v°).
Deze opmerking is nog niet te vinden in de eerste druk. Vgl. OC-1655,167 en OC, 88.
In het Engeland van Cromwell kende men sedert 1650 de doodstraf op overspel
(hetgeen Wittewrongel ongetwijfeld geweten zal hebben), maar de sententie des doods
is zelden over overspeligen uitgesproken: vanwege 'the sheer technical difficulty of
securing proof', volgens K. Thomas, The Puritans and Adultery. The Act of 1650
Reconsidered, in: D. Pennington & K. Thomas, eds. Puritans and Revolutionaries,
Oxford 1978, p. 280.
Wittewrongel heeft voor de konkretisering hiervan gebruik gemaakt van FT, 162-172.
Wittewrongel heeft het over 'sieckten die voor desen soo bekent niet geweest en zijn;
maer door een ongemeen oordeel Godts over sulcke vuyle menschen gesonden werden'
(OC, 89), Downame maakt melding van een ziekte 'which was never heard of in the
daies of our ancestours, till men in an unusuall manner multiplying their filthie lusts,
the Lord not much above an hundred yeeres since, brought upon them this unusuall
punishment' (FT, 166). Volgens Downame wordt de betreffende ziekte verschillend
aangeduid: bijvoorbeeld als 'the Neapolitane, Indian & French disease', hetgeen te
maken heeft met het feit 'that all nations are ashamed to owne it' (FT, id.). Ongetwijfeld
hadden Wittewrongel en Downame syfilis op het oog. Uit het door Carolus Battus
vertaalde 'Medicijn-boeck' van Christoffel Wirtzung tekent Udemans - in 'T Geestelyck
Roer Van 't Coopmans Schip, Dordrecht 16402, blz. 340 - aan dat de Spanjaarden deze
ziekte vanuit Amerika naar Europa gebracht hebben. Die Spanjaarden vormden de
bemanning van Columbus' eerste reis naar Amerika. Achttien maanden na hun
terugkeer was Europa geïnfecteerd. R. Tannahill tekent bij de gereleveerde - lange tijd
gangbare - opvatting aan: 'if this is true, his 50 crew members must have had a
strenuous time when they got back'; Sex in History, London 1980, p. 282.
Hetgeen Wittewrongel hierover opgemerkt heeft, vergelijke men met FT, 164, waar
Downame beweert dat 'the fornicator is made a slave of his lusts' en FT, I68f., waar
blijkens de kanttekening aangetoond wordt dat 'God punisheth fomication with
impenitencie and hardnesse of heart'.
Vgl. FT, 17lf.: 'his guilty conscience maketh him to be in continuall feare left his fact
beeing discovered'.
Wittewrongel heeft dit niet toegelicht, Gouge wel: 'The man cannot so well know which
be his owne children, as the woman; he may take base children to be his owne, and so
cast the inheritance upon them; and suspect his owne to be basely borne, and so deprive

them of their patrimony. But the woman is freed from all such mistakings' (DD, 219).
41. Vgl. DD, 219: 'Yet in regard of the breach of wedlocke, and transgression against God,
the sinne of either partie is alike'.
42. Vgl. DD, 219: 'If difference be made, it is meet that adulterous husbands be so much the
more severely punished, by how much the more it appertaineth to them to excell in
vertue, and to governe their wives by example'. In de marge citeert Gouge De
adulterinis conjugiis (boek 2, hfdst. 8) van Augustinus.
43. De rooms-katholieke kerk kent de onschuldige dit recht niet toe: bij overspel blijft de
huwelijksband bestaan, de onschuldige kan ontheffing van de samenwoningsplicht
krijgen; LJ. van Apeldoorn, Geschiedenis van het Nederlandsche huwelijksrecht vóór
de invoering van de Fransche wetgeving, Amsterdam 1925, blz. 174. Wittewrongel
vindt het 'tegens alle reden strijden, dat alle de Houwelicksche plichten voor altoos
souden ophouden, en dat den Bandt van verplichtinge noch soude blijven'; immers:
'Het wesen selfs van het Houwelick werdt verbroken, ende den Bandt die daer op alleen
haer steunsel heeft, werdt met eenen vernietight' (OC, 93). Deze argumentatie is door
Wittewrongel ongetwijfeld van Amesius overgenomen (vdC, 645v.).
44. Vgl. OC, 93: 'de onschuldige mach van haer recht wijeken; ende dese scheydinge en is
geen gebodt, maer alleen een toelatinge' en vdC, 647: 'een onschuldige van sijn recht
afwijken mach. d'Echt-scheyding ook geen gebod is, maer alleen toegelaten en goed
gekeurt'.
45. Wittewrongel geeft een vertaling van een door Gouge (DD, 218 in de marge) gegeven
citaat uit De adulterinis conjugiis (boek 2, hfdst. 6) van Augustinus.
46. Vgl. DD, 225: 'that is true wedlocke, when man and wife are linked together by the bond
of love'; in de marge wordt Chrysostomus ook in het Latijn geciteerd: hoc verum est
conjugium, quando vinculo charitatis sunt concatenati.
47. Vgl. BL, 174 v°: 'het gebreck is dat in velen de liefde inde eenicheit des houwelijcx niet
en is ghegrondt, maer inde schoonheit, rijekdom ende andere vleeschelijcke ende
wereltsche aenmerekingen, de welcke der veranderinge ende het verlies onderworpen
zijn'.
48. In A Bride-bush merkte Whately over de liefde als 'common dutie' op: 'This love... must
bee first spirituall... that is, grounded principally upon the Commaundement of God
that requyres it'. De huwelijksliefde die op deze rots gebouwd wordt, is 'lasting and
durable' (o.c, p. 7).
49. OC, 95: 'liefde (is) gelijk het vyer, 't welk niet alleen heet is in sich selfs, maer deelt ook
sijne hitte mede aen het gene dat 'er aldernaest by is. Ende daer op volght oock een
weder-schijnsel van hitte tot malkanderen'; deze vergelijking is ontleend aan Gouge:
'Love... is like fire, which is not only hot in it selfe, but also conveigheth heat into that
which is neere it: whence ariseth a reflection of heat from one to another' (DD, 225).
50. Wittewrongel attendeert de echtelieden op de 'vriendelicke ende bewegelicke benamingen' die Christus en de bruid elkaar in het Hooglied geven: 'mijn schone', 'mijn
zuster', 'mijn liefste', 'mijn duive', 'mijn onbevlekte', 'hij die de banier draagt boven
tienduizend'. De hierin uitgedrukte 'suyvere ende brandende liefde' moeten zij pogen na
te volgen. Wittewrongel heeft hier Bolton gevolgd; deze raadde de gehuwden te
overwegen: 'the compassionate and melting compellations, which Christ and his
Spouse exchange in the Canticles: My faire one, my sister, my love, my Dove, my
undefiled, my welbeloved, the chiefe of ten thousand, &c. whose chaste and fervent love
that of married couples should resemble and imitate' (GD, 240).
51. Vgl. Dod & Cleaver, Ten Commandements', p. 292: 'If married persons get fervent and
pure love one to the other, this will keepe them safe'.
52. Niet alle jaloezie is verkeerd: 'wie kan een Man ofte Vrouwe bestraffen: ofte
beschuldigen, die sijne Egade innerlick lief heeft, dat hy een quade ooge heeft op de
soodanige, die hy vreest dat niet anders soecken, als in hare conjugale liefde eenigh deel
te krijgen' (OC, 97); vgl. Richard Greenham in zijn huwelijkspreek: 'true love is very
earnest, and mixt with godly jelousie'; The Works, London 1599, p. 297.
53. Vgl. Greenham, o.c, p. 297: 'there is a wicked jelousie, and that moveth causeles
suspitions'.
54. Wittewrongel verhaalt in dit verband het - ook bij Cats in diens Princessen Spiegel, in:
Alle de Wercken, deel 1, Amsterdam/Utrecht 1700, blz. 234 te vinden - voorbeeld van
de jaloezie van keizer Theodosius. Deze had zijn vrouw Eudoxia een buitengewoon
grote appel geschonken. Zij gaf hem op haar beurt aan Paulinus, een zeer geleerd man,
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die er de keizer mee vereerde. Theodosius herkende de appel, vatte jaloezie op en
doodde de onschuldige Paulinus (OC, 97v.).
Ik acht het mogelijk dat Wittewrongel deze uitspraak heeft aangetroffen bij Taffin.
Onder verwijzing naar Plutarchus' levensbeschrijving vanjulius Caesar schrijft Taff in:
'Voormaels, een Roomsche Keyser willende sijn Huysvrouwe verlaten, seyde voor
reden: dat eens Keysers huysvrouwe also behoorde te leven, datmen ooc niet eenich
quaet vermoeden van haer behoorde te hebben' (BL, 172 v°). Geheel in de lijn van de
keizerlijke uitspraak ligt het advies van Fransciscus Ridderus, die de vrouwen (!) raadt
niet te vriendelijk tegen andere mannen te zijn. Hij weet wel 'dat ons lant hier in meer
vryheit heeft als andere landen', maar hem is ook bekend 'dat den eenen man wat meer
in desen kan lijden als den andere'. De vrouwen doen er dan ook goed aan om 'de
veylighste zijde' te kiezen; zie TdH, 56.
Het door Wittewrongel aangehaalde gezegde deed mij denken aan hetgeen Cats dichtte
in zijn Tooneel der mannelicke achtbaerheyt:
Waer isser dog een huys, daer mannen ende wijven
Zijn altijt even soet, en noyt te samen kijven?
Waer is door al het lant so welgelegen velt,
Dat van den noorden wint niet somwijl is gequelt? (...)
Waer is de weerelt deur de lucht so wel gestilt,
Daer noyt een loofje roert, en noyt een tackje drilt?
Zie Alle de Wercken, deel 1, blz. 224.
Wittewrongel heeft die adviezen grotendeels ontleend aan GD, 241f. en DD, 228f.. Ik
attendeer hier ook nog op Wittewrongels uitvoerige bespreking van de deugd der
'sachtmoedighe verdraeghsaemheydt' in het tweede boek van de Oeconomia Christiana
(=OCII, 428-453). De wijze waarop Wittewrongel deze deugd heeft gekonkretiseerd
voor de huwelijksrelatie biedt geen steun voor de mening van D. Haks, dat zeventiende
eeuwse moralisten 'pessimistisch' waren over de mogelijkheid om problematische
huwelijksrelaties te verbeteren. Wittewrongels realistische raadgevingen waren beslist
bedoeld om de kwaliteit van het echtelijke samenleven te verbeteren. Vgl. D. Haks,
Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw, Assen 1982, blz. 176v..
Deze overweging heeft Wittewrongel overgenomen van Bolton, die de gehuwden
voorhoudt 'that two Angells are not met together in a Matrimoniall state, but a sonne
and daughter of Adam: and therefore they must looke for infirmities, frailties... on both
sides' (GD, 241). Eerder vertolkte Taffin deze gedachte als volgt: 'Dat de Man gedencke,
dat hy een van Adams dochters heeft ghetrout, met vele swackheden: het Wijf
desghelijcx, datse geenen Engel, maer een Adams kindt heeft getrout oock met
ghebreken' (BL, 175 r°).
OC, 100: 'En hier is gedenckweerdig de antwoorde, (die oock een Medicijne wesen kan
tegens sulcke huys-twisten) die een seer korsel man (die met alsoo korselen wijf
getrouwt was) gaf aen een die hem vraegde, hoe het mogelijck was dat sy in vrede met
malkanderen konden leven? Wanneer (seyde hy) mijn wijf haer buyen heeft, ick ben
gereedt haer in te willigen, gelijck Sara aen Abraham. Ende als my het hooft niet wel
staet, is sy alsoo gereedt om my wat in te willigen. En soo twisten wy noyt te samen,
maer elck in 't bysonder'. Dit voorbeeld is ongetwijfeld ontleend aan A Preparative to
Mariage van Henry Smith: 'Knowing once a couple which were both chollericke, & yet
never feil out, I asked the man how they did order the matter that their infirmitie did not
make them discorde. He answered me, when her fit is uppon her, I yeeld to her, as
Abraham did to Sara, and when my fit is uppon me, she yeelds to me, and so we never
strive together but a sunder' (PM, 60f.) Ik teken nog aan dat Ridderus het onderhavige
exempel heeft overgenomen in TdH, 33.
Vgl. DD, 239: 'For what a wofull thing is it, that two which in this world are so neerely
linked together as to make one flesh, should in the world to come be so farre separated
one from another, as heaven is from heil'.
Gouge heeft nog meer middelen aangereikt om eikaars geestelijke groei te bevorderen:
zie DD, 243. Voor het merendeel vindt men ze bij I. Ambrose, Prima, Media, Et JJltima
(vert. J. Grindal), Amsterdam 1660, blz. 414.
Voorbeeldig was het optreden van de puriteinse Katherine Brettergh ( 11601): 'Eens
als zy na de Kerk reed met haar Man, wierd hy op zyn Knegt zeer toornig, waar op zy
hem zeide, helaas Man, ik vrees uw hert is niet regt ontrent God, dat gy om een
beuzeling zo toornig kunt worden, en weenende zeide zy verder, gy moet tegen uw
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passien bidden, en ziet dat altyd uw toorn voor God zy, anders hoe derfje voor zyn
Dienaar verscheynen, en uw gebeden in de opentlyke Vergaderingen voor God
opofferen? En op een ander tyd een van haar Mans Pagters zynde in zyn Pagt ten
agteren, zo verzogt zy hem, dat hy nog een vierendeel jaars langer zou wagten; en als hy
het toen bragt, zo zeide zy met tranen tot haar Man, ik vreeze, dat gy niet weldoet, alsje
het van hem neemt, hoewel 't u toekomt, want ik twyffel of hy wel magtig is het te
betalen, en dan onderdrukje den Armen'; zie De Blyken Van Godzaligheid, Vertoont en
opengeleid in het Exemplaar Leven en Sterven van eenige Vroomen (vert. J. Koelman),
blz. 175, achter: W. Guthrie, Des Christens Groot Interest (vert. J. Koelman),
Amsterdam (Salomon Schouten) 1723. Over Katharine Brettergh maakte ik enige
opmerkingen in Guthrie's vademecum en de door Koelman toegevoegde illustraties,
achter: W. Guthrie, Des Christens Groot Interest, Utrecht 1981, blz. 504v..
Vgl. D.Haks, a.w., blz. 153.
Een en ander is door Wittewrongel ontleend aan Gatakers preek over The Benefit of a
Good Name (1620). Ter bewijze van deze afhankelijkheid vergelijke men OC, 106: 'een
goeden naem brenght een sonderlingh gewichte tot de woorden en wercken van een
mensche, insonderheydt by alle de soodanige, die van den geenen diese spreeckt, of doet,
een goet gevoelen hebben... Gelijck alles te vergeefs is, wanneer men een verkeert
oordeel tegens yemandt opgenomen heeft' met OG, 558: 'sy (=een goede naam) maeckt
dat de Mensch sijne woorden en wercken, in alles wat hy doet, in alles wat hy voor-stelt,
beter ge-acht en aengenomen worden, ist datter een goet gevoelen van hem is, in de
Herten der gener, die hem hooren, of sien: Ghelijck in 't tegen-deel maeckt, dat alles dat
de Mensch doet of spreeckt, te minder geacht wordt, soo men geen goet gevoelen van
hem heeft'. Beide schrijvers refereren in dit verband aan Marc.6:4vv..
Vgl. OC, 107 en DD, 249.
Wittewrongels motivering van de volgorde van de presentatie van de plichten die
vrouw en man in het bijzonder moeten nakomen, is ontleend aan Gataker (MD, 5f.).
BL, 179 r°. Taf fin merkt nog op dat hij heeft moeten vaststellen dat veel vrouwen deze
onderwerping als een ongelukkige zaak - 'haren persoonen onweerdich'-ervaren (BL,
180v°-181 r°).
Zie bijvoorbeeld: M. Daly, The Church and the Second Sex, New York 19762 (hfdst. 2)
en F. Heiier, Die Frau. in den Religionen der Menschheit, Berlin/New York 1977
(hfdst.3). Aanhangers van de onderhavige visie op de man-vrouw verhouding treft men
hedentendage in ons land nog aan bij de gereformeerde groeperingen, die geportretteerd zijn door A. van der Meiden in Welzalig is het volk, Baarn 1976.
Wittewrongel volgt hier Gataker, die - met een beroep op de apostel Paulus - de
'submission' van de vrouw bewijst vanuit de 'order', 'maner' (=manner) en 'end' van
haar schepping (MD, 8f.). Dit bewijs kan men bij vele andere auteurs eveneens
aantreffen; bijvoorbeeld bij Taffin (BL, 179 r°).
Wittewrongel heeft zich hiervoor gebaseerd op Gouges behandeling van dit tekstgedeelte (DD, 341-348).
Vgl. DD, 346: 'he is a King to governe and aid her, a Priest to pray with her and for her, a
Prophet to teach and instruct her'.
Vgl. GD, 250: 'It is no noblesse of birth, greatnesse of portion, nimblenesse of tongue,
pregnancy of wit, or any other excellency incident to her sexe, which can give her any
right or priviledge to seize upon the soveraignty'.
Ongetwijfeld door Wittewrongel aangetroffen bij Gouge (DD, 274 in de marge).
Vgl. MD, 26f.: 'this Submission... must be a godly, a religious, a conscionable
submission'.
De genoemde plichten heeft Wittewrongel overgenomen van Gataker, volgens wie de
'subjection' van de vrouw moet uitkomen in de betoning van 'reverence', 'obedience' en
'assistance' (MD, 11).
'De vrouw dienst eerst het zeyltje te strijcken', laat Ridderus-in de samenspraak over
het huwelijk-Lazarus tegen Martha zeggen (TdH, 32). De laatste is het niet met haar
broer eens en maakt dat als volgt duidelijk: 'mijn Vader heeft my daerom van de tonghriem laten snijden om dat ick spreken soude konnen. Als men voor de mannen swijght
dan meynense dat het haer toe komt, sy worden daer op te trotser. Men moet haer al
eens toonen wat dat de vrouwen zijn, en datse soo wel een tonge in den mont hebben als
de mannen. Men soude de vrouwen ten lesten noch wel voor doot-eters achten, die niet
te seggen hebben, dit staet my niet aen, men moeter eens door bijten, en haer doen sien
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dat de vrouwen van geen vullis karren bedropen zijn. Ick wil u versekeren, dat als hy my
raeckt, dat hy sijn man gevonden heeft' (TdH, id.). Dat Ridderus' en Wittewrongels
idealen voor de man-vrouw relatie niet als een weerspiegeling van de praktijk, maar als
een - op weerstand stuitend - correctief ervan opgevat moeten worden, kunnen de
talrijke door Ridderus - bij monde van Martha - aangedragen 'feministische'
uitspraken ons duidelijk maken. Zie ook aantekening nr. 67 en 77.
77. Dat ook de vrouwen de gehoorzaamheidsplicht opgelegd kregen, werd niet als
vanzelfsprekend geaccepteerd, gezien Martha's reactie wanneer haar deze plicht wordt
voorgeschreven: 'Nu, nu, seght van de mans en vrouwen watje wilt, maer spreeckt niet
meer van dat gehoorsaem zijn. Dit moet men aen de kinderen en dienstboden gebieden,
maer niet aen vrouwen' (TdH, 45). Als Lazarus haar de bijbelplaatsen die op deze plicht
betrekking hebben, heeft voorgehouden, repliceert Martha als volgt: 'Wel wat maeckje
van de vrouwen? Zijn het dan dienstmaeghden en slavinnen? Moetense dan maer staen
wachten op het gebodt van mijn Heer de man?' (TdH, 46).
78. Vgl. Whately, A Bride-bush, p. 42: 'The tryall of obedience is, when it crosseth her
desires'.
79. Wittewrongel heeft dit voorbeeld ontleend aan Gouge (DD, 315 ff.), die het op zijn
beurt bij Perkins (CH, 324) gevonden zal hebben. Met name predikantsvrouwen zullen
het nogal eens moeilijk gehad hebben met de plicht 'to goe and dweil where their
husbands calling lieth' (DD, 317). Soms waren ze niet bereid om op te breken, hetgeen
betekende dat de man voor een beroep moest bedanken. Dat overkwam Arthur
Hildersam. Samual Clarke tekent aan dat Hildersam voor het beroep van de Engelse
gemeente te Leiden moest bedanken vanwege 'his wives unwillingnesse to goe over the
seas'; A Generall Martyrologie...Whereunto are added, The Lives of sundry Modern
Divines, London 1651, p.381.
80. De aanwijzing om een advies vragenderwijs te presenteren, is door Wittewrongel
ontleend aan Gataker (MD, 15f.). Ridderus zal Wittewrongel gevolgd hebben met
Lazarus te laten zeggen: 'Is 't dat gy yet van u man wilt gedaen hebben, soo moet gy niet
belasten en gebieden, maer vragen, en minsaem hem daertoe versoecken, gelijck
Hester...' (TdH, 50).
81. Deze onderdelen van de hulp die de vrouw in het bijzonder haar man moet bieden, zal
Wittewrongel bij Gataker (MD, 20-25) gevonden nebben.
82. Wittewrongel merkt op dat dit exempel verhaald wordt door Ludovicus Vives in 'sijn
tweede Boeck van een Christelicke Vrouwe'. Zou Wittewrongel het zelf uit dit werk
hebben overgenomen? Neen. Zijn bron was ongetwijfeld Bolton (GD, 252f.), die dit
voorbeeld - met exacte bronvermelding in de marge - heeft gegeven. Men vergelijke:
OC, 121:
GD, 252:
'Hy [=Vives] verhaelt, dat seeckere jonge
'A young tender and beautifull
teere, ende schoone maeght getrouwt
maid was mateched (as he [=Vives]
was aen een oudt man, dien sy daer
reports to a man stricken in yeares:
naer bevondt, na den lichame seer
whom after shee found to have a
ellendigh, veel afsienlicke ende
very fulsome and diseased body; yet
walgelicke accidenten ende sieckten
notwithstanding out of sense and
onderworpen te zijn. Maer wetende dat
conscience, as it seemes, that now by
sy door de trouwe met hem naeuwe van
Gods providence shee was become
Godt vereenigt was, ende tot een
his wife; shee most worthily
vleesch geworden, heeft met een
digested with incredible patience,
ongelooflicke geduldigheydt ende
and contentment, the languishing,
vergenoeginge alles uytgestaen;
and loathsomenesse of an husband
ende hoewel Doctoren en Vrienden
continually visited and vexed with
haer den raedt gaven, van dat sy
varietie and new successions of most
haer van dien Man soude af-houden,
irkesome and contagious diseases.
alsoo sy groot perijckel liep, door
And though friends and Physitians
al te veel gedienstigheydt ende
advised her by no meanes to come
hulpe hares Mans besmettingen
neare
deelachtigh te worden; soo en
him for feare of danger and infection;
heeft sy nochtans daer naer niet
yet for all this, shee passing by, with
geluystert, maer met een
a loving disdaine and contempt, these
sonderlinge couragie, jae boven
unkinde disswasions, plied him still
102vermogen, haren Man by dage en by
night and day with extraordinary

nachte by-gestaen; 't welck sy niet
en soude hebben konnen doen, indien
niet de stercke conjugale affectie
haer teer en swack lichaem
gesterckt hadde. Soo dat sy in
allen desen onvermoeyt zijnde, aen
haren Man is geweest, al het geene
Vrienden, Medicijn-meesters, Vrouwen
ofte Voesters konnen zijn: Jae Vader,
Moeder, Suster, Broeder, Kinderen,
alles. Hem goed doende op
alderhande wij se. Soo dat sy selfs
hare kostelickheden en Juwelen te
koste leyde, om hem genesinge toe
te bringen. Ende wanneer hy
nu gestorven was, ende sijne en
hare Vrienden tot haer quamen, meer
om haer geluck aen te wijsen, dat
Godt haer van soo ellendigen Man
verlost hadde, als om haren
weduwelicken staet te beklagen;
heeft sulcke redenen niet konnen
hooren, maer opentlick betuyght,
dat soo het mogelick ware geweest,
dat sy het leven van haren Man
noch wel soude hebben willen koopen
met het verlies van hare vijf seer
dierbare en beminde kinderen. Ende
hoewel dat sy noch was in de fleur
van hare Jaren, soo nam sy een
stercke resolutie, van evenwel
niet te hertrouwen. En dat op geen
ander fundament, als dat sy
vreesde, sy soude geen tweeden
Valdaura vinden. Want soo was
haren Man genaemt.'

tendernesse and care; with
obsequious nesse
and services of all sorts, above her
strength and ability, or possibility, as
the Author saith: had not her dearest
conjugall affection supplied and
supported her weake body, with fresh
accessions of vigor and unweariednesse.
Shee was to him Friends, Physitian,
Husband, Nurse. These are nothing:
Shee was Father, Mother, Brother,'
Sister, Daughter, every thing, any
thing, to doe him good any manner
of way... In case of want, by reason of
extraordinary expence, and excessive
charges about him; shee sold her...
chiefest and choisest Jewels to doe him
good. And when he was dead, and
friends came about her rather to
congratulate her happie riddance,
than to bewaile her widowhood,
shee did not onely deprecate and
abhorre all speeches tending that
way: but protested if it were
possible, shee would willingly
redeeme her husbands life, with
the losse of her five dearest
children. And though as yet, the
flowre and prime of her beautifullest
and best time was not expired;
yet shee, strongly resolved against
a second match, because, said shee,
I shall not find a second Valdaura
(for so her husband was called.)'

Vgl. DD, 350f. Op p. 350 noteert Gouge in de marge: 'Love keepes a man from abusing
his authority.'
Wittewrongel begon hoofdstuk XXI van de eerste druk van de Oeconomia Christiana
met te betogen dat de man moet tonen dat hij zijn vrouw liefheeft door de hem
verleende superioriteit niet te misbruiken; in de derde druk wordt in hoofdstuk XXI van
meet af aan duidelijk gemaakt dat de man zijn superieure positie behoort te gebruiken
ten voordele van zijn vrouw: vgl. OC-1655, 268 en OC, 133. Zie ook bijlage B.
BL, 182r°,v°: 'de liefde sal al het gebiedt, ende de macht doen strecken tot de welvaert,
troost ende salicheit syner huysvrouwe'.
Aldus A.Biéler, Uhomme et la femme dans la morale calviniste, Genève 1963. Men zie
in dit verband het volgende citaat uit Calvijns preek over Ef. 5 :22-26: 'quoi qu'il en soit,
qu'il ne laisse point d'être mari pour se conformer a sa femme, pour la gagner a Dieu; car
il n'est point au degré de supériorité, sinon pour Ie bien et Ie profit de sa compagne'
(geciteerd bij Biéler, o.c.y p. 58).
Wittewrongel volgt hier Gataker, die naar aanleiding van Ef. 5:25 vv. opmerkt:
'therfore this is a special thing that the husband should aime at in his love...to bring her
on unto God' (MD, 47). Men zie ook D D , 239 en 346.
Volgens A.S. Eisenberger vindt men in de geschriften van Origenes 'eine Unzahl
absolut misogyner Ausserungen'; Die Geschlechtergemeinschaft
bei Origenes (Ein
Beitrag zur Sexualauffassung bei Origenes) (Diss. München 1967), S.8. Het door
Wittewrongel gegeven citaat moet zonder meer als een misogyne uitspraak aangemerkt
worden.
Ontleend aan Gouge (DD, 358 in de marge).
Wittewrongel zal deze analogie hebben aangetroffen bij Gouge. Deze auteur erkent dat
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'there are no unequals betwixt which there is so neere a parity as betwixt man and wife'
(DD, 358; vgl. DD, 326, 356, 423). Zij zijn erfgenamen van dezelfde hemelse genade en
ook in vele mundane opzichten is er sprake van een 'common equitie'. Man en vrouw
zijn 'fellowes'. Deze 'fellowship' verdraagt zich volgens Gouge goed met de 'inferiority'
van de vrouw. En om dat te bewijzen maakt hij gebruik van de vergelijking van man en
vrouw met de genoemde hemellichamen: de maan geeft weliswaar minder licht dan de
zon en wat zij geeft, heeft zij van de zon ontvangen, maar 'in giving light the Sunne and
Moone have a fellowship' (DD, 357).
We vinden deze ethische implicatie van de schepping van de vrouw ook bij o.a.
Bullinger, Taf fin, Perkins, Dod & Cleaver en Gouge. Vgl. CL. Powell, English Domestic
Relations 1487-1653, New York 1917, p. 133.
TdH, 43.
Amesius stelde apodictisch: 'met plagen en slagen een vrouwe te tuchtigen, geenes
Mans werk is' (vdC, 643) en Smith verklaarde kortweg: 'a Husband must bee no striker'
(PM, 73).
De vrouw werd gezien als een wezen, dat in vergelijking met de man over een zwakker
werkend verstand beschikt en zodoende vaker en heviger ten prooi valt aan
hartstochten zoals boosheid, haat en vrees. Men zie in dit verband. I. Maclean, The
Renaissance Notion of Woman. A study in the fortunes of scholasticism and medical
science in European intellectual life, Cambridge 1980.
TdH, 37.
Gataker noemde het scheppen van 'Joy & delight' in het gezelschap van de echtgenote
een noodzakelijk 'effect' van 's mans liefde voor haar: 'For what a man loveth most, he
desireth most; and what he desireth and affecteth most, that he most delighteth most'
(MD, 44). Huiselijkheid en een affectieve conjugale relatie: de puriteinen waren er
warme voorstanders van; men leze hetgeen Dod & Cleaver de man voorhielden: 'he
must bee willing constantly and kindly to converse with her, to walke with her, talke
with her, and let her have all comfortable familiaritie with him: that she may see he
delights in her companie, and may well know that of all others she is the most loved &
welcome companion'; Ten Commandements,
p. 228. De puriteinen hadden niet het
monopolie van de onderhavige idealen (vgl. K. Wrightson, English Society 1580-1680,
London 1982, p. 91f., 103f.), wel hebben zij en hun geestverwanten in de lage landen er
meer dan anderen propaganda voor gevoerd. Gezien de grote taak die zij voor man en
vrouw in zake de nadere reformatie van (uit) het gezin zagen weggelegd, is dit niet
verwonderlijk.

6. DE CHRISTELIJKE HUISREGEERDERS

In het vorige hoofdstuk hebben we kennis gemaakt met de wederzijdse
plichten van man en vrouw: door Wittewrongel onderscheiden in
gemeenschappelijke en bijzondere plichten. Ik heb erop gewezen dat
Wittewrongel deze onderscheiding heeft overgenomen van Gouge. Nu
onderscheidde Gouge naast de gemeenschappelijke plichten die man en
vrouw elkaar schuldig zijn, nog plichten die zij samen ten opzichte van
anderen moeten nakomen. Hij noemt onder andere 'husbands and wives
joint care in governing thefamily' (DD, 256). Ook bij Wittewrongel vinden
we als gemeenschappelijke taak van man en vrouw de regering van de
familie genoemd. In de derde druk van de Oeconomia Christiana is
Wittewrongel nader ingegaan op deze taak. Huisvader en -moeder
ontvangen van hem voorschriften voor het christelijk besturen van het
huishouden. Zijn voorschriften zijn erop gericht dat 'yeder een in de
Huys-houdinge tot sijnen plicht gehouden, ende op alles sulcken order
gestelt werdt, dat het gene tot de geestelicken en lichamelicken welstandt
van het huys-gesin noodigh is, behoorlick versorght; ende ten opsichte van
beyden daer in ontstelt is, sorghvuldelick kan verbetert werden' (OC, 234).
Een goede regering is volgens Wittewrongel de conditio sine qua non voor
de welstand van alle menselijke samenlevingsverbanden. Waar een goede
regering is, worden de mensen in orde gehouden, daar gaat het vreedzaam
toe. Waar zij ontbreekt, is 'confusie ende verwerringe' (OC, 235). Een
goede orde is God aangenaam. Hij is een God van orde. De hele geschapen
werkelijkheid vormt hiervan het bewijs, 'hoewel de dwase mensch niet dan
confusie en disorder sien kan' (OC, 236). God wil, volgens Wittewrongel,
alleen dan in onze huizen wonen wanneer ook daar orde heerst. Een
ordelijk, harmonieus gezin krijgt men alleen maar door een christelijke
regering.
Wanneer men erin slaagt om dankzij een christelijke regering de
huisgezinnen te transformeren in 'kleene Gemeenten Gods', zal dit niet
alleen die gezinnen ten goede komen, maar ook de reformatie van grotere
levensverbanden bevorderen. Het huisgezin is immers 'het beginsel ende
den oorspronck van alle politijcke ende kerckelicke vergaderingen, een
grondt-steen van Steden, een smisse van menschen, een queeckerye van
hooge regeeringe' (OC, 237). Het is de goede regering van de huisgezinnen
waardoor gezorgd moet worden voor de algemene reformatie die de
dreigende ondergang van stad en land kan voorkomen (OC, 239).
In de hoofdstukken XXXIX, XL en XLI is Wittewrongel ingegaan op de
volgende vragen:
- wie heeft God opgedragen om het huishouden te besturen?
- welke zijn de kenmerken van goed huisbestuur?
- wat is het doel van de christelijke huisregering?
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Van de beantwoording van deze vragen zal ik hier de hoofdlijnen
weergeven.
Wie komt het toe om het huis te regeren? Volgens Wittewrongel is de man
'het voornaemste hooft, die eygentlick dat recht heeft ende dat gesagh om
in de huys-houdinge te gebieden, ende de huysgenooten goede regulen ende
wetten voor te schrijven' (OC, 240). Hij is de paterfamilias, die krachtens
'goddelicke bestieringe' het oppergezag heeft. De vrouw moet echter ook in
dezen 'een bequame hulpe' van de man zijn: 'de Vrouwe is als een
medemaet, ende t'samengevoeght om in de regeeringe van de Huyshoudinge oock gekent te worden, en naer vermogen hare hulpe ende goeden
raedt daer toe te bringen' (id.). De huisvrouw is de mater familias of
domina domus (OC, 241). Dat de vrouw het huis meê-regeert, is volgens
Wittewrongel gebaseerd op bijbels voorschrift (1 Tim. 5:14) en bijbels
voorbeeld (Abigaïl).1 Evenwel heeft hij moeten vaststellen dat er van
oudsher mannen geweest zijn, die de vrouw tot de uitvoering van een
dergelijke taak niet capabel achten, omdat zij een 'redelicke ziele* zou
missen.2 Wittewrongel merkt op dat 'de faculteyten ende werckingen van
een redelicke ziele, haer best (laten) sien in het beleyt van de saken van
staet ende Kercke, van Politie ende religie' (OC, 242). Welnu, het staat
volgens hem vast dat nogal wat vrouwen op deze gebieden op zeer
bekwame wijze zijn bezig geweest. Het duidelijkste voorbeeld is de Engelse
koningin Elizabeth, die vele van haar mannelijke voorgangers overtroffen
heeft.3 De wereldgeschiedenis biedt nog vele voorbeelden van vrouwen die
in leidinggevende posities geëxcelleerd hebben. Ook de kerkgeschiedenis
laat zien 'wat een stereken handt oock dickmaels Vrouwen gehadt hebben
in de bestellinge van de grootste saecken' (id.). Gezien dergelijke bewijzen
mag het volgens Wittewrongel geen verbazing wekken dat hij het
vrouwelijk geslacht mede het huishouden laat besturen.
Andere tegenstanders van de actieve participatie van de vrouw aan het
leidinggeven van het huishouden beroepen zich op 1 Tim. 2:12: 'Doch ik
laat de vrouw niet toe dat zij onderricht geeft, noch over de man heerst,
maar wil dat ze in stilheid is'. Wittewrongel ontkent beslist dat dit beroep
ter zake is.4 Het onderwijzen dat de apostel verbiedt, betreft het onderricht
geven in de openbare vergadering, niet het helpen onderwijzen van de
huisgenoten. (N.B.: één van de onderdelen van de taak die Wittewrongel de
vrouw des huizes heeft toebedeeld.) Paulus verbiedt de vrouw om
heerschappij te voeren over de man en niet om met - en onder - hem de
huisgenoten bevelen te geven (OC, 242v.).
Dat het de vrouw is toegestaan om met de man het huis te besturen, is
eigenlijk nogal voor de hand liggend: het is immers zeer praktisch. De man
die zijn vrouw verantwoordelijkheid geeft voor een deel van de leiding van
het huishouden, bevordert daarmee dat zij aanzien en gezag bij kinderen en
dienstboden heeft. Dit komt haar ten goede, is echter eveneens van belang
voor het gezin. Een goede huisvrouw weet precies wat er in het gezin
omgaat en zij kan een uitstekende hulp zijn bij het (laten) verbeteren van
verkeerdheden (OC, 243).5
Bij het besturen van het huisgezin zijn er zaken die de een beter kan
waarnemen dan de ander. Met Aristoteles, wiens Ethica Nicomachea hij
citeert,6 wijst Wittewrongel erop dat sommige plichten de mannen eigen
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zijn en andere de vrouwen, en dat zij elkaar helpen wanneer ieder het zijne
ten beste van het gemeen doet (id.).
Naar aanleiding van het voorgaande merk ik op dat men Wittewrongels
betoog niet zal moeten opvatten als een poging om de vrouw bij de leiding
van het huishouden betrokken te krijgen. De huisvrouw van zijn dagen had
de facto een leidinggevende taak. Met zijn betoog beoogt hij duidelijk te
maken dat deze situatie ook in orde is. Hij richt zich tegen de antifeministische retoriek die de praktijk vergezelde. Tevens wordt de huisvrouw te
verstaan gegeven, dat haar mee-regeren zo behoort te zijn 'dat sy nochtans
blijft onder de heerschappye van haren Man' (id.) en dat lijkt bedoeld te zijn
als een correctief van de praxis.7
De goede regering van een huisgezin is volgens Wittéwrongel een
'Vaderlicke regeeringe'. Dat wil in de eerste plaats zeggen dat er geregeerd
wordt met wijsheid. Wittéwrongel wijst erop dat hij een geheiligde
wijsheid bedoelt en niet de wijsheid die geput wordt uit 'ons verdorven en
natuerlick breyn' (OC, 247). De 'vleeschelicke' wijsheid richt de huisgezinnen te gronde: 'ghy en verneemt aen die Familien niet anders als twisten
tusschen Man ende Wijf, ongehoorsaemheydt en ongeregeltheydt onder de
Kinderen, ontrouwe en allerley misslagh onder de Dienst-boden' (id.). Een
huisregeerder die beschikt over de wijsheid die 'van boven' is, 'sal alles soo
regeeren in sijne huys-houdinge, dat hy niets en sal doen of toelaten 't welck
de eere van sijnen Godt sal nadeeligh zijn; de waerheydt ende oprechtigheydt van een goede conscientie quetsen, strijdigh zijn tegens degerechtigheydt, ende met sijne beroepinge niet en soude over-een-komen' (id.).
Een goede regering gaat voorts vergezeld van de nodige 'graviteyt'. De
huisregeerders moeten zich waardig gedragen, zodat zij respect en aanzien
bij de huisgenoten verwerven (OC, 248). De huisregeerders moeten zich
echter hoeden voor 'al te grooten meesterschap'. Hun regering moet niet
die van een tiran, maar die van een vader zijn. In diens wijze van regeren
wordt een mixtuur van rechtvaardigheid en liefde aangetroffen: de liefde
matigt zijn rechtvaardigheid en de rechtvaardigheid doet zijn liefde eerlijk
zijn (OC, 248v.).
Het hoofddoel van alle regering moet volgens Wittéwrongel de eer van
God en 'het beste van 't gemeen' zijn. Hij refereert aan Rom. 13:4, waar de
apostel Paulus over de burgerlijke overheid schrijft: 'zij is Gods dienares, u
ten goede'. Het kan in een stad of land niet goed gaan wanneer de
regeerders alleen of voornamelijk hun eigen belangen behartigen. De ware
regenten zijn 'mannen van een publijcken geest', die het algemeen belang
dienen. Zo moet het naar het oordeel van Wittéwrongel ook toegaan in het
regeren van het huis: de huisvader en -moeder moeten niet zozeer hun
eigen belang als wel het gezinsbelang op het oog hebben.8 God heeft hun
gezag over de andere gezinsleden verleend, opdat zij 'soo over de selve
souden regeeren, dat sy oock naer lichaem ende ziele haer eenigh
merckelick voordeel souden toebringen' (OC, 251).
Huisvaders en -moeders die deze doelstelling willen realiseren, geeft
Wittéwrongel wel te bedenken dat zij alleen op goede resultaten mogen
rekenen wanneer zij tevens 'als levendige exemplaren van deught en ware
Godtsaligheydt hare huys-genooten voor-lichten' (OC, 263).9 Daaraan
schort het volgens hem bij velen: 'Godt betert! het getal van sulcke Huys107

vaders ende Huys-moeders die... als soo veele lichten in dit krom ende
verdraeyt geslachte deses werelts soecken te wandelen, is te kleyn' (OC,
277). Dat komt omdat zij de vereiste geestelijke kwaliteiten missen. Ik zal
op een en ander nog nader ingaan en daarna uiteenzetten, welke inhoud
Wittewrongel gegeven heeft aan de taken van de huisvader en -moeder in
zake de bevordering van het temporele en spirituele welzijn van de aan hun
zorg toevertrouwde gezinsleden.
6.1. DE DOMESTIJCKE EXEMPELEN'

Het is volgens Wittewrongel de plicht van christenen om anderen een goed
voorbeeld te geven (OC, 264; hij refereert aan Matth. 5:16, Luc. 12:35 en
Phil. 2:15). Met dat goede voorbeeld moeten zij God verheerlijken en hun
naaste stichten. De bekeerden zullen er door gesterkt en verblijd worden
(OC, 265v.). De onbekeerden zullen er door beschaamd en voor Christus
ingewonnen worden. Wanneer de mensen in overeenstemming met het
evangelie leven, is dat een geweldig middel om de invloed van het evangelie
uit te breiden. De kerkgeschiedenis kan hiervan volgens Wittewrongel
talrijke bewijzen leveren (OC, 266v.).
Wie een voorbeeld van godzaligheid en deugd is, laat blijken dat zijn
belijdenis van de christelijke religie oprecht is en dat hij Gods genade niet
tevergeefs ontvangen heeft. Wanneer men anderen voorgaat in het doen
van goede werken, zal ook de eigen geestelijke vruchtbaarheid toenemen
(OC, 267-270).
Tot het geven van een goed voorbeeld zijn in het bijzonder diegenen
verplicht, die door God boven anderen geplaatst zijn: over heidspersonen,
predikanten en gezinshoofden (OC, 270v.).
God heeft de huisvader en -moeder boven kinderen en dienstbaren
aangesteld om hun voorgangers in de betrachting van het goede te zijn. Zij
moeten bedenken dat zij rentmeesters zijn die God eens rekenschap zullen
moeten geven (OC, 271).
De ouders, c.q. meesters en vrouwen, staan bij de kinderen en het personeel
in aanzien en zij fungeren dan ook als spiegels waarin zij zien hoe zij zich
behoren te gedragen (OC, 272). Nu kunnen de 'domestijcke exempelen'
zowel voorbeelden ten goede als ten kwade zijn. De huizen van de meeste
mensen zijn volgens Wittewrongel 'huysen van overdaedt, vol gewelt ende
wellusten' (OC, 275). Dat komt omdat de vaders en moeders onheilig leven.
De kinderen en het personeel 'hebben geen anderen Godt als haren Vader
ofte Meester: ende soo die sweert, lieght, bedrieght, droncke drinckt, in
wellusten leeft, sy meynen dat sy het oock wel mogen nadoen' (OC, 289).
Wellicht onderwijzen, vermanen en tuchtigen de hoofden de onder hen
staande gezinsleden wel, maar wanneer de eigen praktijk niet conform de
leer is, is dat alles tevergeefs (OC, 275). Wanneer de voorgangers in de
familie zorgen dat hun leer en hun leven wél overeenstemmen, dat zij de
huisgenoten voorlichten met een christelijke levenswandel, dan is Wittewrongel er zeker van dat de gezinsleden hun voetstappen zullen navolgen
(OC, 276); misschien niet altijd met een oprecht hart, maar in ieder geval
'in een uyterlicke conformiteyt' (OC, 272). Als de huisvaders en -moeders
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de familie voorgaan als 'levendige exemplaren van deught en ware
Godtsaligheydt', zal de gunstige invloed daarvan niet tot het eigen gezin
beperkt blijven: 'de reformatie sal van d'eene familie tot de andere doorbreecken' (OC, 276).
Volgens Wittewrongel zijn er maar weinig huisvaders en -moeders, die 'als
soo veele lichten in dit krom ende verdraeyt geslachte deses werelts soecken
te wandelen' (OC, 277). De oorzaak hiervan is ten diepste gelegen in het
feit dat in de ziel van deze mensen door de Heilige Geest geen 'geestelick
licht der saligmakende genaden' is ontstoken. Zij verkeren, naar Wittewrongel in hoofdstuk XLIII omstandig demonstreert, in de 'staet der
sonde': zij zijn geheel verdorven, alle 'faculteyten' en 'krachten' van hun
ziel zijn geschonden 10 ; zij zijn onbekwaam tot enig goed, d.w.z. tot het
verrichten van handelingen die God aangenaam zijn. Uit een bedorven
bron kan geen zuiver water komen (OC, 286v.).
Nu kan de mens die nog in de 'staet der nature' leeft wel degelijk een
'burgerlick' leven leiden. Er zijn nogal wat mensen die dit doen; zij zeggen:
'lek en ben noch Hoere noch Dief' en leiden uit hun burgerlijke
deugdzaamheid ten onrechte af, dat zij in de 'staet der genade' zijn (OC,
288). Wittewrongel benadrukt echter in hoofdstuk XLIV, 'dat de ware
Godtsaligheydt, ende Christelicke deught, (daer in alle Huys-vaders ende
Huys-moeders hare Huys-genooten behoorden voor te lichten) meer in
sich hebben moet als een Burgerlicken wandel' (id.). In de gevallen mens
zijn enige 'natuerlicke indruckselen ontrent de Religie ende Burgerlicke
eerbaerheyt' overgebleven (OC, 289). Uit de ethische geschriften van
Seneca, Plutarchus en Plato blijkt hoe de besten onder de heidenen dankzij het overgebleven 'licht van hare conscientie' - vermaak wisten te
scheppen in een 'burgerlicke ende sedige wandelinge'. Evenwel waren de
heidenen in zake het bovennatuurlijke blinder dan mollen (OC, 291). De
mensen die zich christenen noemen en hun godzaligheid laten opgaan in
een fatsoenlijke levenswandel zijn niet beter dan de blinde heidenen. Het
tekort van het burgerlijke christendom is door, Wittewrongel als volgt
getekend (vgl. OC, 297v.). Men maakt weinig werk van de eerste tafel van
Gods Wet, terwijl de ijverige betrachting van de deugden van de tweede
tafel voortspruit uit eigenliefde. De burgerlijke christenen vertrouwen op
hun eigen gerechtigheid; Christus' gerechtigheid bedekt hun onvolmaaktheid niet, zodat zij met hun uiterlijke deugden 'gantsch walgelick in de
oogen Godts' blijven. De godzaligheid van christenhuisvaders en -moeders
moet derhalve méér voorstellen dan hetgeen zich dankzij de 'wet der
nature' (Rom. 2:14, 15) en een christelijke opvoeding aan 'natuerlicke'
devotie en moraliteit vermag te manifesteren.
Binnen het christendom zijn er volgens Wittewrongel nogal wat mensen te
vinden die heel wat verder gaan dan de burgerlijke christenen: zij maken
niet alleen veel werk van de tweede, maar ook van de eerste tafel van Gods
Wet (OC, 300). Voor het oog lijken zij dan ook ware godzaligen, maar het
zijn hypocrieten. Wittewrongel onderscheidt in hoofdstuk XLVI de 'grove
hypocrijten' en een 'fijnder slagh van hypocrijten'. De eerstgenoemden
bedriegen hun omgeving, de anderen ook zichzelf. De laatsten wanen zich
in de genadestaat op grond van wat niet meer is dan een 'uyterlicke
gedaente der Godtsaligheydt'. Zij gaan gaarne ter kerke, zijn vurige bidders,
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maken veel werk van de sabbatviering, hebben berouw over hun zonden en
verbeteren hun leven. Kortom: zij doen hetgeen van christenen verwacht
mag worden. Van al hun goede werken is het zaligmakend geloof in
Christus echter niet de oorsprong. Hun uiterlijke devotie is tevergeefs,
omdat hun harten niet door het bloed van Christus gereinigd zijn. - 'Wat of
onse Lampen noch soo wel zijn bereyt ende toegemaeckt, soo de olie der
genade ende des waren geloofs daer in niet en brandt, wy sullen van den
Bruydegom in sijne Hemelsche woonplaetse noyt werden ingelaten, maer
voor eeuwigh met de dwase Maeghden moeten buyten blijven', houdt
Wittewrongel de schijn-christenen voor (OC, 318).
Voor Wittewrongel en zijn piëtistische collegae behoorden de 'bijnachristenen' tot de moeilijkst te ontmaskeren groep binnen de christelijke
gemeente. Niet aflatend hebben zij evenwel getracht om deze mensen aan
zichzelf te ontdekken. Zelfbedrog zou immers fataal zijn: 'hier te dwalen
ende bedrogen te zijn, is voor eeuwigh te sterven, ende verloren te gaen'
(id.). Of men een 'bijna-christen' was, kon men slechts ontdekken door
gehoor te geven aan de oproep om bij zichzelf nauwgezet na te gaan, of men
met Paulus mocht zeggen: 'Christus leeft in mij' (Gal. 2:20). In de
hoofdstukken XLVII tot en met LVIII heeft Wittewrongel zijn lezers hulp
geboden bij het komen tot zekerheid omtrent de staat van hun ziel. Het
gaat er volgens hem om dat de mens een 'experimentele kennisse' van de
privileges van de staat der genade krijgt; hij moet het werk der genade in
zijn ziel voelen, uit bevinding weten wat woorden als 'geloof', 'bekering' en
'godzaligheid' inhouden. Als men in zijn eigen hart de werkingen van Gods
heiligmakende genade gewaar wordt, mag men besluiten dat men
gemeenschap aan Christus heeft.11
Volgens Wittewrongel zijn er nogal wat mensen die onzeker zijn over hun
geestelijke staat, omdat zij geen tijdstip kunnen aangeven waarop God met
hun innerlijke verandering is begonnen. Hij houdt deze 'bedroefde herten'
voor, dat mensen met een onheilig verleden nogal eens precies het moment
van hun eerste bekering kennen, maar dat God bij degenen die van jongs af
aan in een christelijk gezin opgevoed zijn de vernieuwing van het hart - via
de gebruikelijke middelen van Woord en Geest - gewoonlijk 'soo
soetelicken' voltrekt, dat zij niet kunnen weten wanneer die verandering is
begonnen (OC, 504).
Wanneer God het hart heeft vernieuwd, een 'leven der ghenade' in de ziel
heeft gewrocht, is de godzaligheid geen 'gedaente', maar een betoning van
de 'kracht' ervan.12 Kenmerkend voor degenen die de kracht der godzaligheid bezitten, is 'dat sy volkomentlick gheneyght zijn tot den dienst hares
Godts'. Er is bij hen geen sprake van een 'geforceerde Godtsaligheyt' (OC,
546). Gods volk is een zeer gewillig volk, het is, zegt Wittewrongel de
gereformeerde godgeleerde Andreas Rivet (1572-1651) na, een 'populus
devotionis' (OC, 545). 13 Zij leven niet meer volgens eigen voorschriften,
maar trachten in overeenstemming met al Gods geboden te leven (OC, 563569). De geboden van de eerste tafel van Gods Wet stellen zij op de eerste
plaats.14 Zij hebben God meer lief dan de mensen (OC, 572). Zij wandelen
op de weg van Gods geboden 'met een nauwe omsicht'. Hun wandel is
'precijs': de ware godzalige 'sal ten uytersten, ende tot een stipken toe, sich
aen elck, ende yeder gebodt van de Wet sijnes Godts soecken te houden'
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(OC, 581; vgl. OC, 769). Zo'n voorzichtige christen noemt Wittewrongel
ook wel een 'conscientieuse christen': 'Hy soeckt alsoo te leven, dat hy
onberispelick mach zijn' (OC, 631). Nadrukkelijk wijst Wittewrongel erop
dat het geweten van een consciëntieus christen geen autonome instantie is:
'Godts Woordt is de reghel van de conscientie' (OC, 789). Men mag alleen
dan zeggen een goed geweten te hebben wanneer men tracht 'sijngantsche
leven (te) conformeren nae alle de gheboden des Heeren, niet hier, of daer
in alleen, maer in alles' (OC, 631). Met zijn pleidooi voor de bijbelse
'praecisitas' toont Wittewrongel zijn affiniteit met de vroomheidsconceptie van puriteinen als Arthur Hildersam, Robert Bolton en William Gouge,
en mag hij met Gisbertus Voetius en Jodocus van Lodenstein gerekend
worden tot de meest fervente vaderlandse verdedigers van de uiterst strikte
applicatie van de bijbelse ethische code op alle levenssituaties.15
In het tweede boek van de Oeconomia Christiana heeft Wittewrongel laten
zien, hoe zich de kracht der godzaligheid manifesteert in de beoefening van
de christelijke deugden. Uit het inleidende hoofdstuk op zijn deugdenleer
stip ik het volgende aan.
Wanneer God de mens wederbaart, worden alle faculteiten van de ziel
zodanig bewerkt dat 's mensen verdorven i^tuur geheel veranderd en tot
het goede geheiligd wordt. In het bijzonder wordt de wil van de mens door
Gods Geest 'krachtelijck bewrocht' (OCH, 5). De wil is volgens Wittewrongel 'de regeerende Koninginne in de Ziele', 'den oppersten ghebieder over
alle de krachten van de Ziele' (OC, 805). Door de vernieuwing van de wil
ontvangt de mens de neiging en het vermogen tot het doen van het goede.
Hij gewent zich eraan om het goede wél te doen, d.w.z. in overeenstemming met de norm van de goddelijke Wet (OCH, 6). Daarin is de essentie
van de christelijke deugdzaamheid gelegen. De christelijke deugdzaamheid
manifesteert zich in de relatie tot God, de medemens en zichzelf. In de
relatie met God worden de deugden van de eerste tafel, de 'theologische'
deugden, beoefend: geloof, hoop, liefde, vreze Gods, ootmoedigheid,
zelfverloochening, lijdzaamheid, blijdschap, dankbaarheid en hemelsgezindheid. In de relatie met de medemens en zichzelf worden de zedelijke
deugden betracht: trouw, naastenliefde, vreedzaamheid, bescheidenheid,
zachtmoedigheid, barmhartigheid, herbergzaamheid, nederigheid, zedigheid, kuisheid, matigheid, rechtvaardigheid, waarachtigheid en tevredenheid (OC, 13).
Voor huisvaders en -moeders die deugdzaam leven, zal het volgens
Wittewrongel niet moeilijk zijn om hun huisgenoten op het goede pad te
brengen en te houden: 'Het is niet uyt te drucken, wat een kracht dat het
woordt der onderwijsinge ende vermaninge ontfanght als het van de sulcke
voorkomt, die met haar exempel een levendig voorbeelt geven van alle
goede wercken; ende die de oeffeninge van allerley Christelijcke deughden
in haren wandel laten sien. Ende dit is den wegh die den Apostel Paulus,
ende Petrus, de Huys-vaders ende de Huys-moeders voorschrijft; op dat sy
door haer exempel Leeraers ende Leerressen mochten zijn van het goede,
ende alsoo niet alleen malkanderen, maer oock hare Huys-genooten
inwinnen ende behouden (OCH, 19; Wittewrongel verwijst naar 1 Cor.
7:16, Tit. 2:1-7, 1 Pet. 3:1).
111

6.2 DE ZORG VOOR HET TEMPORELE WELZIJN

Hetgeen de regenten van het huis ter bevordering van het lichamelijk
welzijn van de gezinsleden moeten ondernemen, heeft Wittewrongel
uiteengezet in hoofdstuk XXVI van het tweede boek van de Oeconomia
Christiana. Aan het begin van dat hoofdstuk wijst hij erop dat hij niet de
bedoeling heeft om zijn lezers de details van de economie - van de
'ordentelicke bestellinge van de huysselicke saken' - te leren. Het gaat hem
erom, aan te geven wat het wil zeggen om in het beleid van de uiterlijke
zaken christelijk te werk te gaan: waarin en hoe men de christelijke
deugdzaamheid tot uitdrukking moet brengen (OCH, 709; vgl. OC, 252).
Wat de huisvader en -moeder ten behoeve van het uiterlijke welzijn van het
gezin moeten betrachten, behoort in het teken van de coöperatie en de
complementariteit te staan, zij het dat de eerstgenoemde de hoofdverantwoordelijkheid draagt, 'want de Man is de Meester van het Huys-gesin, de
Koninck van het Huys' (OCH, 709). Ik zal nu nader ingaan op Wittewrongels behandeling van de christelijke vervulling van de specifieke taken van
de huisvader en -moeder.
De specifieke taken van de huisvader
Tot de taken van de huisvader behoort in de eerste plaats, dat hij er voor
zorgt dat niemand in het gezin ledig gaat, maar dat alle in aanmerking
komende gezinsleden een wettig ('eerlick') en geschikt beroep op een
christelijke wijze uitoefenen. Ettelijke pagina's lang is Wittewrongel
ingegaan op dit onderdeel van het ambt van de huisvaders (OOI, 709-720,
725vv.). Zij krijgen de hoofdlijnen gepresenteerd van de beroepsmoraal die
zij in huis moeten hooghouden. Wittewrongels betoog is congeniaal met
hetgeen andere gereformeerde moralisten in de eerste helft van de
zeventiende eeuw over de christelijke beroepsuitoefening hebben geleerd
en is representatief voor de kritische houding van de gereformeerde kerk
tegenover de 'geest' van het moderne kapitalisme.16 Van Wittewrongels
exposé zal ik hier de hoofdzaken weergeven. Elke christen moet God niet
alleen in het kader van zijn geestelijke roeping, maar ook in een wereldlijk
beroep dienen. Iedereen heeft van God de gave voor een bepaald beroep
ontvangen. Dit talent moet men te nutte maken: 'elck moet in sijne
beroepinge, daer in hy staet, proffijtelick soecken te zijn' (OCH, 711).
Wittewrongel keert zich dan ook tegen de lediggangers, die hij niet alleen
aantreft onder de laagste, maar ook onder de hoogste maatschappelijke
laag. Onder het patriciaat zijn er nogal wat figuren, die het beneden hun
stand achten om beroepsmatig bezig te zijn en hun tijd doorbrengen met
slapen en ijdel vermaak. Wittewrongel heeft meer waardering voor een
eenvoudige mosselkruier dan voor dergelijke 'onnutte leeghgangers' onder
de 'noblesse van onse eeuwe' (OCH, 725). Nog feller vaart Wittewrongel
uit tegen het bedelvolk. Jegens de eerlijke armen past barmhartigheid,
maar tegenover dit 'boos schuym van menschen' kan men niet onbarmhartig genoeg zijn (OCH, 726). Wittewrongel vindt dat de overheid deze lieden
strenger moet aanpakken. Hij somt de mogelijkheden nog maar eens op: de
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stad uitzetten, op water en brood zetten, tot de arbeid dwingen of
schavotteren (OCH, 713).
Het beroep van de gezinsleden moet eerlijk zijn: het mag niet in strijd zijn
met Gods Woord en niet alleen het eigen, maar ook het algemeen belang
moet ermee gediend worden (OCH, 713-716). Wittewrongel heeft ook
enige voorbeelden gegeven van oneerlijke beroepen: waarzeggers (-sters),
bordeelhouders, goochelaars, koorddansers, toneelspelers, dansmeesters,
onnutte herbergiers en lombardiers (OCH, 726v.). Ik wijs erop dat
Wittewrongel het beroep van herbergier niet zondermeer oneerlijk noemt;
oneerlijk wordt dit beroep wanneer de herbergier er een onnuttig beroep
van maakt. 17 Lombardhouders zijn in het aangehaalde gedeelte niet
expliciet genoemd; Wittewrongel heeft het over degenen die hun naasten
met woeker 'uytsuypen'. Elders in zijn werk heeft hij aangegeven dat dit de
praktijk is van de lombardiers; de armen mag men geen rente berekenen,
de lombardiers berekenen de armen evenwel een 'bijtende' rente (OCH,
611). 18
Het beroep moet ook geschikt zijn, het moet een door God beschikt beroep
zijn. Hoe weet ik of een bepaald beroep het geschikte beroep voor mij is? Of
preciezer geformuleerd: hoe weet ik of ik in dit beroep door God geroepen
ben? Volgens Wittewrongel kan God dit op een buitengewone wijze aan
iemand duidelijk maken, gewoonlijk doet hij dit evenwel niet. Het beroep
waarin men door God geroepen is, is het beroep waartoe men zich
aangetrokken voelt, waarvoor men aanleg heeft en waarin men dienovereenkomstig geschoold is. Wanneer men in zijn beroepswerkzaamheden
gezegend wordt, vormt ook dat een aanwijzing dat men tot dit bepaalde
beroep door de Voorzienigheid is geleid (OCH, 715).
Het beroep moet op een christelijke wijze uitgeoefend worden, hetgeen wil
zeggen dat de christelijke deugden erin beoefend moeten worden. Wittewrongel bespreekt een negental deugden die hiervoor in aanmerking
komen (OCH, 716-719). Enige van deze deugden die de christelijke
beroepsarbeid kenmerken, zijn: getrouwheid, blijmoedigheid, rechtvaardigheid en tevredenheid. 19 De beoefening van de laatstgenoemde deugd is
nodig, opdat men zich niet kwelt met de gedachte dat men slechts een
nederig baantje heeft en de buurman niet benijdt die met veel minder
inspanning veel meer geld verdient. Wie een eenvoudig beroept heeft,
moet bedenken dat^het algemeen belang vereist dat er mensen in nederige
beroepen werkzaam zijn: 'Soo daer niemandt en ware om op de Meulen te
malen, daer soude oock haest niemandt zijn, die op den Throon sit' (OC,
717). Men hoeft zich niet te schamen voor een nederig beroep dat de
samenleving niet kan ontberen en waarin men God kan behagen. 20
Nadrukkelijk wijst Wittewrongel er nog op dat ons werelds beroep
nimmer onze geestelijke roeping mag doen vergeten. Dit betekent dat een
christen ook in de uitoefening van zijn beroep zich aan al Gods geboden
moet proberen te houden en dat hij enige tijd aan zijn 'tijdelicke affaires'
behoort te onttrekken om zich exclusief bezig te houden met 'bovennatuerlicke saecken' (OCH, 719v.). 21
Wittewrongel rekent het voorts tot de taak van de huisvader, dat hij er voor
zorgt dat het de huisgenoten niet ontbreekt aan dingen die nodig zijn. Hij
mag noch verkwistend noch al te zuinig met zijn geld omgaan (OCH, 720).
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Het vaderlijk herbergbezoek is er volgens Wittewrongel nogal eens de
oorzaak van dat het lichamelijk welzijn van de gezinsleden geschaad wordt
(OCH, 727v.). De huisvader wordt geacht leiding te geven aan en toezicht te
houden op de werkzaamheden van het mannelijk personeel in het
huishouden (OCH, 720).
Hij behoort er tenslotte ook nauwkeurig op te letten, hoe alle personen die
onder zijn dak verkeren zich gedragen en mag niet schromen om van zijn
gezag gebruik te maken ter bestrijding van onordentelijkheden (OCII,
721).
De specifieke taken van de huismoeder
Hetgeen de man ten behoeve van het gezin te betrachten heeft, ligt volgens
Wittewrongel grotendeels buitenshuis, terwijl de taken van de huisvrouw
overwegend binnenshuis gevonden worden (id.). Dit is zo en behoort ook
zo te zijn. Het is dezelfde opvatting die Gouge vertolkte binnen de situatie
in Engeland: 'affaires abroad doe most appertaine to the man, and are
especially to be ordered by him: that which the wife is especially to care for,
is the businesse of the house' (DD, 255). 22 Weinig overtuigend is in dit
verband Wittewrongels verwijzing naar de namen 'huys-wijf' en 'huysmoeder', die volgens hem precies aangeven waar de roeping van de
(gehuwde) vrouw ligt: in huis (OCII, 721v.). 23 Zij moet gaarne thuis zijnen
steeds en overal haar huiswerk in gedachten hebben. Wittewrongel komt in
dit verband op de proppen met de geijkte analogie van de huisvrouw en de
schildpad (OCII, 722), een analogie die ook bij Cats en Taffin is te vinden 24
en volgens de laatste teruggaat op Plutarchus' Conjugaliapraecepta. Ook in
de Schrift is de vrouw haar plaats gewezen. Toen de engel die aartsvader
Abraham bezocht, vroeg waar Sara was, kreeg hij ten antwoord: 'in de
Tente' (Gen. 18:9). De engel wist dat wel, maar hij wilde alle latere
huismoeders een lesje geven: 'dat van oudts het haren roem is, dat sy als
goede Huys-duyven niet buyten op het Veldt, maer in hare Tente zijn'
(OCII, 723). 25 Aldus Wittewrongel, die zich haast hieraan toe te voegen dat
men niet moet denken dat hij de vrouw wil verbieden een voet buiten de
deur te zetten. Zij mag: ter kerke gaan, de plicht van 'goede buerschap'
onderhouden, af en toe vriendinnen bezoeken, boodschappen doen, en haar
man op diens verzoek buitenshuis vergezellen (OCII, 722). Dit stukje
casuïstiek is door Wittewrongel hoogstwaarschijnlijk overgenomen van
Taffin, zij het dat de visites die Taffin de huisvrouw toestond, de
hulpbehoevenden golden. 26 Verkeert de vrouw om andere dan de genoemde redenen buitenshuis, dan verzuimt zij ongetwijfeld haar roeping. Van
uithuizigheid is volgens Wittewrongel bij vele huisvrouwen van zijn tijd
sprake (OCII, 728). Waarom zou hij de vrouw zo graag thuis gehad willen
hebben? Het gevaar van versloffen van het huishouden bij uithuizigheid is
één motief, een ander ligt besloten in de volgende uitspraak: 'Den wysen
Salomon stelt het als een brandtmerck van de hoere, dat hare voeten en
bleven in haer huys niet, nu buyten, ende dan op de straten zijnde, ende by
alle hoecken loerende' (OCH, 722; Wittewrongel citeert hier Spreuk.
7:llv.). 2 7
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Wittewrongels konkretisering van de taken van de huisvrouw geschiedt
geheel aan de hand van bijbelse uitspraken (OCH, 723v.). Een grote plaats
neemt Spreuk. 31 - de 'lof der deugdzame huisvrouw' - in.
In overeenstemming met haar bekwaamheid en voorzover haar tijd het
toelaat, moet zij zich toeleggen op de vervaardiging van nuttige produkten.
Net als de puriteinse moralisten Perkins en Gataker ziet Wittewrongel
haar graag bezig met het spinnewiel.28 Wanneer zij méér vermag te
produceren dan de gezinsleden nodig hebben, kan en mag zij met het
surplus handeldrijven. Indien dergelijke inkomsten niet echt nodig zijn,
doet zij er goed aan om - zoals de bijbelse Dorcas - voor de armen te werken
(OCH, 723).29
Het schoonhouden van het huis en het wassen van de kleding zijn
werkzaamheden waar een goede huisvrouw niet voor terugschrikt. Indien
nodig zal zij in dezen met de dienstmeisjes samenwerken. Wittewrongel
houdt niet van die 'dertele Juffertjes' die er niets voor voelen om ook eens
de handen uit de mouwen en in koud water te steken30 (al valt er, letterlijk,
door hen geen hand uit de mouw te steken, daar zij 'tot de elbogen bloot
gaen', merkt Wittewrongel sarcastisch op; OCH, 723).
Zij behoort er zorg voor te dragen dat goed voedsel bereid wordt en
iedereen op tijd voldoende te eten en te drinken krijgt (OCH, 724).
Zij moet leiding geven aan het vrouwelijk huispersoneel en precies
voorschrijven wat zij gedaan wil hebben. De dienstmeisjes zullen van haar
zo'n opleiding moeten ontvangen, dat ze zo bedreven en ijverig in
huishoudelijke zaken worden dat het straks makkelijk zal zijn om aan een
goed huwelijk te geraken.
Goede huisvrouwen zullen er ook voor zorgen dat de gezinsinkomsten niet
verkwist, maar nuttig besteed worden (id.). Te vaak komt het volgens
Wittewrongel voor dat het geld dat door de man is binnengebracht, besteed
wordt voor niet noodzakelijke aankopen op het gebied van kleding, opschik
van het huis en tafelgeneugten (OCH, 728).
De huismoeder dient zich tenslotte ook met de opvoeding van de kinderen
te bemoeien (OCH, 724). Net als zijn voorbeeld Gouge heeft Wittewrongel
hier in het bijzonder aan de opvoeding van de kleine kinderen gedacht.31
Op Wittewrongels behandeling van de pedagogische taak van de moeder
(in hoofdstuk XXXI van het eerste boek) zal ik verderop nader ingaan.
6.3 DE ZORG VOOR HET SPIRITUELE WELZIJN

Wittewrongel rekent het tot de belangrijkste taak van de huisvader en moeder dat zij het geestelijk welzijn van de huisgenoten trachten te
bevorderen. In de hoofdstukken XXVII tot en met XXXVII van het tweede
boek heeft hij deze taak toegespitst op de bevordering van het waarnemen
van godsdienstige plichten onder de huisgenoten: die moeten binnenshuis
bepaalde godsdienstige oefeningen betrachten en buitenshuis hun geloof
belijden, de verkondiging van het evangelie bijwonen en het gebruik van de
sacramenten hoogachten.
Voordat hij met de behandeling van een en ander begint, merkt
Wittewrongel op, dat hij zich goed realiseert dat de vorm van gods115

dienstigheid die hij gaat recommanderen bij vele gereformeerden verre van
populair is. Zoveel huisdevotie te hebben en zo vaak naar de kerk te lopen
'dat is enckel ledigheyt', zodoende blijft er teveel werk liggen, terwijl God
geboden heeft om zes dagen te arbeiden, is een bezwaar dat volgens
Wittewrongel nogal eens wordt aangevoerd tegen de door hem bepleite
religiositeit (OCH, 731v.). Een argument dat men ook kan horen, is dat
mensen die in de beoefening van religieuze plichten trachten te excelleren
veelal 'geslagene hypocriten' zijn. Dergelijke 'vrome zielen' worden
volgens Wittewrongel gebrandmerkt als 'neus-wijse Christenen', 'Precysianen' en 'Puriteynen' (OCH, 730v.; vgl.OCII, 387).32
Ik zal nu uitvoerig ingaan op Wittewrongels behandeling van de particuliere of bijzondere godsdienstigheid die in de huisgezinnen gevonden moet
worden en daarna zal ik nog kort ingaan op de plicht om in het openbaar
godsdienstig te zijn.
De bevordering van de dagelijkse devotie in het gezin
De plicht van de huisvader en -moeder om in hun huis godsdienstige
oefeningen in te voeren en te doen betrachten, houdt volgens Wittewrongel in, dat zij ervoor moeten zorgen dat de volgende religieuze activiteiten
beoefend worden: catechisatie ('onderwijsinge'), persoonlijk en huisgebed,
individuele en gezamenlijke bijbellezing, stichtelijke gesprekken ('conferentien', 't'samensprekingen'), meditatie ('overlegginge', 'overdenkinge')
en psalmzingen.33
Deze oefeningen moeten door alle huisgenoten, indien en voorzover zij
hiertoe in staat zijn, gepraktizeerd worden. Nadrukkelijk wijst Wittewrongel erop dat de gezinsleden niet met een privé godsdienstigheid mogen
volstaan. Zij zijn ook verplicht om samen God te dienen en wel uit hoofde
van het verbond waarin allen door de doop zijn ingelijfd (Wittewrongel
refereert aan Gen. 17) en gezien het gemeenschappelijke belang bij het
welvaren van het huis. Juist door de gezamenlijke betrachting van
godsdienstige oefeningen worden de gezinnen 'kleene Gemeynten' (OCH,
875v.).34
Bij de uitvoering van deze oefeningen moet de huisvader de leiding nemen
en ervoor zorgen dat de oefeningen ordelijk verlopen. Net zoals de herder
en leraar in de kerk moet de vader - als huispastor - 'den Mondt van het
volck tot Godt, ende Godts mondt tot het volck zijn' (OCH, 877). Wanneer
de huisvader zijn plicht niet wenst na te komen, moet de vrouw des huizes
hem er discreet maar volhardend toe bewegen om de hem door God
opgelegde taak alsnog te gaan uitvoeren. Indien dit niet lukt, alsook
wanneer de man ten enenmale onbekwaam is, behoort de huismoeder
samen met de andere gezinsleden de huisoefeningen te verzorgen (OCH,
878VV.).3*

De individuele en gemeenschappelijke oefeningen moeten uiteraard
's zondags en op vasten-, bede- en dankdagen betracht worden, maar op
gewone werkdagen mogen zij evenmin ontbreken: 'daer en mach niet
eenen dagh voor by gaen, daer in wy niet in de betrachtinge, van desen, of
dien Godts-dienstigen plicht en moeten besich zijn' (OCH, 867). Nu zou
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men kunnen opmerken dat men doordeweeks God dient in de godvruchtige
uitoefening van zijn burgerlijk beroep. Daarmee doet men weliswaar goed,
maar volgens Wittewrongel mag het nimmer 20 zijn dat onze geestelijke
roeping geheel opgaat in de burgerlijke. Wij moeten ook een meer
bijzondere godsdienstigheid met onze beroepswerkzaamheden 'vermengen' (OCH, 731; vgl. OCH, 719v.).
Wittewrongel is ervoor dat men dagelijks zowel 's morgens als 's avonds
godsdienstige oefeningen betracht. 36 Hij wenst niet precies voor te
schrijven hoeveel tijd men aan die oefeningen moet besteden. Een ieder
bepale dit aan de hand van de volgende regel: men moet er zoveel tijd voor
vrijmaken 'als sijn gelegentheyt van staet, beroepinge ende bequaemheyt,
hem sal toelaten' (OOI, 871). Men moet dan echter wel proberen om die
oefeningen op vaste tijdstippen te betrachten. - Deze voorkeur voor vaste
tijden voor de private en familiedevotie deelt Wittewrongel met andere
gereformeerde piëtisten en de piëtistische puriteinen. 37 Zij hebben er
overigens altijd op gewezen dat het zich houden aan 'ghesette stonden' niet
uit superstitie moet plaatsvinden en dat 'in gevalle van noodt' de plicht
verzuimd mag worden (vgl. OCH, 871v.). 38
De huiscatechisatie
Door het zorgvuldig onderwijs uit het Woord van God in de zaken van de
religie, zowel met betrekking tot de leer als het leven, moeten de huisvader
en -moeder bij hun huisgenoten een goed fundament voor de ware
godsdienstigheid leggen. Men moet in de zaligmakende kennis van God en
zijn dienst onderwezen zijn om hem recht te kunnen dienen (OCH, 741;
vgl. OCH, 753v.). Om die reden bespreekt Wittewrongel deze plicht op de
eerste plaats.
De huiscatechisatie is volgens Wittewrongel een goddelijke ordonnantie.
Het gaat om een plicht die, naar hij omstandig aantoont, God in de Heilige
Schrift uitdrukkelijk bevolen heeft (OCH, 743v.). Ook de bijbel en de
kerkgeschiedenis bieden vele voorbeelden van mensen die de huiscatechisatieplicht nauwgezet hebben betracht (OCH, 744-747).
In vergelijking met de praktijk van de 'primitieve christenen' (N.B.: voor
piëtisten en puriteinen ideaal en voorbeeld! 39 ) is het volgens Wittewrongel
maar droevig gesteld met de betrachting van de catechisatieplicht door de
gereformeerde huisvaders (en -moeders). Over de contemporaine toestand
heeft hij zich als volgt uitgelaten: 'Lieve Godt! Tot wat eene droevige
eeuwe, zijn wy nu gekomen! Soo wy eens de Huys-gesinnen van vele
hedendaeghsche Christenen souden gaen besoecken (gelijck het verval in
desen, alle getrouwe Leeraren wel daer toe soude noodigen) Waer soudt
ghy sulcke Huys-vaders (die haer werck daer van maecken, om hare Huysgenooten in de kennisse van de Religie ende ware Godtsaligheyt te
onderwysen) by na konnen vinden? Wie is 'er (een yegelick en gae maer in
sijn eygen gemoet) die daer toe, en na behooren arbeydt? Wie doch neemt
het recht ter herten?' (OCH, 747). De nalatigheid in dezen is er volgens
Wittewrongel de voornaamste oorzaak van 'datter sulcken ongebondene
goddeloosheyt in de Huys-gesinnen gevonden wert, dat hare kinderen ende
huys-genooten sulcke onbesnoeyde bomen ende óngeschaefde houtjes,
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sulcke onwetende menschen zijn; die noch van Godt noch van sijnGebodt,
noch van eenige Godts-dienst niet meer kennisse en hebben; als of sy noch
onder een dicke duysternisse der onwetenheyt, ende in het midden van het
Pausdom waren' (OCH, id.).
Wittewrongel kan het verzuim - dat hij primair de huisvaders aanrekent wel verklaren (OCH, 747vv.). Het ontbreekt de huisvaders nogal eens aan
de nodige kennis. Dit tekort proberen zij niet te verbeteren, omdat zij
ervoor passen om van anderen het etiket 'precies' opgeplakt te krijgen. De
voornaamste reden is volgens Wittewrongel evenwel, dat men er geen tijd
voor vrij wenst te maken: men heeft alle tijd nodig om geld en goederen te
vergaren. Men rechtvaardigt dit met te zeggen, dat deze inspanning
geschiedt ten bate van het nageslacht. Voor Wittewrongel vormt dit geen
geldig excuus. De geestelijke verrijking van de kinderen behoort men
belangrijker te vinden dan de materiële. Met het verweer dat het
catechiseren eigenlijk predikantenwerk is, kan hij evenmin accoord gaan.
Dit is immers een opvatting die indruist tegen het goddelijk voorschrift. 40
Om de huisvaders en -moeders ervan te doordringen dat het catechiseren
van kinderen en huispersoneel ook hun plicht is, heeft Wittewrongel een
keur van argumenten aangevoerd (OCH, 749-755). Voor het overgrote deel
zijn het argumenten die hij al gegeven had bij zijn motivering van de in het
eerste boek behandelde plicht van de ouders om hun kinderen godzalig op
te voeden (OC, 194-199). Daar ik die plicht en de motivering ervan in
hoofdstuk 7 uitvoerig aan de orde zal stellen, wil ik hier volstaan met de
notitie dat Wittewrongel vooral het profijt van de catechisatie heeft
onderstreept. Hij laat zien welke voordelen het goed betrachten van deze
plicht de huisvaders, kinderen en huisgenoten, alsook de kerk en de staat
oplevert. De aandacht voor het 'gemeene voordeel' is kenmerkend voor
Wittewrongel, volgens wie 'die sorge, die een recht Christen oock behoort
te hebben voor den welstandt van Godts Kercke, ende de Politie daer onder
dat hy leeft' een sterk motief voor trouwe betrachting van de huiscatechisatieplicht behoort te zijn (OCH, 755). Dit gezichtspunt is overigens ook
naar voren gebracht door een andere vertegenwoordiger van de Nadere
Reformatie, Johannes Hoornbeeck (1617-1666) ,41 in diens Tractaat Van
Catechisatie (1654). 42
Wittewrongel heeft ook gepoogd om de kinderen en het personeel ervan te
overtuigen dat het hun plicht is om zich te laten catechiseren. Een van de
door hem aangevoerde argumenten is, dat zij als gedoopte christenen onder
het vaandel van Jezus Christus behoren te strijden tegen alle geestelijke
vijanden: de huiscatechisatie kan hen voor die strijd toerusten (OCH, 758).
Ik zal tenslotte nog even stilstaan bij de praktische wenken die Wittewrongel de huiscatecheten gegeven heeft (OCH, 755vv.). Ik licht er drie uit. Op
de vraag waarin de huiscatechisanten onderwezen moeten worden, heeft
Wittewrongel ten antwoord gegeven dat zij niet alleen onderwezen
moeten worden in de gronden van de christelijke religie, maar dat hun ook
kennis bijgebracht moet worden omtrent de praktijk der godzaligheid. Die
uitbreding van de stof met praktikale kennis lijkt mij typerend voor de
piëtistische huiscatechisatie. Wittewrongel adviseert om gebruik te maken
van catechisatieboekjes waarin aan beide stukken aandacht wordt geschonken. Auteurs of titels van boekjes worden niet genoemd, maar ongetwijfeld
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zal hij gedacht hebben aan de Dagelijcxsche Huys-Catechisaüe (1657)43
van Franciscus Ridderus.44 Dit boekje bevat morgenoefeningen over de
artikelen des geloofs, middagoefeningen over de plichten van het christelijk leven en avondoefeningen over de bijbelse geschiedenissen.45
Naast de dagelijkse, op vaste tijden plaatsvindende, catechese zal er volgens
Wittewrongel ook occasioneel onderricht gegeven moeten worden. De
wegen die God met de zijnen in huis en daarbuiten gaat, vormen
aanknopingspunten voor onderwijs: de huiscatecheten moeten hun pupillen leren om bepaalde gebeurtenissen te zien als zegeningen of oordelen
van God en er voor zichzelf lering uit te trekken.46
Nauw met het voorgaande hangt het advies van Wittewrongel samen om
bij het zaaien van 'het saet der Waerheyt ende Godtsaligheyt' in de ziel van
de catechisanten een voorbeeld te nemen aan wijze akkerlieden, die precies
weten welk zaad het beste in deze bepaalde aarde kan gestrooid worden.
Het gebed
Beoefenen de gezinshoofden met het catechiseren hun profetische taak, zij
hebben ook een priesterlijke roeping in het gezin: zij moeten met en voor
de leden van het gezin gebeden opzenden (OCH, 797). Bij het huisgebed
denkt Wittewrongel in de eerste plaats aan het tafelgebed. Bij monde van
de huisvader (eventueel: de huismoeder47) moet door alle gezinsleden bij
elke maaltijd aan God gevraagd worden of hij zijn stoffelijke gaven gelieft
te heiligen en te zegenen, zodat de gebruikers ervan in staat gesteld worden
om hun dagelijkse arbeid tot Gods eer te verrichten (OCH, 781). Daarnaast
moet er elke dag, zowel 's morgens als 's avonds, op een vast tijdstip, onder
leiding van de huisvader een gebed gedaan worden dat zich wat verder
uitstrekt. Daarin zal gevraagd moeten worden om Gods zegen over het
gehele huishouden, in het bijzonder of hij de catechese en de andere arbeid
ter bevordering van het spirituele welzijn van de kinderen en dienstboden
wil zegenen (OCH 797).
De gezinshoofden moeten er voorts op toezien dat de leden van het gezin
regelmatig in hun slaapkamer een persoonlijk gebed opzenden.
Wittewrongel vergelijkt het gebed in de huisgezinnen met de pomp in het
schip en een garnizoen dat een stad beschermt (OCH, 800). Families die
veel in gebed zijn, zullen voor de instroom van zonden bewaard worden.
Deze biddende families vermogen volgens Wittewrongel land en kerk voor
de ondergang te behoeden (OCH, 801).
Ik wil nu nog de vraag onder ogen zien, hoe Wittewrongel stond tegenover
het opzeggen van vaststaande gebeden. Bekend is het standpunt van zijn
piëtistische geestverwant Koelman, die zich een principieel tegenstander
van het bidden volgens een formulier toonde. Het ware, authentieke gebed
kon volgens hem slechts het vrije gebed zijn.48 Van Wittewrongel kan hij
dit standpunt niet overgenomen hebben. Deze heeft zich over het al of niet
geoorloofd zijn van het formulierbidden niet uitgelaten, ofschoon hierover
in zijn dagen wel werd gediscussieerd. Ik vermoed dat Wittewrongels
standpunt niet zal afgeweken hebben van de gangbare mening van zijn
geestverwante collegae: in het persoonlijk en huisgebed verdient het vrije
gebed de voorkeur, maar het gebruik van formulieren is toegestaan.49
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Formuliergebeden kunnen, volgens Udemans,een uitkomst bieden voor
eenvoudige christenen en hulpmiddelen zijn op de weg naar het meer vrije
gebed.50
De bijbellezing
De dagelijkse lezing van de Heilige Schrift is een plicht van alle
gezinsleden, van de groten én de kleinen. Zij allen moeten niet alleen aan
de gemeenschappelijke lezing van de bijbel deelnemen, maar vanaf de tijd
dat zij zelf kunnen lezen moeten zij ook persoonlijk Gods Woord lezen
(OCH, 808). Het Woord van God is het voedsel van de ziel, het 'Manna van
den Hemel'; het lezen van de bijbel is dan ook het voeden van de ziel (OCH,
810). De verkondiging van Gods Woord is het middel waardoor gemeenlijk
de genadegaven van wedergeboorte, geloof en bekering in de ziel gewrocht
worden, de bijbellezing dient tot versterking van Gods genadegaven (OCH,
811v.).
Wittewrongel betreurt het dat ten huize van vele gereformeerden de bijbels
dicht en 'lichtveerdige onkuysche boecken' open liggen. Uitvoerig spoort
hij de gereformeerde christenen aan tot trouwe bijbellezing en wijst hun
precies aan, hoe zij deze plicht behoren waar te nemen om er profijt van te
kunnen hebben. Op deze praktische aanwijzingen - waarvoor Wittewrongel o.a. de Corte Verhandelinghe van de voornaemste Christelicke
oeffeninghen (1609) van William Whately gebruikt lijkt te hebben - zal ik
hier ingaan (OCII, 820-824).51
Wie het Woord van God gaat lezen, moet zich daartoe goed voorbereiden.
Men moet zich ontdoen van alle vooroordelen en zijn 'eygen vernuft
gevangen geven, onder de leydinge van den Geest Godts'. Men moet de
Schrift lezen om er door geoordeeld te worden en niet om de Schrift te
berispen (OCH, 820).52 Men moet een geestelijke dorst naar 'dese redelicke
ende onvervalschte Melck van het Woort Godts' hebben. Om deze goede
instelling jegens het Woord te verwerven, moet men zich vooraf begeven
tot het gebed (OCH, 821).
De Schrift moet aandachtig, gelovig en met een bewogen gemoed gelezen
worden. De heilige bladen mogen niet gelezen worden als een 'doode
letter': het zijn de woorden van onze God, waarmee hij ons persoonlijk
toespreekt (OCH, 815, 823).
De bijbel moet ordelijk gelezen worden. Men moet niet beginnen met het
lezen van de moeilijkste gedeelten, maar met de eenvoudigste, de
evangeliën: 'Laet ons eerst (seyde Luther) loopen tot de Kribbe, ende met
den ouden Simeon het Kindeken Jesus daer in onse armen nemen; eer dat
wy tot de ondersoeckinge van die groote verborgentheden van den
eeuwigen raedt Godts komen' (OCH, 822). Men moet zoveel mogelijk
gehele bijbelboeken uitlezen, zij het dat men bij een bijzondere gelegenheid
een gedeelte mag kiezen dat op die situatie slaat. Men moet proberen om de
gehele bijbel in één jaar met het gezin uit te lezen: daartoe moet men zo'n
drie hoofdstukken per dag lezen.53 Zowel 's morgens, voor men aan de
arbeid gaat, als 's avonds, na gedane arbeid, leze men een Schriftgedeelte,
'op dat soo den dagh als den nacht, daer na mochte smaecken' (id.).54
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Het stichtelijke gesprek
De vierde godsdienstige oefening in het huisgezin betreft het voeren van
gesprekken over geestelijke dingen. Dit is een door God bevolen plicht die
door de (bijbel-)heiligen voorbeeldig is betracht (OCH, 825vv.). Het is een
goed middel voor de onderlinge stichting. Men kan elkaar toetsen en
versterken ter zake van de kennis van de geloofsleer en -praktijk. Zo
beoefent men de allerbeste christelijke vriendschap (OCH, 829,833).
Aanknopingspunt voor deze gesprekken kan een preek zijn, alsook
hetgeen men in de bijbel of in stichtelijke lectuur heeft gelezen (OCH, 835).
Deze oefening moet vooral met vrome mensen betracht worden; ook wel
met 'wereldsche' mensen die tenminste een 'burgerlick leven' leiden: men
moet hun duidelijk maken dat om in de hemel te komen wat meer vereist
wordt dan een fatsoenlijke levenswandel (OCH, 834). Met spotters moet
men niet over heilige zaken spreken (Wittewrongel baseert zich op Matth.
7:6); onze enige taak jegens hen is om hen met onze heilige levenswandel
te bestraffen en zo mogelijk tot inkeer te brengen. Wanneer dat is gelukt
mogen ook zij onze gesprekspartners zijn (id.).
Wanneer meer mensen vaker gesprekken zouden voeren waarin de 'tale
Canaans' wordt gesproken, 55 zou dit volgens Wittewrongel een gunstige
uitwerking op de gewone gesprekken hebben: die zouden minder lichtzinnig en werelds zijn (OCH, 824v.).
Ik teken tenslotte nog aan dat we bij de christelijke gesprekken die
Wittewrongel in huis gevoerd wenst te hebben, niet alleen moeten denken
aan gesprekken tussen de gezinsleden, maar ook aan gesprekken met
degenen die het huis aandoen. Ik denk in dit verband aan de convenükels,
de bijeenkomsten van vromen ten huize van een broeder of zuster om over
eikaars zielsgestalten en de toestand van de kerk te spreken. 56
De meditatie
Van de persoonlijke devotie van de gezinsleden moet de meditatie deel
uitmaken. Wittewrongel onderscheidt de occasionele en de 'meer gesette'
meditatie (OCH, 838v.). De eerstgenoemde kan op elk willekeurig tijdstip
naar aanleiding van een bepaald voorval plaatsvinden. Als stof voor deze
overdenking dient zich alles aan wat ons op de reis naar de hemel een les
kan geven. Wittewrongels voorkeur gaat uit naar meditaties naar aanleiding van hetgeen men in het 'groote Boeck der Natuure' kan aantreffen.
Het gaat erom Gods wijs bestuur in de geschapen werkelijkheid te
schouwen ten einde de Schepper en Albestuurder te verheerlijken en er een
les voor eigen geestelijk gebruik uit te trekken. Ik teken hier aan dat
ettelijke voorbeelden van meditaties naar aanleiding van het waarnemen
van 'geschapen dingen' zijn te vinden in de vertaalde Occasional Meditations van de piëtistisch-ingestelde bisschop van de kerk van Engeland,
Joseph Hall (1574-1656). 57 Dït werkje bevat 'schielycke meditatien' naar
aanleiding van o.a. het zien van een ster, een wolk, een spin, een vlieg, een
mug, een worm, een pauw en lelies. 58
De 'meer gesette' meditaties wil Wittewrongel graag 's zondags beoefend
hebben. Men moet zich dan op een vast tijdstip op een rustige plaats
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afzonderen om hetgeen in de prediking door Gods dienaren is voorgedragen systematisch te overdenken. Dergelijke meditaties kent Wittewrongel
een grote vormende waarde toe; zij zijn 'een bequaem middel, om ons
verstandt te verlichten; onsen wille, ende de beweginge van ons verdorven
herte, te heyligen; ende onse gantsche ziele tot een Godts-dienstige
betrachtinge van alle de Plichten der Godtsaligheyt hoe langhs hoe meer te
verwackeren, ende op te wecken' (OCH, 838). Dankzij deze 'Hemelsche
Overleggingen' wordt de bitterheid van het verblijf in 'dese valleye der
tranen' verzoet (OCH, 844). Voor de beoefening van de 'meer gesette'
meditatie heeft Wittewrongel een aantal regels gegeven (OCH, 846-851).
Deze regels betreffen het scheppen van goede voorwaarden voor de
meditatie, alsmede het methodisch te werk gaan bij het mediteren.
Wittewrongels regels voor de eigenlijke meditatie doen sterk denken aan
de versie van de Halliaanse meditatiemethodiek die Isaac Ambrose
gegeven heeft in Prima, Media, Et Ultima (1650).59
De onderhavige geestelijke meditatie (waarop ik hier niet nader inga) is
een veel tijd en energie vergende bezigheid. Degenen die deze oefening ook
doordeweeks wensen te betrachten, waarschuwt Wittewrongel om de
beroepswerkzaamheden en de andere godsdienstige oefeningen niet te
verwaarlozen. Zolang wij in deze wereld zijn, mogen wij onze tijd niet
louter mediterend doorbrengen (OCH, 849v.). Deze waarschuwing geldt
mogelijk de door Theodorus a Brakel (1608-1669)60 voorgestane vroomheidsbeoefening, waarin het meditatieve element zoveel aandacht en
inspanning vraagt dat de uitoefening van een beroep niet meer mogelijk
is.61
Het psalmzingen
Het zingen van psalmen is volgens Wittewrongel een uitstekend middel
om onze dank aan God 'seer gevoeligh' uit te drukken, ons te sterken tegen
verzoekingen en het (geestelijk) dode hart te verlevendigen. Het zingen
mag geen louter lippenwerk zijn: men zinge met mond én hart (OCH, 865).
Wittewrongel acht het geoorloofd om naast de psalmen van David ook
andere geestelijke liederen te zingen. Zijn voorkeur gaat echter uit naar de
psalmen Davids. Hij beroept zich op Ef. 5:19 en Coll. 3:16, waar de
psalmen op de eerste plaats gesteld zijn, hetgeen volgens hem gebeurd is
omdat zij onderdeel zijn van Gods onfeilbare Woord (OCH, 858). Achter
Wittewrongels voorkeur voor het zingen van psalmen zit misschien, dat hij
het gebruik dat de gereformeerden maakten van de vele in omloop zijnde
doopsgezinde liedbundels, niet wilde bevorderen.62 Dat latere geestverwanten volgaarne ook andersoortige geestelijke liederen in de huisgodsdienst lieten zingen, is wellicht verklaarbaar uit het feit dat er sinds het
midden van de zeventiende eeuw steeds meer bundels met geestelijke
liederen van gereformeerde dichters zijn verschenen. Twee bekende
voorbeelden: de Christelyke Gezangen van Hendrick Uylenbroeck en de
Uyt-Spanningen van Jodocus van Lodenstein.63
Wittewrongel wil de psalmen in de gangbare berijming gezongen hebben
(OCH, 860). Daarmee is de berijming van Petrus Dathenus ( t 1588)
bedoeld. Dat was een berijming die nogal wat feilen vertoonde en diverse
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gereformeerde poëten hebben dan ook beproefd om een betere berijming
te geven.64 Wittewrongel erkent dat de in de kerk gebruikte berijming niet
volmaakt is, maar men gebruike haar toch maar in de huisgodsdienst: 'soo
het herte maer oprecht is, wy sullen des niet tegenstaende, den Heere oock
konnen Psalm-singel (OCH, 860v.).
De bevordering van de openbare eredienst
Wittewrongel acht het ook de taak van de gezinshoofden om de kinderen
en andere huisgenoten God in het openbaar te laten dienen. Van hetgeen
Wittewrongel - in de hoofdstukken XXXV tot en met XXXVII van het
tweede boek - ter konkretisering van deze plicht heeft opgemerkt, zal ik
hier slechts een summiere indruk geven.
Het hele gezin zal van alle gelegenheden om het Woord van God te kunnen
horen verkondigen, gebruik moeten maken. De Woordverkondiging is hét
middel ter bevordering van 's mensen zaligheid. De huisvaders en moeders moeten ervoor zorgen dat de gezinsleden in ieder geval 's zondags
ter kerke gaan. Wittewrongel betreurt het dat zovele gereformeerden van
deze dag een 'sonden-dagh' maken: 'sy breecken daer op uyt in alle
ongebondene geylheyt, ende dertelheden; sy gaen liever in de herbergen,
ende in de hoeren-huysen, als in de Kercke; loopen droncken langhs de
straten ende wegen; scheppen meer vermaecks in hare tuysscheryen,
dansseryen, hoereryen, als in het gehoor van het Woort des Heeren, ende
andere Godts-dienstige oeffeningen. Hooren liever het gesnater, ende het
ydel geklap van de Kinderen deses Werelts; de vuyle ende onkuysche hoereliederen, als de stemme van Godts Dienst-knechten; de lieffelicke Lofsangen van de Feest-houdende menighte' (OCH, 939).65
De huisvader en -moeder moeten hun gezinsleden leren, wat zij voor,
tijdens en na de preek moeten betrachten, opdat zij Vruchtbare toehoorders' worden (OCH, 950-960). Ook moeten zij ervoor zorgen dat de
gezinsleden de heilige sacramenten hoogachten en weten, hoe en waartoe
die gebruikt behoren te worden.
Alle gezinsleden zullen tenslotte de naam van Jezus Christus in het
openbaar moeten belijden. Zij moeten zich er niet voor schamen dat zij
aanhangers zijn van de ware gereformeerde religie. Nadrukkelijk wijst
Wittewrongel erop dat belijdenis en levenswandel met elkaar in overeenstemming moeten zijn: 'Het moet geen doode maer een levendige
belydenisse zijn' (OOI, 917).
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AANTEKENINGEN
1. OC, 241: 'Dat oock de Vrouwe in de huys-regeeringe haren man moet behulpsaem zijn,
ende tot een bequame hulpe verstrecken, is alsoo klaer in het woordt des Heeren;
dewijle dit oock met soo vele woorden de vrouwen wert te laste geleght: 1 Tim. 5:14. ick
wil dan (segt hy) dat de jonge (weduwen) houwelicken, kinderen teelen, 't huys
regeeren. Ende vele Vrouwen in desen van wegen hare goede sorge geroemt worden.
Soude den wijsen Koninck Salomon dat goede huys-wij f wel soo hooge gepresen hebben
van wegen de goede regeeringe van het huys? Prov. 31:11.12.13. & c. soo het haren
plicht niet geweest en ware daer voor te sorgen? het is oock seer waerschijnelick dat de
wijse Abigaïl oock veelsins de handt gehadt heeft in de regeeringe van Nabels huys, om
dat de dienstknechten aen haer de klachte quamen doen, óver Nabals onbeleefde
kurselheydt, hoe hy tegens de booden Davids was uytgevaren; ende dewijle sy soo gereet
stonden tot haren dienst om dat te doen dat sy haer belaste; ende soo grooten voorraet
terstont konde veerdigh hebben, om daer mede David te ontmoeten ende sijnen toorn
te stillen. 1 Sam. 25. Ende dit is oock de reden waerom de Huys-vrouwe oock genoemt
wert Mater familias, de Moeder des huys, soo wel als de Man Pater familias, de Vader
des Huys-gesins genaemt wert'; men vergelijke hiermee DD, 258: 'That the wife also
ought to be an helpe to him therein [i.e.: in governing the family], is very evident: for
the Apostle layeth it expresly to their charge, that they governe the house: would the
Wise man have so highly commanded a wife for well governing her husbands house if it
had not appertained to her? It is very likely that wise Abigail had a great hand in
governing Nabals house, because the servants made complaint to her of Nabals
churlishnesse, and because she had the servants at command, readily to doe what she
would have them; yea also, because she could so readily prepare such store of provision
for David and his men, as she did. Hence it is that the wife is called mistresse of the
house, as well as the husband master of the house'. N.B.: in de marge refereert Gouge
aan 1 Tim. 5:14 en Spreuk. 31: Uw., ook noemt hij hier de titels 'Mater-familias' en
'Pater-familias'.
2. OC, 241: 'jae daer zijn sulcke verbastaerde Mannen geweest, die om de dertelheyt ende
lichtveerdigheyt van haer verstandt te oef fenen, soo onbeschaemt zijn geworden, dat sy
de selve van alle bequaemheydt ende capaciteyt tot sulcke saken hebben derven
uytsluyten; ende in den wortel selfs haer berooven van een redelicke ende onsterffelicke
ziele; jae het beeldt Godts in de selve'. - Mogelijk heeft Wittewrongel hier gedacht aan
de (pseudo-) antifeministische Disputatio nova contra mulieres, qua probatur eas
hommes non esse (1595; herdrukken: 'sGravenhage 1638, 1641 en 1655)? Over dit
anonieme geschrift: I. Maclean, The Renaissance Notion of Woman. A study in the
fortunes of scholasticism and medical science in European intellectuallife, Cambridge
1980, p. 12f., reg. i.v.. Als voorbeeld van een auteur die de vrouw het beeld van God heeft
ontzegd, noemt Wittewrongel de kerkvader Ambrosius; hij wijst erop dat grote
theologen betwijfelen, of de commentaren op de brieven van Paulus waarin deze
ontzegging is te vinden wel van 'soo vermaerden, yverigen en Godtsalighen Leeraer'
zijn, 'dewijle het contrarie soo duydelick in het woordt Godts is bevestight geworden'
(OC, 242). - N.B.: het betreft hier de zgn. Ambrosiaster, die sedert Erasmus niet meer
aan Ambrosius toegeschreven werd.
3. In dit verband attendeer ik op de volgende vaststelling van de historicus R. Thompson
in Women in Stuart England and America. A comparative study, London/Boston 1974,
p. 10f.: 'The example of the great Elizabeth was frequently cited to demonstrate female
potentialities and achievements'.
4. De te noemen argumenten bleken ontleend te zijn aan Gouge (DD, 258).
5. In dit verband wordt de volgende uitspraak van Aristoteles aangehaald: Plus vident
oculi quam oculus, d.w.z.: twee ogen zien meer dan één. Als bron geeft Wittewrongel de
'politijcke onderwijsinge' van Aristoteles op. Dat werk heeft hij volgens mij niet zelf
geraadpleegd; de geciteerde uitspraak én de bron zijn namelijk te vinden bij Gouge
(DD, 259; in de marge: Arist. Polit. li. 3.C.7.).
6. Wittewrongel noemt als bron Aristoteles' 'onderwijsinge der seden'. Wederom zal hij
zich op Gouge gebaseerd hebben; deze citeert namelijk Aristoteles' Ethica Nicomachea
(DD, 259; in de marge: Arist. Eth. li. 8.ca.l2.).
7. Vgl. D. Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 11de en 18de eeuw, Assen 1982, blz.
155vv..
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8. Hetzelfde werd betoogd door de puriteinen, volgens B. Dressler, Geschichte der
englischen Erziehung. Versuch einer ersten kritischen Gesamtdarstellung
derEntwicklung der englischen Erziehung, Leipzig/Berlin 1928; zie vooral hetgeen Dressler
opmerkt over de puritein Edward Reyner (S. 96).
9. Aldus eveneens Hildersam in diens exposé van de betekenis van de 'huys-exempelen'
(TP, 253).
10. Wittewrongel heeft dit aangetoond voor 's mensen gemoed, consciëntie, hart, wil,
memorie en affecten (OC, 278vv.).
11. In zake zijn leer van de heilszekerheid lijkt er bij Wittewrongel sprake te zijn van
'Engelse' invloed (met name van Amesius?), gezien zijn concentratie op de zekerheid
des gevoels: zie J. de Boer, De verzegeling met de Heilige Geest volgens de opvatting
van de Nadere Reformatie (diss. Kampen), Rotterdam 1968, blz. lOlvv., 159. Dat
Wittewrongel ook de betrachting van goede werken erkende als middel om ons ervan te
verzekeren dat we in de genadestaat verkeren, moge blijken uit het volgende citaat:
'Wanneer wy... onse kinderen in de ware Godtsaligheydt soecken op te voeden; wy
sullen daer uyt versekert konnen zijn van de oprechtigheydt der genaden in ons: Want
dit werdt in den woorde Godts dickmaels gestelt tot een recht merckteecken van een
bekeerde Ziele, dat hy niet alleen voor hem selven Godsaligh is, maer dat hy oock de
Godtsaligheydt in sijne kinderen soeckt te planten' (OC, 197). Wittewrongel heeft hier
ongetwijfeld Hildersam nagevolgd, gelet op hetgeen we bij deze piëtistische puritein
lezen (TP, 244): 'Dit sal ons wesen een troostelijck ghetuygenisse, van de waerheyt ende
oprechtigheyt van die genade die in ons selven is als wy sorghvuldigh zijn om genade
voort te brengen... in onse eyghene kinderen... Daerom sullen wy dit dickwils vinden
aengetekent als een merck-teken van die ghene de welcke selve oprechtelijck bekeert
waren, dat sy sorghe droeghen om hare familien te bekeeren'.
12. Wittewrongel definieert de 'kracht der Godtsaligheyt' als 'eene bysondere vrucht der
heylighmaeckende ghenaden, waer door alle, die waerlick in den staet der genade zijn,
den eenigen, ende waren Godt recht kennen, hem welbehagelick dienen; ende als ware
Rechtveerdige, met God, ende in Christo wijsselick, ende met soo nauwen omsicht in
alle de geboden, ende rechten des Heeren wandelen, dat sy hier in haer selven oeffenen,
om altijdt een onergerlicke consciëntie te hebben, by Godt, ende de menschen, ende daer
nae trachten, dat haer gantsche leven, alle hare beweginge, ghedachten, woorden, ende
wercken, met de Wet des Heeren over-een-komen, dat sy al het gene quaet, ende
sondigh is, nalaten; ende het gene dat goet is, alleen betrachten' (OC, 519). In hoofdstuk
LIX heeft Wittewrongel deze definitie toegelicht.
13. Wittewrongel erkent dat dit volk nog te kampen heeft met de overblijfselen van de
rebellerende 'oude mens'; ook de gewilligste christenen hebben hun 'turbida intervalla',
'tijden van beroerte' (OC, 547).
'
14. Dat betoogden ook de (piëtistische) puriteinen: zie J. Sears McGee, The Godly Man in
Stuart England. Anglicans, Puritans, and the Two Tables, 1620-1670, New Haven/
Londen 1976. De conclusie van dit onderzoek (samengevat op het boekomslag):
'Puritans insisted on the primacy of the First Table, concerned with a Christian's
relationship with God. Anglicans emphasized the Second Table, which enumerated
their duties to fellow human beings'.
15. Vgl. F.E. Stoeffler, The Rise of evangelical Pietism, Leiden 1965, p. 161, waar over
Wittewrongel wordt opgemerkt: 'He is... one of the relatively few Pietists in the
Netherlands who foliowed strictly the tradition of Puritan legalism and VoetianLodensteynian preciseness'. Het lijkt mij onjuist te stellen dat Wittewrongel in dezen
een volgeling van Voetius en Van Lodenstein was: hij volgde net als deze meer bekende
figuren 'the tradition of Puritan legalism'. Met de term 'legalism' ben ik overigens ook
niet gelukkig, gezien de negatieve associaties die er in theologenland mee verbonden
plegen te worden. Ik attendeer hier ook op hetgeen S. van der Linde heeft opgemerkt
met betrekking tot de karakterisering van de gereformeerde vroomheid als 'wettisch' in
zijn rede Het gereformeerd protestantisme, Nijkerk 1957, blz. 8v., 22 (aantekening nr.
25).
16. Vgl. E. Beins, Die Wirtschaftsethik der calvinistisch en Kirche der Niederlande 15651650, 's Gravenhage 1931; R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, deel 2, blz. 154-160.
17. Volgens Amesius - wiens behandeling van de beroepsethiek Wittewrongel bekend was
- doen dat die herbergiers, 'die niet de nootzakelikheyt der vreemdelingen en gaande
Man dienen, maar de onmatigheyt der gebuuren' (vdC, 704).
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18. Vgl. R.B. Evenhuis, a.w.y deel 2, blz. 156.
19. Deze kenmerken van de christelijke beroepsarbeid zijn ook genoemd door Taf f in,
Amesius, Willem Teellinck, Maximiliaan Teellinck, Udemans en Rivet; zie E. Beins,
a.a.O., S. 44.
20. OC, 717: 'wy en moeten noyt meynen dat te slecht voor ons te zijn; daer in wy oock Godt
behagen konnen'. - Een argument dat mogelijk ontleend is aan Taf fin (BL, 31 v°) of aan
Perkins' A Treatise of the Vocations or Callings of Men; zie de vertaling in Alle de
Werken, deel 3, Amsterdam 1663, blz. 173. N.B.: Perkins lijkt Taffin nageschreven te
hebben.
21. Men zie in dit verband ook OCH, 320-356: over de deugd der hemelsgezindheid.
22. Gouge refereert in dit verband aan een uitspraak van Gregorius van Nazianze, hij had
echter ook kunnen verwijzen naar Aristoteles, die de 'officia' van man en vrouw
eveneens zo verdeelde; vgl. I. Maclean, o.c, p. 57.
23. Het gereleveerde verband werd ook gelegd door Gataker (MD, 20) en Smith: 'wee call
the Wife, Huswife, that is, house wife, not a street wife like Thamar, nor a field wife like
Dinah, but a house wife, to shew that a good wife keepes her house' (PM, 79); men
vergelijke hiermee hetgeen we in Cats' Houwelyck lezen:
Hy, die den eersten gront van onse taaie stelde,
En heeft u niet genoemt, of vrouwen van den velde,
Of vrouwen van de straet; Huys-vrouw is uwen naem,
Een woort, ook uyt de klank, tot uwen pligt bequaem.
Zie Alle de Wercken, deel 1, Amsterdam/Utrecht 1700, blz. 366.
24. MD, 20 en BL, 181v°; ook onze nationale huwelijkspoëet noemde de ware huisvrouw:
Een schild-pad, huys-vriendin, die noyt en komt getreden,
Of draegt tot aller stont haar wooning op de leden;
Om dat een jonge vrou, oock alsse buyten reyst
Moet dencken wat het huys van hare pligten eyst.
Zie Cats, a.w., deel 1, blz. 366. Ik trof de schildpad-analogie eveneens aan in de
huwelijkspreek van Dionysius Spranckhuysen, Lof en plicht des Houwelyx, in: Opuscula Practica, 1658, blz. 146. (N.B.: aanwezig in UB. VU; titelpagina defect) Behalve met
de schildpad vergelijkt Wittewrongel de ideale huisvrouw ook nog met de slak; deze
analogie vinden we eveneens bij Gataker (MD, id.) Smith (PM, 80; N.B.: abusievelijk 60
genummerd) en Bullinger (CSM, lxiiii v°).
25. Mogelijk heeft Wittewrongel zich voor de weergegeven les door Smith laten
inspireren; deze schreef namelijk: The Angell asked Abraham, where is the wife?
Abraham answered, she is in the Tent. The Angell knewe where she was, but yet asked,
that we might see how Women in olde time did keepe their tents and houses' (PM, 79f.).
26. Ik citeer Taffin ter vergelijking: 'Maer daer zijn vier tyden, die de vrouwe bequaem zijn,
om uit den huyse te gaen: eerstelijck, om haer inde heylige vergaderingen te laten
vinden, volgens den plicht der Godtvruchticheit: Ten tweeden, om die te besoecken, die
behoeftich zijn, volghens de verplichtinge der liefde ende vrientschap: Ten derden om
haer tot de huyselijcke saken te begeven, ende te bestellen tgene de huys-sorge
vereyscht: Eyndelijck, om het haren man uit te gaen' (BL, 181v°).
27. En niet Spreuk. 7:10 en 11, zoals hij abusievelijk heeft vermeld.
28. Men zie CH, 332 en MD, 21.
29. Zo ook MD, 21 en eerder HG, 93.
30. Vgl. HG, 92: 'nice Dames thinke it an unseemely thing for them so soyle their hands
about any household matters'.
31. Vgl. OC, 186v. en DD, 259, 367.
32. In het bekende Swart Register Van duysent Sonden, Utrecht (Hendrick Schouten)
17242 (N.B.: de eerste druk verscheen in 1679; reeds opgesteld in 1674) van de Hoornse
predikant Jacobus Hondius (1629-1691) worden ruim zeventig smaadnamen die de
gereformeerden aan hun 'fijnere' broeders en zusters gaven - waaronder de door
Wittewrongel genoemde - vermeld (zie zonde 999).
33. Oefeningen als de genoemde worden ook genoemd door bijvoorbeeld Richard Rogers,
T Hemelsch-Schat, Ofte: Den rechten wegh der salicheyt (vertaald door V. Meusevoet), Amsterdam (Jan Evertsz. Kloppenburgh) 1620, fol. 234 r° en door Godefridus
Udemans (Pr, 124).
34. Men zie ook hetgeen Wittewrongel eerder schreef: 'Ende buyten alle t wij f fel, soo is het
in opsicht van deze Godts-dienstige oeffeningen geweest, dat wy van vele Godts-
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dienstighe Christenen dit tot haren grooten roem in het Boeck Godts so dickmaels vinden
aengeteeckent, dat sy een gemeyntegehadt hebben in harehuysen'; Wittewrongel noemt
de volgende bijbelplaatsen: Rom. 16:5,1 Cor. 16:19, Coloss. 4:15 en Phile. 2 (OCH, 735).
Simon Oomius heeft er in zij n behandeling van de genoemde bijbelplaatsen - in het eerste
hoofdstuk van zijn Ecclesiola, Datis, KleyneKercke (1661) -op gewezen dat er uitleggers
zijn, die bij 'gemeinte' denken aan christenen, die gewoon waren op de sabbath ten huize
van een broeder of zuster samen te komen en uitleggers, die menen dat er een huisgezin
mee bedoeld wordt, waarin het - gezien de goede orde en het gebruik van heilige
oefeningen - riet zo toegaat als in de Kerk. Als voorstanders van de tweede uitleg noemt
hij Calvijn en Dyke; van Calvijn citeert Oomius diens commentaren op Paulus' eerste
brief aan de Corinthiërs en de brief aan de Colossenzen, van de puritein Daniel Dyke (t
1614) heeft hij de uitleg op de brief aan Philemon op het oog. (N.B.: een vertaling is te
vinden in de Opera Omnia, Of Alle God-geleerde Wercken, Amsterdam (Joh. van
Someren) 1670 van Dyke.) Twee voorstanders van de tweede uitleg die Oomius ook had
kunnen noemen, zijn Perkins (CH, 302) en Udemans (Pr, 124).
Ook volgens Udemans behoort de huismoeder in zo'n geval de leiding te nemen, zij het
dat dit wel met 'oorlof van de huisvader moet geschieden: 'anders soude het verwerringe
ende geen stichtinge in brengen' (Pr, 128).
Zo eveneens W. Teellinck (NV, 192v.), Perkins (CH, 302) en Rogers (*.«/., fol. 234 r°).
Nieuw was die voorkeur allerminst. Zo heeft Herman Witsius erop gewezen, dat Calvijn
in diens commentaar op Hand. 10:9 al pleitte voor vaste gebedstijden; Oeffeningen over
De Grondstukken van het Algemeyne Christelijke Geloove, En het Gebed des Heeren,
Delft 17232, [deel 2], blz. 79. Daarin manifesteerde zich bij Calvijn mogelijk de invloed
van de Moderne Devotie, een beweging waarvoor de behoefte aan methodisering van het
vrome leven typerend wordt geacht. Over Calvijn en de devotio moderna: K. Reuter, Das
Grundv erstandnis der Theologie Calvins unter Einbeziehung ihrer geschichtlichen
Abhdngigkeiten, Neukirchen 1963, S. 28-37.
Vergelijk ook Teellinck: 'de ghesette stonden ende tijden, werden alleene tot hulpe, ende
niet tot verhinderinghe, uyt-ghekosen' (NV, 193). Dat men een slaaf/slavin van het
eigen devotierooster werd, was natuurlijk geenszins denkbeeldig. Ik attendeer in dit
verband op hetgeen J. de Boer - in navolging van J.G.R. Acquoy - over 'de geest van de
Moderne Devotie' heeft geschreven; De verzegeling met de Heilige Geest volgens de
opvatting van de Nadere Reformatie (diss. Kampen), Rotterdam 1968, blz. 49.
Het Nieuwe Testament was overigens de kritische instantie achter de werkelijkheid van
de apostolische kerk. Men zie in dit verband J. van Genderen, Herman Witsius. Bijdrage
tot de kennis der gereformeerde theologie (diss.), 's Gravenhage 1953, blz. 129v..
En tegen hetgeen besloten was op de nationale synode van Dordrecht 1618/1619. Deze
synode bepaalde dat de kinderen op drieërlei wijze gecatechiseerd moesten worden: (1)
thuis door de ouders, (2) op school door de meesters en (3) in de kerk door predikanten,
ouderlingen en lezers of ziekenbezoekers; zie S.D. van Veen, Het godsdienstonderwijs en
de aanneming van lidmaten in de gereformeerde kerk (tweede, herziene uitgave door L.F.
Groenendijk), Dordrecht 1979, blz. 11. N.B.: dit besluit werd in extenso afgedrukt in het
populaire catechisatieboek van Petrus de Witte, Catechizatie Over den Heidelberghschen Catechismus.
Over Hoornbeek: BLGNP, deel 2, blz. 259vv..
Zie T. Jak, Johannes Hoornbeecks pleidooi voor catechisatie, in: Doe. blad Nad. Kef. 5
(1981), 63v..
F. Ridderus, Dagelijcxsche Huys-Catechisatie: Bestaende in Morgen-oeffeningen over de
Articulen des Christelijcken Geloofs: In Middagh-oeffeningen over de Plichten van een
Christelijck Leven. Ende in Avondt-oeffeningen over de Geschiedenissen der H.
Schrifture. Om in de tijdt van een Maendt dit alles bequamelijck af te handelen:yder Dagh
hebbende sijn bysondere Oeffeningen, Rotterdam (Pieter van Waesberge) 1657. Dit
boekje werd door Ridderus' vrienden geprotegeerd, getuige de opmerking van Simon
Oomius, dat het op zij n 'aenmaeninge' in de gemeente Purmerland 'met aengenaemheyt
ontfangen, ende lust gelesen wierdt'; zie de opdracht van zijn Ecclesiola.
Zie over Ridderus aantek. nr. 111 bij hoofdstuk 2.
Het bijzondere van Ridderus' boekje zit in het feit dat er afzonderlijke oefeningen over de
praktijk der godzaligheid en de bijbelse geschiedenis gegeven worden. Terecht merkte
Ridderus in de opdracht aan de 'Christelijcke Huyshouders' te Rotterdam op dat 'het
Christen-volck weynigh voor-sien is met Catechisatien overdepractijeke. Ouders die iets
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iets aan huiscatechisatie deden, leerden, volgens Ridderus, hun kinderen slechts 'eenige
Vraaghjes die haer wat wyser mochten maken', maar gaven hun geen 'Regulen des
levens die haer wat beter mochten maken', noch daartoe strekkende 'Historische
Voorbeelden der H. Schrifture'. Om verbetering in deze situatie mogelijk te maken,
stelde Ridderus zijn huiscatechisatie-boekje samen. Naar het voorbeeld van Ridderus'
boekje heeft Koelman zijn - achter De Pligten der Ouders geplaatste - Driederley
Catechismus samengesteld. Zowel het boekje van Ridderus als dat van Koelman heb ik
besproken in Drie bijdragen tot de kennis van de pedagogiek en de ascetiek van het
gereformeerd protestantisme in Nederland (doctoraalscriptie VU 1973), blz. 68-75.
In het puriteinse A Godlie Forme of Householde Government werd dit ook als een
aspect van het huisonderricht genoemd; ik citeer: 'The fourth speciall dutie that
belongeth to instruction, use of Gods workes, either past, or present, as of examples of
his mercie and goodnes, to bee encouraged by them to trust in him: by works of his
justice, to be moved to feare him' (HG, 48f.).
Volgens Udemans kwam het veelvuldig voor dat men 'jonghere kinderen', die de kunst
van het bidden nog niet machtig waren, het tafelgebed liet opzeggen. Hij keurt dit ten
zeerste af (Pr, 119).
Vgl. B. Engelbrecht, Die vrye gebed en die formuliergebed in die Reformatoriese
kerke
(diss. RUU), Utrecht 1954, hoofdstuk 3. Ik wijs erop dat een vrij gebed wel degelijk een
ordelijk opgebouwd gebed moest zijn. In het hoofdstuk van zijn pedagogisch traktaat,
waarin hij de plicht van ouders om hun kinderen te leren 'bidden uit den Geest'
behandelt, heeft Koelman precies aangegeven hoe een volkomen gebed behoort
opgebouwd te worden.
Als zij het gebruik van formuliergebeden verwerpelijk hadden gevonden, hadden
volgens Simon Oomius auteurs als Willem Teellinck, Caspar Sibelius en Theodorus a
Brakel geen gebedenboekjes gemaakt. Zij hebben daarmee de 'eenvoudighen' een dienst
bewezen. Teellinck, die ook een - in samenspraakvorm gegoten - instructie voor het
leren doen van vrije gebeden geschreven heeft, merkt in dat geschriftje over de
formuliergebeden op: 'Nu die ghesette ghebeden zijn in-ghestelt, tot behulp van de
swacke, teere, nieu-geboren kinderkens Christi, met dat bescheet, op dat sy door behulp
van dien, int eerstegesterct zijnde, ten langhen lesten selve souden leeren uyt haer herte
hare gebeden uyt-storten, sonder behulp van die ghesette gebeden'; Corte Tsamensprekinge, Leerende Hoe wy moeten bidden/ende den geest des gebedts in ons
verwecken, Vlissingen (Samuel Claeys Versterre) 1628, blz. 13.
Volgens Oomius werd in zijn dagen ten onrechte gesuggereerd dat de Engelse
theologen tegenstanders van het formulierbidden waren. Men moet volgens hem de
houding van auteurs als Perkins, Amesius, Hildersam, Hieron en N. Rogers jegens het
formulierbidden goed onderscheiden van die der Brownisten. De laatstgenoemden
waren er principiële tegenstanders van, de anderen prefereerden het vrije gebed, maar
verwierpen de formulieren niet. Net als 'onse kercke' waren zij de mening toegedaan
'dat 'se ghebruyckt of niet ghebruyckt konnen worden, nae gelegentheyt van tijt, plaetse,
en persoonen' (a.w., blz. 60).
Pr, 130.
Vergelijkbare aanwijzingen voor de dagelijkse Schriftlezing verschenen in 1662 van de
hand van Johannes Visscherus (ca. 1617-1694; in 1662 beroepen van Zuthphen naar
Amsterdam) in - het tweede gedeelte van - 't Hemelsch Manna, Den Kinderen ende
Huysgenooten Godts opgedischt. Ofte een Tractaet, Handelende van 't Hooren ende
Lezen van Gods Woordt, Zutphen (Barent Jansen) 1662. Dit werkje is ook te vinden in
de Hemelsche Zielen-V'anghst, Amsterdam (Hendrick & de wed. v. Dirck Boom) 1681
van Visscherus; zie voor het bedoelde gedeelte vooral blz. 916-923. Blijkens een
kanttekening {a.w., blz. 860) was Visscherus bekend met Wittewrongels Oeconomia
Christiana van 1661.
Men vergelijke hiermee hetgeen Whately in de Corte Verhandelinghe schreef: 'wy
moeten tot het Woordt Gods commen, om gheoordeelt te worden, niet om het selve te
censureren'.
Dat schreven ook andere predikanten voor, bijvoorbeeld J. van Lodenstein: 'Gy moet
op ord're... den heelen Bijbel leesen, s'daags drie Capittelen, dan kund gy die in eenjaar
uyt-leesen'; zie de preek, gevoegd achter Lukas, Heylig Evangelium, z.pl. 1718, blz. 240.
Om de bijbel in een jaar met profijt te kunnen lezen, publiceerde Van Lodenstein in het
midden van de zeventiende eeuw een - door een 'Hollandsen Heer' samengestelde -
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leesorde. Ik trof deze aan in het tweede deel van de dichtbundel Uitspanningen
Rotterdam 17254, blz. 15-25.
Vergelijk Whately, a.w.\ 'Wy moeten eenen bequamen tijt uyt kiesen tot het lesen... den
morghenstont eermen eenich werck ter hant neemt, ende den avontstont wanneermen
al zijn werck afgheveerdicht heeft, is de bequaemste tijt, op dat so den dach, ende den
nacht naer het woordt smaecke'.
Welke gesprekken Wittewrongel voor ogen had, kan men enigszins opmaken uit de
vele in samenspraakvorm gegoten stichtelijke werken. Een goed voorbeeld lijkt mij
Ridderus' De Tafel des Heeren.
S.D. van Veen schetste een conventikel-in-actie in Voor tweehonderd jaren. Schetsen
van het leven onzer gereformeerde vaderen, Utrecht 1905 2 , blz. 42-59.
Over Hall: F.L. Huntley, Bishop Joseph Hall 1574-1656. A biographical and critical
study, Cambridge 1979.
J. Hall(ius), Contemplationes Sionis, Amsterdam 1642, blz. 749-789.
Wittewrongels regels komen hierop neer: (1) Het gebed met de weg voor een
vruchtbare meditatie banen, (2) exlusieve concentratie op de meditatiestof is een
vereiste, (3) het verstand moet het werk beginnen: moet het onderwerp kiezen en de
oorzaken, vruchten, eigenschappen en omstandigheden ervan trachten te begrijpen, (4)
de ziel moet 'een levendigh gevoelen' krijgen van hetgeen overdacht wordt; wie deze
vrucht niet direkt bemerkt, moet zijn ziel voor God openleggen, eigen krachten
verloochenen en hartelijk begeren om onverdiend door God geholpen te worden, (5)
men geve zich onder dankzegging aan God over. Men vergelijke hiermee hetgeen we in
de vertaling van Ambrose's werk - Prima, Media, Et Ultima. Ofte De Eerste, Middelste
en Laetste Dingen, Amsterdam 1660 - over de 'methodologie' van de meditatie lezen:
(1) de algemene ingang zij een kort en bondig gebed om de bijstand van Gods Geest, (2)
de bijzondere ingang is de keuze van een bepaalde stof en de resolutie om die keuze
trouw te blijven, (3) de voortgang van de meditatie houdt allereerst in, dat het verstand
de stof beschrijft en aandacht schenkt aan de verdeling, oorzaken, werkingen, plaats,
eigenschappen, tegenheden, vergelijkingen en schriftuurlijke getuigenissen, (4) vervolgens moeten de genegenheden of hartstochten opgewekt worden; hegeen wij
overdenken moet 'gesmaakt' worden, de ziel zal klagen over gebrek aan smaak, begeert
het overdachte te mogen smaken, belijdt het eigen onvermogen daartoe, smeekt om
Gods bijstand en vertrouwt er op die te zullen krijgen, (5) tenslotte vindt er
dankzegging en overgave der ziel aan God plaats (a.w., blz. 326v.). Voor een bespreking
van dit meditatiemodel verwijs ik naar U.F. Kaufmann, The Pilgrim's Progress and
Traditions in Puritan Meditation, New Haven/London 1966, reg. i.v. Ambrose.
Over Th. a Brakel: BLGNP, deel 1, blz. 55v.; H. Florijn, red., Hollandse Geloofshelden,
Utrecht 1981, blz. 9-33.
De door A Brakel voorgestane methodiek om dag en nacht in Gods gemeenschap te
blijven, zal naar W. Goeters opmerkte, zelfs met het beroep van predikant slechts onder
zeer ideale omstandigheden verenigbaar geweest zijn; Die Vorbereitung des Pietismus
in der reformierten Kirche der Niederlande bis zur labadistischen Krisis 1670, Leipzig
1911, S. 96.
(
C. Blokland, Willem Sluiter 1627-1673, Assen 1965, blz. 94v..
Over het bundeltje van Uylenbroeck (of: Uilenbroek) maakte ik enige notities in Doe.
blad Nad. Ref 1 (1977), 28-31; over die van Van Lodenstein zie men: PJ. Buynsters,
Bloemlezing uit de bundel Uyt-Spanning en van Joducus van Lodenstein, Zuthphen z.j..
Ik attendeer hier ook op de 'gesangen' in het huiscatechisatieboek van Ridderus. Aan
elke oefening is een - veelal op psalmmelodieën te zingen - toepasselijk gezang
toegevoegd. Achter Ridderus' werkje is bovendien nog een Proefken Van HemelStoffen: Bestaande in Geestelijcke Gesangen van zijn vriend Simon Simonides gevoegd.
N.B.: één en ander nog niet aanwezig in de eerste druk van 1657.
Zie bijvoorbeeld R.B. Evenhuis, a.w., deel 2, blz. 300-304, waar o.a. melding gemaakt
wordt van de poging van Wittewrongels Amsterdamse collega Henricus Geldorpius.
Het zou tot 1773 duren eer er een - uit verschillende bundels samengestelde - betere
berijming in de hervormde kerk werd ingevoerd.
Over de zondags(pnt)heiliging in de zeventiende eeuwse Republiek: S.D. van Veen,
Zondagsrust en zondagsheiliging in de zeventiende eeuw, Nijkerk z.j..; over de
profanatie van de sabbat te Amsterdam: R.B. Evenhuis, a.w., deel 2, blz. 113-116.
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7. OUDERS EN KINDEREN1

In een volledig huisgezin treft men volgens Wittewrongel naast man en
vrouw ook zoons en/of dochters, alsmede de 'noodige behulpselen tot de
Huys-houdinge', d.w.z.: dienstknechten en/of -meisjes, aan (OC, 143; vgl.
OC, 69). Dankzij hen worden man en vrouw vader en moeder, resp.
meester en Vrouwe'. Hoe men zich tegenover elkaar behoort te gedragen,
heeft Wittewrongel uiteengezet in de capita XXIV tot en met XXXVII.
Net als bij de bespreking van de bijzondere plichten van man en vrouw
worden ook nu weer eerst de plichten van de lagerstaanden aan de orde
gesteld. Zo begint hij met de plichten die de kinderen jegens vader en
moeder moeten nakomen (cap. XXIV - XXVII) en daarna bespreekt hij de
plichten van de ouders (cap. XXVIII - XXXIII). Hij motiveert deze
volgorde op een manier die niet veel afwijkt van de wijze waarop hij de
behandeling van de plichten van de huisvrouw vóór die van de man
rechtvaardigde (vgl. OC, 143 en 108); een nieuw argument is dat de
kinderen eerst en vooral hun plichten moeten kennen, omdat zij meer
tekort schieten in hun plichtsbetrachting dan de ouders.
Ik wijs erop dat Wittewrongel zich niet beperkt heeft tot het geven van
morele voorschriften aan kinderen en ouders voor de tijd dat er sprake is
van een relatie van onvolwassenen en volwassenen. Er zijn plichten die in
de ouder-kind relatie levenslang nagekomen moeten worden. Uit dit
gegeven laat zich de conclusie trekken dat Wittewrongels ethiek van de
ouder-kind relatie niet samenvalt met, maar méér omvattend is dan een
ethiek van de pedagogische relatie.
Welke bronnen heeft Wittewrongel voor de kinder- en ouderplichten
benut? Nauwkeurige tekstvergelijking bracht aan het licht dat hij naast de
'domestic conduct books' van Gouge en Perkins ook gebruik gemaakt heeft
van de pedagogische preek van Gataker en de 'lectures' betreffende
pedagogische zaken in de aan psalm 51 gewijde preekcyclus van Hildersam.
Naast deze puriteinse bronnen heeft Wittewrongel meerdere malen
gebruik gemaakt van Taffins behandeling van de onderlinge plichten van
ouders en kinderen in zijn boek over de boetvaardigheid des levens.
Van pedagogische uiteenzettingen in geschriften van geestverwante
vaderlandse auteurs als Johannes de Swaef, Willem Teellinck enJacobCats
lijkt Wittewrongel niet geprofiteerd te hebben. Overeenkomsten tussen
uitspraken van Wittewrongel en de genoemde mede-Zeeuwen zijn
evenwel aanwijsbaar. Daarvoor stelle men niet exclusief de beïnvloeding
door het piëtistische puritanisme, die al deze schrijvers ondergaan hebben,
verantwoordelijk. Hoe verklaart men dan immers dat de ethiek van de
ouder-kind relatie in de lutherse 'Predigten über den christlichen Hausstand' zoveel parallellen met ideeën van puriteinse en gereformeerde
auteurs te zien geeft?2 Veel van hetgeen we bij zowel gereformeerde en
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puriteinse als lutherse schrijvers over pedagogische zaken aantreffen,
stoelt op een gemeenschappelijke traditie van moraliseren over opvoeding.
Het is geput uit een fonds van opvoedingswijsheden waaraan is bijgedragen door bijbelschrijvers, auteurs uit de klassieke oudheid, kerkvaders,
humanisten, reformatoren en 'het volk' (denk aan de spreekwoorden!3).
Overigens ontken ik niet dat gereformeerde, puriteinse en lutherse
pedagogen specifieke accenten gelegd hebben.
7.1. DE PLICHTEN VAN DE KINDEREN

Al hetgeen de kinderen hun ouders schuldig zijn, vond Wittewrongel
samengevat in het vijfde gebod van de decaloog: 'Eer uw vader en uw
moeder' (Exod. 20:12); een gebod dat elders als volgt luidt: 'Een ieder zal
zijn moeder en zijn vader vrezen' (Levit. 19:3). De eerbied en vrees die in
deze bijbelteksten geboden worden, heeft Wittewrongel gecombineerd tot
'eerbiedige vreese' (N.B.: in plaats hiervan wordt door hem ook de
uitdrukking 'eerbiedigh respect' gebruikt). Het eerbiedig respect vormt
volgens Wittewrongel de juiste gesteldheid van het kinderhart jegens de
ouders (OC, 144). 'Goetaerdighe' ofwel 'rechte' kinderen dragen hun
ouders een innerlijk ontzag toe vanwege het gezag waarmee God de ouders
bekleed heeft. De ouders staan bij hen in zo'n hoog aanzien dat zij zullen
trachten hen niet te vertoornen, maar in alles te behagen. Wanneer zij
gezondigd hebben tegen hun ouders zal hen dat met schaamte vervullen.
Wittewrongel wijst erop dat het ontzag dat de kinderen voor hun ouders
behoren te koesteren een 'kinderlick respect' (of 'kinderlicke vreese') moet
zijn en geen slaafse vrees. Slaven ontzien hun meesters slechts vanwege de
eventuele straffen (id.). Wittewrongels voorbeeld Gouge stelde eveneens
de 'child-like feare' (of 'filiall-feare') tegenover de 'slavish feare' (of 'servile
feare'). De kinderlijke vrees is volgens hem vermengd met liefde. Deze
liefde maakt dat het kind zijn ouders ontziet omdat het hun geen leed wil
berokkenen en niet omdat het hun slagen vreest (DD, 428-431; vgl. DD, 811). Het element 'liefde' is in het tekstgedeelte van de Oeconomia
Christiana dat ik zojuist heb besproken niet expliciet in verband gebracht
met de kinderlijke vrees, het is echter wel degelijk geïmpliceerd in
Wittewrongels opvatting van het echte kinderlijk ontzag. Enige bladzijden
verder merkt hij op dat kinderen die weinig of geen werk maken van het
eren van hun ouders - ofwel: niet of nauwelijks trachten om hen te behagen
(!) - zich scharen onder degenen die 'sonder natuerlicke liefde' zijn (OC,
148). Ik wijs ook op zijn normering van de kinderlijke plichtsbetrachting,
waarop we straks nog nader zullen ingaan: de kinderen moeten hun
plichten waarnemen 'in den Heere', hetgeen onder andere wil zeggen 'van
herten' of 'met een sonderlinge toegenegentheydt' jegens de ouders.
Een kind dat in zijn hart een liefdevol respect voor zijn ouders koestert, zal
dit in zijn gedrag tegenover zijn ouders laten merken. Zo'n kind zal zijn
ouders eerbiedig bejegenen, gehoorzamen en dankbaarheid betonen.
Alvorens ik deze plichten van de kinderen onder de loupe neem, zal ik
ingaan op Wittewrongels legitimering van het gebod om de ouders te eren
alsmede op zijn bepaling van de adressaten en zijn regelgeving in zake de
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manier en duur van de kinderlijke plichtsbetrachting.
Het antwoord dat Wit te wrongel gegeven heeft op de vraag waarom
kinderen hun ouders behoren te eren, bevat argumenten die betrekking
hebben op de noodzakelijkheid, billijkheid en nuttigheid van dit gebod (OC,
166-170).
Dat het noodzakelijk is dat de kinderen hun ouders eren, heeft te maken
met de plaats van de ouders. God heeft de ouders in aanzien boven de
kinderen geplaatst, ja zij staan in Gods plaats. 4 Hier is sprake van een
goddelijke ordonnantie. Wanneer de kinderen hun ouders gehoorzaam
zijn, gehoorzamen zij God zelf; indien zij in dezen nalatig zijn, verzuimen
zij een heilige ordonnantie te respecteren en zijn zij God zelf ongehoorzaam, wiens vloek zij zich zodoende op de hals halen (OC, 167).5
Het eren van vader en moeder is ook billijk (Paulus zei: 'dat is recht'; Ef.
6:1). Kinderen zijn hun ouders eer schuldig vanwege hun gezagspositie én
vanwege het vele dat zij voor hun kinderen doen. Het 'licht der nature'
vermag ons, volgens Wittewrongel, te leren dat de ouders dit verdienen; te
allen tijde is in de wetten van alle volkeren dan ook geëist dat kinderen hun
ouders eren. Wanneer christenkinderen - die over Gods bijzondere
openbaring beschikken - in dezen tekort schieten, zakken zij onder het
niveau van de heidenen (id.).
De vraag waarom kinderen hun ouders moeten eren, is door Wittewrongel
ook beantwoord met een verwijzing naar het belang van het waarnemen
van deze plicht voor het ordelijk samenleven van mensen. Het gebod om de
ouders te eren, is het eerste gebod van de tweede tafel van Gods Wet.
Wanneer dit gebod wordt nageleefd, wordt er een grondslag gelegd voor de
betrachting van alle andere plichten die men de naaste schuldig is. Van
kinderen die niet bereid zijn hun ouders te gehoorzamen, mag niet
verwacht worden dat zij ooit hun plichten tegenover anderen zullen
vervullen, terwijl men ten aanzien van gehoorzame kinderen gegronde
verwachting mag hebben dat zij straks goede lidmaten van de kerk en goede
staatsburgers zullen zijn (OC, 168). 6 Naast dit belang van het waarnemen
van het eergebod voor de samenleving - wat in de uitleg van het vijfde
gebod binnen de gereformeerde traditie van oudsher wordt onderstreept 7 attendeert Wittewrongel ook nog op een individueel voordeel, dat besloten
ligt in de belofte die verbonden is met het onderhouden van dit gebod.
Kinderen die hun ouders eren, doen een Gode welgevallig werk dat beloond
pleegt te worden met een lang leven (OC, 168vv.). Wittewrongel
verwachtte dat men hem zou confronteren met het onloochenbare
ervaringsgegeven van gehoorzame kinderen, die desondanks jong zijn
gestorven. Hij wijst er namelijk op dat God gehoorzame kinderen alleen
dan oud laat worden 'als het haer saligh ende sijnen namen eerlick is' (OC,
169). Gehoorzame kinderen die God vroeg wegneemt, worden overigens
wel degelijk beloond: zij sterven weliswaar jong van jaren, maar tevens oud
in genade - 'als of sy hondert jaren oüdt waren' (id.). Onwillekeurig moest
ik hier denken aan de 'exempelen van vroeg bekeerde en jong gestorven
kinderen', die Jacobus Koelman enige jaren later (1679) zou uitgeven. 8
In cap. XXVII heeft Wittewrongel behalve de zojuist besproken motivering van het eergebod ook voorschriften gegeven voor het juiste waarnemen ervan. Hij is daartoe op de volgende vragen ingegaan:
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- wie zijn precies de personen die de kinderen moeten eren?
- hoe moeten de kinderplichten beoefend worden om als zedelijk
verantwoord aangemerkt te kunnen worden?
- hoe lang moeten de kinderen hun ouders eren?
De kinderen behoren zowel hun vader als hun moeder te eren. In Exod. 20
en Deut. 5 wordt weliswaar eerst de vader genoemd, maar in Levit. 19:3
eerst de moeder. In de huwelijksrelatie is er sprake van onderschikking van
de vrouw aan de man, maar in de ouder-kind relatie staan man en vrouw 'in
gelijcke aensien en luyster' (OC, 164).9 Volgens Wittewrongel plegen
kinderen meer hun vader dan hun moeder te ontzien. De moeder gaat nu
eenmaal minder afstandelijk met de kinderen om en die maken van haar
vriendelijkheid nogal eens misbruik.10 Wittewrongel wijst erop dat de
kinderen het respect voor de natuurlijke ouders niet afhankelijk mogen
maken van het gedrag van de persoon (OC, 165).
De kinderplichten moeten ook aan schoonouders, stiefouders en voogden
bewezen worden (OC, 165v.). Stiefouders en voogden nemen de plaats in
van de natuurlijke ouders. De kinderen zijn volgens Wittewrongel niet
verplicht om hen te eren, omdat dit absoluut noodzakelijk is, maar omdat
en voorzover dit billijk is. Anders gezegd: kinderen zijn schuldig om hun
stiefouders of voogden te eren zolang zij zich als 'rechte Vaders' gedragen
(OC, 166).
De norm voor de rechte plichtsbetrachting van de kinderen ligt volgens
Wittewrongel in Ef. 6:1: de kinderen moeten hun plichten waarnemen 'in
den Here'. Deze uitdrukking heeft betrekking op het motief en de limiet
van de zedelijk verantwoorde plichtsvervulling. Ik zal een en ander
toelichten. Kinderen moeten de plichten jegens hun ouders nakomen om
des gewetens wil ofwel om Gods wil (id.). Zij eren hun ouders, omdat hun
geweten hun zegt dat dit Gode welgevallig is; zij wensen zich aan hun
ouders te onderwerpen, omdat zij zich aan God willen onderwerpen.
Wanneer kinderen hun plichten 'in den Here' nakomen, zal er sprake zijn
van oprechtheid en vrijwilligheid in hun plichtsbetrachting. Zij komen hun
plichten niet na vanwege vrees voor straf of vanwege te verwachten
voordelen. Hun dienst is geen slavendienst. Zij doen - in tegenstelling tot
'boos-aerdige' kinderen - hun plichten van harte, uit liefde tot God en hun
ouders. En al schieten zij soms tekort in hun plichtsbetrachting, 'soo is de
bereyde gewilligheydt des gemoets altijdt by de Ouders aengenaem' (OC,
167).
Kinderen die hun ouders eren 'in den Here', eren hen niet alleen omdat,
maar ook voorzover zij daarmee God kunnen behagen. Wanneer de ouders
hen iets gebieden dat strijdig is met Gods gebod zullen zij het ouderlijk
bevel niet opvolgen. Net als ieder ander moeten ook kinderen God meer
gehoorzaam zijn dan mensen (Hand. 5:29). Wittewrongel citeert in dit
verband Augustinus: Amandus est generator, sed praeponendus est
Creator (OC, 151).
Met betrekking tot de duur van de kinderlijke plichtsbetrachting is
Wittewrongel de opvatting toegedaan dat er geen moment komt waarop de
kinderen ontslagen worden van de plicht om hun ouders te eren. Zolang de
ouders in leven zijn en zelfs na hun dood zijn de kinderen verplicht om hun
ouders eer te bewijzen (OC, 167). Ook al is men zelf vader of moeder,
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inmiddels op respectabele leeftijd en neemt men een veel hogere plaats op
de maatschappelijke ladder in dan de ouders: men blijft gebonden aan het
voorschrift van 'den Grooten Wet-gever' (OC, 168). Eén en ander is door
Wittewrongel van Gouge nageschreven; merkwaardig is dat Wittewrongel
niet diens opmerking heeft overgenomen dat er enig verschil mag zijn
tussen de subjectie van kinderen die nog wel en die niet meer onder
ouderlijke voogdij staan (vgl. DD, 493).
Ik zal nu nader ingaan op de door Wittewrongel gegeven nadere
specificering van de inhoud van het vijfde gebod: op de eerbiedige
bejegening (cap. XXIV), gehoorzaamheid (cap. XXV) en dankbaarheid
(cap. XXVI) die de kinderen hun ouders schuldig zijn.
De eerbiedige bejegening
De eerbied die de kinderen voor hun ouders behoren te voelen, moet ook
getoond worden.11 Waarin de eerbiedige bejegening van de ouders bestaat,
heeft Wittewrongel in de eerste plaats gekonkretiseerd met betrekking tot
het zwijgen en het spreken van de kinderen. Zolang de ouders het woord
tot de kinderen richten, moeten kinderen hun mond houden en wanneer zij
moeten reageren, behoren zij vlot en vriendelijk antwoord te geven (zoals
de jonge Samuel; OC, 145). Wanneer zij zich zelf tot hun ouders richten,
moeten zij hen altijd als 'vader' en 'moeder' aanspreken en nooit bij hun
voornaam noemen. De voorgeschreven wijze van aanspreken is volgens
Wittewrongel de meest waardige. Hij wijst er in dit verband ondermeer op
dat God met deze eertitel door zijn kinderen wil aangesproken worden
(id.). Voor het spreken tot de ouders moeten de kinderen een moment
uitkiezen dat de ouders schikt. Zij mogen niet brutaal zijn, noch zeuren.
De kinderen moeten voorts met hun lichaam(shouding) behoorlijk eerbied
bewijzen wanneer zij hun ouders ontmoeten of van hen weggaan. De
kinderen mogen in dezen de gewoonten des lands volgen. Wittewrongel
noemt de volgende wijzen waarop kinderen hun eerbied kunnen tonen:
door opstaan, hoofd ontbloten, kniebuiging maken en rechterhand geven
(OC, I64v.). Aangenomen dat hier vaderlandse gewoonten genoemd zijn,
wekt het enige verbazing ze gepresenteerd te zien onder verwijzing naar
bijbelse voorbeelden.
Gouge wilde 'the reverend cariage' van het kind ook laten bestaan in het
's morgens en 's avonds de ouders geknield om een zegen vragen. Het was
hem bekend dat over de rechtmatigheid van dit uit de middeleeuwse
katholieke traditie stammende gebruik twijfel bestond ('kneeling is a
gesture proper to Gods worship'; DD, 439). Gouge wenste dit gebruik
echter graag gehandhaafd te zien.12 Wittewrongel acht het vragen om de
ouderlijke zegen eveneens geoorloofd, al is hij er wel bang voor dat het een
sleurhandeling wordt. Het beste is volgens hem om de kinderen te leren
zélf te bidden en het vragen om de ouderzegen te reserveren voor
bijzondere gelegenheden (OC, 148).
Wanneer er kwalijk van de ouders gesproken wordt, moeten de kinderen
hun eer verdedigen. Tekortkomingen van hun ouders moeten zij trachten
toe te dekken (Wittewrongel refereert aan Gen. 9:23) en als dat niet lukt,
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moeten zij hun fouten zoveel mogelijk trachten te verschonen. 13 Van het
laatste geeft Wittewrongel een voorbeeld uit de ongewijde geschiedenis,
dat hij letterlijk bleek overgenomen te hebben van Taffin (die als zijn bron
Plutarchus heeft opgegeven): 'Een Lacedemonier dede eertijts een recht
Kinderlicken plicht in desen deele, want alsoo yemandt hem vertelde dat
sijn Vader qualick van hem sprack, Antwoorde hy seer wijsselick dat hy 't
niet en soude doen soo hij geen oorsaecke daer toe en hadde. Hy hadde
liever die schande op hem te trecken, als die op sijn Vader te laten' (OC,
147). 14
De gehoorzaamheid
Wanneer een kind zijn ouders gehoorzaam is, is dat het beste bewijs dat het
genegen is om hen recht te eren (OC, 150). Wittewrongel wijst erop dat de
apostel Paulus het vijfde gebod heeft uitgelegd als 'Gij kinderen, zijt uw
ouders gehoorzaam' (Ef. 6 : 1 ; Coll. 3:20). Gehoorzaamheid is hét kenmerk
van een goed kind. Wittewrongel maakt er zijn lezers opmerkzaam op dat
over het kindjezus staat aangetekend, dat hij zijn ouders onderdanig was
(Luc. 2:51). 1 5
De gehoorzaamheidsplicht geldt voor situaties waarin de ouders zich
richten tot het kind en het kind moet reageren, alsmede voor situaties
waarin het kind zelf iets onderneemt en reactie van de ouders behoort in te
roepen.
Op handelingen die uitgaan van de ouders moet het kind reageren met
actieve en passieve gehoorzaamheid (OC, 150-154).
De actieve gehoorzaamheid houdt allereerst in dat de kinderen de
ouderlijke bevelen moeten opvolgen. De plicht tot gehoorzaamheid strekt
zich hier uit tot al hetgeen niet in strijd is met Gods Wet.
Nu kan zich in de praktijk het geval voordoen dat de ene ouder dit beveelt
en de andere dat. Wie moet het kind dan gehoorzamen? Wanneer het gaat
om zaken die in absolute zin goed of verkeerd zijn, is er - voor een
godvrezend kind, dat enig zedelijk onderscheidingsvermogen heeft verworven - van geen probleem sprake: te allen tijde moet het bevel van de
ouder dat accordeert met het goddelijk voorschrift gehoorzaamd worden.
Wanneer het verschil betrekking heeft op dingen die in de bijbel noch
geboden noch verboden zijn, behoort het kind volgens Wittewrongel de
vader te gehoorzamen. 16 Wittewrongel heeft zich gerealiseerd dat door dit
principiële voorschrift het aanzien van de moeder allerminst versterkt
wordt. Het kind wordt dan ook opgedragen, verschillen in de bedoelde zin
tussen de ouders niet te voeden, maar te proberen die te egaliseren (OC,
164).
De plicht om de bevelen van de ouders op te volgen, heeft Wittewrongel als
volgt gekonkretiseerd (zie OC, 15lv.). Wanneer de kinderen door hun
ouders geroepen worden, moeten zij onmiddellijk naar hen toegaan, ook al
weten zij niet waarom ze geroepen worden. En indien zij een boodschap
moeten doen, moeten zij zonder tegensputteren gaan doen wat hun
bevolen is. Wanneer de kinderen tot het verrichten van iets bijzonders last
gegeven is, behoren zij de opdracht met de grootst mogelijke precisie uit te
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voeren.
Een volgend aspect van de actieve gehoorzaamheid heeft betrekking op de
ouderlijke instructies. Wanneer de kinderen door hun ouders onderwezen
worden omtrent de juiste vervulling van hun plichten, moeten zij goed
luisteren en proberen om de lessen van de ouders in praktijk te brengen.17
De passieve gehoorzaamheid moet het kind opbrengen naar aanleiding van
de ouderlijke tuchtoefening (OC, 153v.). De bestraffing die kinderen van
hun ouders krijgen, moeten zij lijdzaam ondergaan. Wanneer kinderen
door hun ouders ten onrechte bestraft worden, mogen zij hen op
vriendelijke toon en vragenderwijs op hun vergissing attenderen, maar
mopperen of zelfs terugschelden past de kinderen niet. Zij moeten altijd
voor ogen houden dat hun ouders van hen veel meer hebben moeten
uitstaan. Kinderen moeten zich voorts gewillig onderwerpen aan de
ouderlijke kastijdingen. Het gedrag waarvoor zij slaag hebben ontvangen,
moeten zij verbeteren.
Kinderen die noch naar de onderwijzingen noch naar de bestraffingen en
kastijdingen van hun ouders wensen te luisteren, zijn een bron van zeer
groot ouderverdriet. Zulke 'onaerdige' kinderen zullen zich later evenmin
aan anderen onderwerpen. Om hen tot inkeer te bewegen, heeft Wittewrongel hun het droevige einde van ongehoorzame kinderen uit de bijbel
voorgehouden, zoals de weerspannige zoons van Eli, Wittewrongels
favoriete voorbeeld (vgl. OC, 153v., 168v.).
De gehoorzaamheidsplicht van de kinderen impliceert tenslotte ook dat zij
nalaten om in gewichtige zaken eigenmachtig op te treden. Zolang zij
onder de ouderlijke macht staan, behoren kinderen in belangrijke aangelegenheden hun ouders te raadplegen en zich aan hun oordeel te
conformeren. De Vaderlicke authoriteyt' is door Wittewrongel dan ook
geenszins bescheiden opgevat; hij weet zich gesteund door de oudtestamentische wetgeving in de opvatting dat de zeggenschap van de vader over
het kind 'uytermaten groot' is (OC, 154).18
De voornaamste zaken waarin kinderen niet vrij zijn om naar eigen
goedvinden te handelen, zijn volgens Wittewrongel de volgende: beroepskeuze, huwelijk, bezittingen van de ouders en kleding (OC, 154vv.).19
Ik zal hier ingaan op Wittewrongels behandeling van de plicht om de
ouders te raadplegen en hun toestemming te verwerven bij de keuze van
een beroep en het aangaan van een huwelijk. Twee zaken waarmee de vader
' wat meerder bekommeringe' heeft dan de moeder (OC, 164).
Het voorschrift dat de kinderen niet zonder overleg met en goedvinden van
hun ouders een bepaald beroep ter hand mogen nemen, is door Wittewrongel gestaafd met diverse bijbelse voorbeelden. Zijn belangrijkste voorbeeld
is dat van Jezus, die in zijn jonge jaren zijn onderdanigheid bewees door
zich in hetzelfde ambacht als zijn vader te bekwamen.20
Volgens Wittewrongel is dit voorschrift alleszins redelijk. De ouders
hebben zich veel moeite en onkosten getroost om hun kinderen groot te
brengen: dan mogen zij er toch wel op toezien dat hun investeringen goed
belegd worden? (OC, 155).
Bij de behandeling van het onderhavige onderwerp - en überhaupt bij de
bespreking van het vijfde gebod door reformatorische auteurs - was het
gebruikelijk om protest aan te tekenen tegen de 'paepsche leere' dat
136

kinderen tegen de wil en buiten medeweten van hun ouders in een klooster
mogen gaan en dat de ouders geen macht hebben om hen daar uit te halen.21
Wittewrongel vond het niet nodig om hiertegen in den brede uit te varen,
hij wenste wel te onderstrepen dat de rooms-katholieken - in flagrante
strijd met Gods Woord - kinderlijke ongehoorzaamheid verdedigen en de
ouders van de hun verleende macht beroven (id.).
Op de plicht van de kinderen om de ouders om toestemming voor een
huwelijk te vragen, is Wittewrongel in hoofdstuk XXV niet nader
ingegaan omdat hij deze plicht reeds uitvoerig behandeld had in hoofdstuk
VI. In mijn bespreking van dat hoofdstuk heb ik Wittewrongels rechtvaardiging van de noodzaak om de ouderlijke toestemming voor een huwelijk te
verwerven laten rusten. Ik zal er nu alsnog op ingaan.
De opvatting dat om in het huwelijk te mogen treden ouderlijke
toestemming vereist is, heeft Wittewrongel onderbouwd met een keur van
argumenten die hij ontleend bleek te hebben aan Perkins, Amesius en
Gouge. Deze argumenten kunnen geordend worden overeenkomstig de
gezichtspunten van nuttigheid, billijkheid en noodzakelijkheid. Ik vat
Wittewrongels betoog dienovereenkomstig samen.
De eis van ouderlijke toestemming is nuttig, gezien het belang van het kind
dat er door gediend wordt. In zake de partnerkeuze loopt men het grote
gevaar zich te laten meeslepen door 'malle liefde'. Door hun toestemming
voor een huwelijk te weigeren, kunnen ouders hun kinderen voor veel
ellende bewaren (OC, 63).22
De eis is ook billijk. De ouders hebben de kinderen met veel zorg en moeite
groot gebracht; de kinderen zouden hun ouders onteren wanneer zij hen
passeren bij het nemen van zo'n gewichtige stap als het aangaan van een
huwelijk (OC, 61).
Ten onrechte ontkennen de rooms-katholieken, volgens Wittewrongel, dat
de ouderlijke toestemming absoluut noodzakelijk is (id.).23 De oudtestamentische huwelijkswetgeving en de daarmee corresponderende praktijk
laten zien 'dat het eerste beginsel van een Houwelicks contract, beginnen
moet van de toestemminge der ouders' (OC, 62). Hieraan ligt de opvatting
ten grondslag dat een kind ('de zoon') tot het bezit van zijn ouders ('de
vader') behoort. De ouders hebben volledige zeggenschap over hun kind.
Het ontbreekt het kind aan vrijheid om zichzelf aan een ander te geven. Dat
recht komt alleen de ouders toe (id.).24
De rechtmatigheid van de eis van het ouderlijk consent blijkt, volgens
Wittewrongel, tenslotte nog hieruit dat zowel in uitspraken van kerkvaders
en besluiten van kerkelijke vergaderingen als in de op het natuurrecht
gebaseerde burgerlijke wetgeving het ouderlijk consent wordt geëist (OC,
62.).25 Nergens lezen we bij Wittewrongel overigens dat in de huwelijkswetgeving van Holland en Zeeland ter zake van de toestemming der ouders
onderscheid werd gemaakt tussen kinderen beneden en die boven een
bepaalde leeftijd. Voor mannen beneden de vijfentwintig en vrouwen
beneden de twintig jaar was de toestemming van de ouders vereist op
straffe van nietigheid van het huwelijk. Wanneer de ouders het huwelijk
van kinderen boven de genoemde leeftijd weigerden en dit op onbillijke
gronden deden, kon de magistraat of het gerecht verlof geven tot
huwelijksvoltrekking.26
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De dankbaarheid
Naast God zijn het de ouders van wie de kinderen het leven en al hetgeen
voor het levensonderhoud nodig is hebben ontvangen. De kinderen zijn
hun ouders daarvoor bij wijze van vergelding dankbaarheid verschuldigd.
Niet alleen Gods bijzondere openbaring (1 Tim. 5:4), maar ook de natuur
vermag ons tot deze wedervergelding, die nimmer een volledige vereffening zal kunnen zijn, te bewegen. Zo redelijk is volgens Wittewrongel deze
zaak. Hij geeft in dit verband het standaardvoorbeeld van de jonge
ooievaars die de oude voeden en op hun vleugels dragen: 'Voorwaer sulcke
stomme Dieren, konnen hier treffelicke Leermeesters zijn' (OC, 157). 27
Kinderen behoeven hun ouders niet hun volledige schuld terug te betalen,
wel de rente (OC, 157, 161). Dit wordt volgens Wittewrongel maar al te
vaak nagelaten. Veelvuldig laat zich de waarheid vaststellen van het
spreekwoord, dat één vader beter negen kinderen kan onderhouden dan
negen kinderen één vader (OC, 157). 28
De kinderen zijn wedervergelding schuldig tijdens het leven van hun
ouders en na hun dood. Gedurende het leven van hun ouders moeten de
kinderen dankbaarheid tonen door hun ouders troost en vreugde te
verschaffen. Zij moeten proberen te voorkomen dat hun ouders met
verdriet te maken krijgen (OC, 158). Voorbeeldig in dezen was, volgens
Wittewrongel, de in Gen. 44 beschreven handelwijze vanjuda. Wanneer zij
dit niet kunnen voorkomen, moeten zij alles doen om de ouders te troosten
en hun leed te verzachten (id.). Een belangrijke oorzaak van ouderverdriet
is de verkeerde levenswijze van hun kinderen. Het grootste genoegen dat
kinderen hun ouders kunnen verschaffen, is dat zij 'alle jare in genade,
wijsheydt, ende kennisse toe-nemen' (OC, 159). In het bijzonder maakt
Wittewrongel melding van de vreugde die ouders beleven aan deugdzame
gehuwde dochters die in hun gezin de vrede weten te bewaren en de
reputatie van hun man vergroten.
De kinderen moeten voorts geduld hebben met de zwakheden van hun
ouders. Deze zwakheden kunnen betrekking hebben op het karakter en het
gedrag van de ouders, maar ook op lichamelijke defecten zoals blindheid.
Wittewrongel spoort tot de beoefening van de deugd der verdraagzaamheid in dezen aan met een beroep op de billijkheid ervan en de voorbeelden
van de bijbelse kinderen Jacob, Jozef, Jonathan en Jezus (OC, 159v.).29
Wanneer de ouders gebrek lijden, behoren de kinderen te voorzien in hun
levensbehoeften (OC, 160). Eén van de bijbelse voorbeelden die Wittewrongel opvoert is uiteraard Ruth, 'de Moabitische'. 30
In tijden van gevaar moeten de kinderen al het mogelijke doen om hun
ouders te beschermen. En zelfs wanneer de kinderen vroeger komen te
sterven dan hun ouders, moeten zij bij testament regelen dat hun ouders
goed verzorgd achterblijven (id.).
Wanneer de ouders zijn overleden, moeten de kinderen ervoor zorgen dat
hun ouders een eerlijke begrafenis krijgen en hun eventuele schulden
betaald worden (OC, 16lv.). Zijn de ouders godzalige mensen geweest, dan
moeten de kinderen hun exempel navolgen en zo hun goede naam in ere
houden. Het beste gedenkteken dat kinderen voor hun ouders kunnen
oprichten, is dat zij in hun handelingen dezelfde deugdzaamheid ten toon
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spreiden als hun ouders (OC, 162v.).31
7.2. DE PLICHTEN VAN DE OUDERS .

Wittewrongel noemt de ouderplichten liefdeplichten. Hetgeen de ouders
ter bevordering van het welzijn van hun kinderen doen, wordt geacht uit
liefde tot hun kinderen te worden gedaan. Deze liefde is door God in de
harten van de ouders geplant. Dankzij deze natuurlijke liefde getroosten
ouders zich altijd en overal veel moeite om hun kinderen groot te brengen.
Ouders die in dezen in gebreke blijven, gedragen zich onnatuurlijk, ja zelfs
minder dan de dieren; Wittewrongel noemt ze 'rechte monsters van
menschen' (OC, 170v.). Wittewrongel heeft er nadrukkelijk op gewezen
dat niet alleen de natuurlijke vader en moeder, maar ook de stiefvader en moeder de ouderplichten uit liefde moeten waarnemen. Maar zij kunnen
door hen toch niet betracht worden uit liefde tot eigen vlees en bloed?
Wittewrongel antwoordt op deze tegenwerping dat wie een weduwe of
weduwnaar trouwt, niet alleen deze persoon, maar ook diens kinderen
moet liefhebben, omdat zij door de huwelijksband ook de zijne of hare zijn
geworden (OC, 204).32
Volgens Wittewrongel omvat de taak van de ouders ten opzichte van de
kinderen een drietal generale plichten. In elk van de drie levensfasen van de
kinderen staat één van deze plichten centraal:
- tijdens hun 'eerste Kindtsheydt' hebben zij 'opvoedinge' nodig;
- gedurende hun 'Jonge jaren' en als zij 'Jongelingen' zijn geworden,
hebben zij 'optreckinge in de leeringe ende vermaninge des Heeren'
nodig;
- wanneer zij groot gebracht zijn en hun 'Manne-dagen' hebben bereikt,
moet er 'verder sorge' voor hen gedragen worden (OC, 171).
Bij het bovenstaande moet ik enige kanttekeningen plaatsen.
Wittewrongel schrijft weliswaar dat er 'driederley tijden des levens... in de
kinderen moeten onderscheyden werden', in feite zijn er echter vier
perioden door hem genoemd. Dat was trouwens ook gedaan door Gouge,
die 'infancie', 'childhood', 'youth' en 'man-age' onderscheidde (DD, 526).
De door Wittewrongel met de uitdrukking 'eerste Kindtsheydt' aangeduide
periode begint als het kind 'in den buyck des Moeders ontfangen' is en
eindigt zodra het kind blijk geeft van 'eenigh begrijp, of verstant' (OC, 175,
186). Het komt dan in zijn Jonge jaren'. Deze periode wordt gevolgd door
de fase van de 'Jongelingen'. Wittewrongel heeft de oudertaak niet zodanig
gedifferentieerd dat er speciale plichten jegens kinderen en tegenover
jeugdigen zijn onderscheiden. Zijn pedagogische voorschriften zijn bedoeld voor het 'opbringen' van alle kinderen totdat zij 'tot rijper jaren zijn
gekomen'. Wittewrongel heeft ook daarin Gouge gevolgd. Ik wijs erop dat,
ofschoon dit bij de twee genoemde auteurs niet uit de verf is gekomen, in de
zeventiende eeuw wel degelijk werd onderkend dat de jeugdfase de
opvoeder voor enige nieuwe vragen plaatste. Antwoorden hierop gaf
bijvoorbeeld de gereformeerde predikant Bernhardus Wallenkamp33 in
zijn in 1661 gepubliceerde handleiding voor de opvoeding van 'jongelieden', Inleydinghe In Zions-Schole.^ Speciale prescripties zijn door
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Wittewrongel weer wel gegeven ten behoeve van de ouderzorg voor de
volwassen kinderen.
De uitdrukkingen waarmee Wittewrongel heeft aangegeven wat door de
ouders gedurende elk van de drie 'tijden des levens' van hun kinderen
gedaan moet worden, zijn door hem ontleend aan resp. 1 Tim. 5:10,Ef. 6:4
en 1 Tim. 5:8.
Tijdens de eerste levensperiode hebben kinderen volgens Wittewrongel
'opvoedinge' nodig. Het woord opvoeding wordt door hem in zijn meest
oorspronkelijke en konkrete betekenis gebruikt, namelijk: door voeding
grootbrengen; 35 ik wijs er echter op dat met deze term door hem ook de
prenatale zorg en het waarnemen van de doop- en naamgevingsplicht
jegens de neonatus worden aangeduid. Ik zal de door Wittewrongel onder
'(eerste) opvoedinge' gesubsumeerde plichten (cap. XXVIII en XXIX)
behandelen in de paragraaf met de titel: zorg voor het ongeboren kind en de
zuigeling.
Door de plichten die tegenover kinderen in de volgende fase waargenomen
moeten worden op de noemer 'optreckinge in de leeringe ende vermaninge
des Heeren' te brengen, heeft Wittewrongel de indruk gewekt dat alleen de
bevordering van het spirituele welzijn in het geding is (hieraan zijn de
capita XXXI en XXXII gewijd). Hij heeft echter ook de zorg voor het
temporele welzijn (in lichamelijk en maatschappelijk opzicht) van de
opgroeiende kinderen aan de orde gesteld (cap. XXX). Aan de op beide
aspecten van de welzijnsbevordering betrekking hebbende plichten zal ik
aandacht schenken in de paragraaf over de opvoeding van de opgroeiende
kinderen.
Wat Wittewrongel (in cap. XXXIII) aan 'verder sorge' ten behoeve van de
grote kinderen behandeld heeft, zal ik bespreken in de paragraaf over de
zorg voor de volwassen kinderen.
Wie kinderen heeft, wordt eerst door de dood van ouderzorg ontslagen.
Wat ouders op hun sterfbed de kinderen nog schuldig zijn (eveneens te
vinden in cap. XXXIII) wordt aan de orde gesteld onder de titel: de uiterste
zorg van de ouders.
Zorg voor het ongeboren kind en de zuigeling
Met de zorg voor het kind moet volgens Wittewrongel 'al terstondt van de
eerste ontfankenisse' begonnen worden. Hij begint zijn behandeling van de
ouderplichten dan ook met de zorg voor de ongeboren vrucht (OC, 171 v.). 36
Onder verwijzing naar Aristoteles merkt Wittewrongel op dat zoals een
plantje gevoed wordt vanuit de aarde, de vrucht gevoed wordt vanuit de
moeder en dat zij zich dan ook zodanig in acht behoort te nemen dat haar
vrucht geen schade oploopt (OC, 172). In concreto betekent dit, dat een
zwangere vrouw goed moet letten op haar eten en drinken: zij moet niet te
gekruid eten en geen sterke drank gebruiken. Zij zal heftige schokken van
het lichaam en te zware lichamelijke inspanningen moeten vermijden. 37
Ook zal zij moeten oppassen voor sterke gemoedsaandoeningen. 38 Wanneer een zwangere vrouw zich niet aan deze regels houdt, kan het gebeuren
dat zij een miskraam krijgt. Dit gebeurt dan weliswaar door haar eigen
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schuld, maar was niet haar bedoeling. Een abortus kan ook met voorbedachten rade opgewekt worden. Vrouwen die dat doen, zijn volgens
Wittewrongel onnatuurlijke moeders.
Wittewrongel heeft ook de man bij de prenatale zorg betrokken. Hij moet
erop letten dat zijn zwangere vrouw zich werkelijk in acht neemt; hij mag
haar niet overbelasten, noch nooddruft en ontspanning onthouden.
Mannen die in dezen in gebreke blijven, zijn 'wreede Beulen' (id.).
Wanneer de tere vrucht ter wereld is gekomen, moet de moeder ervoor
zorgen dat haar kind gevoed wordt. Indien zij ertoe instaat is zal zij het kind
zelf borstvoeding dienen te geven. Moedermelk is volgens Wittewrongel
het beste voedsel voor kleine kinderen; zij hebben er een natuurlijke trek in,
had hij in 1 Pet. 2:2 gelezen. Met een keur van argumenten toont hij
vervolgens aan, waarom geen moeder die ertoe bekwaam is, mag nalaten
om haar eigen kind te zogen (OC, 173vv.). Of de door Wittewrongel
gegeven krachtige verdediging van deze plicht nodig was vanwege door
hem vastgestelde ernstige nalatigheid wordt niet duidelijk gemaakt;
evenmin vinden we bij hem de mening van Teellinck (NV, 260), dat
voornamelijk vrouwen uit de hogere kringen hun kind aan een voedster
plachten te geven, bevestigd of tegengesproken.
In een vroegere studie heb ik erop gewezen dat hetgeen door de
gereformeerde moralisten ten gunste van de moederlijke zoogplicht is
aangevoerd analoog bij puriteinse scribenten is te vinden.39 Ik voeg daar nu
aan toe dat het door Wittewrongel opgezette betoog ten faveure van
borstvoeding-door-de-eigen-moeder ontleend is aan de nog uitvoeriger
behandeling van deze plicht door William Gouge (DD, 507-518).40
Volgens Wittewrongel hebben we bij de onderhavige plicht met een
bijbelse plicht te maken. Deze plicht wordt in de Schrift niet alleen
impliciet gerecommandeerd (Wittewrongel refereert aan Gen. 49:25,1
Tim. 5:10 en Tit. 2:4), maar ook expliciet bevolen door de praktijk van
voorname moeders, zoals Sara, Hanna en Maria. Ook buiten de bijzondere
openbaring is beseft dat de moeder haar eigen kinderen behoort te zogen.
Wittewrongel wijst erop dat heidense filosofen als Aristoteles en Plutarchus de noodzaak van deze plicht hebben beklemtoond.41 De argumenten
die het 'natuurlijk licht' verschaft, zijn de volgende (OC, 174). God heeft de
vrouw borsten met tepels gegeven, opdat haar kind er melk uit zou zuigen.
Moeders die hun borsten zonder noodzaak laten opdrogen, bederven het
werk van de Voorzienigheid. De natuur kan ons leren dat we het beste
gevoed kunnen worden door hetgeen waaruit we zijn voortgekomen. De
bomen waaraan de vruchten groeien, geven sap aan die vruchten, ook alle
redeloze dieren - 'ja de alderwildste Beesten, als Tijgers, Draken, Zeemonsters' - zogen hun jongen; alleen de koekoek en de struis zorgen niet
zelf voor hun jongen, volgens Wittewrongel.42
Tenslotte beroept hij zich nog op hetgeen de dagelijkse ervaring leert.
Wanneer kinderen door hun eigen moeder gezoogd worden, gaan zij veel
van hun moeder houden, terwijl kinderen die door een voedster gezoogd
worden van hun moeder vervreemden. Net als Gouge maakt Wittewrongel
in dit verband melding van het voorbeeld van de moeder van Bernard van
Clairvaux, die vanwege het vervreemdingsgevaar weigerde om haar kind
uit te besteden (vgl.OC, 174 en DD, 512). Ook leert de ervaring dat
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kinderen die door hun moeder verzorgd worden lichamelijk beter gedijen. 43
Indien een vrouw in staat is om zelf haar zuigeling borstvoeding te geven,
behoort zij dit te doen. Van deze plicht is zij alleen ontslagen indien zij door
de een of andere 'noodtsaeckelickheydt' verhinderd is (OC, 174v). Wanneer
daarvan sprake is, heeft Wittewrongel niet gepreciseerd. We zullen moeten
denken aan het geval dat de moeder onvoldoende zog heeft of dat zij lijdt
aan een ziekte waarmee de zuigeling via de borstvoeding kan besmet
worden. 44 Wittewrongel acht het illegitiem dat moeders het zogen nalaten
en overdoen aan een voedster, wanneer dit gebeurt uit gemakzucht, om niet
gebonden te hoeven zijn, omdat zij het zogen te pijnlijk vinden of omdat zij
bang zijn voor schoonheids verlies (OC, 175).
Wie probeert om het moederlijk plichtsverzuim goed te praten met een
beroep op het gegeven dat in de bijbel van het gebruik van voedsters sprake
is, houdt Wittewrongel voor dat deze voedsters veelal droge minnen waren
en als zij wel kinderen zoogden, was er bij de natuurlijke moeder sprake van
fysiek onvermogen (OC, 173). Een geheel ander argument, dat Gouge
moest weerleggen, maar waarvan Wittewrongel geen melding maakt, is
het beroep op de economische betekenis die het uitbesteden voor de
voedsters en hun gezinnen had. Een nogal voor de hand liggend argument
in een land waarin, zoals bij Gouge valt te lezen, 'many poore women
maintaine their house by nursing other folkes children' (DD, 516).
Tenslotte merk ik nog op dat er volgens Wittewrongel ook mannen schuld
hebben aan het verzaken van de zoogplicht: zij sporen hun vrouwen niet
aan om deze liefdeplicht waar te nemen, maar om die na te laten (OC, 173).
Waarom zij dat doen vermeldt Wittewrongel overigens niet. 45
Volgens Wittewrongel zijn de meeste ouders al tevreden als de boreling
gezond van lijf en leden is. Godzalige ouders zijn echter minder snel
tevreden. Zodra zij een kind gekregen hebben, zullen zij het aan God
opdragen, opdat het, geboren onder het zichtbare verbond, ook deelgenoot
van het inwendig verbond der genade mag zijn (OC, 175v.). 46
Een volgende plicht van de ouders is ervoor te zorgen dat hun kind gedoopt
wordt. Ouders die hun kinderen Gode geheiligd hebben, mogen er in hun
hart van verzekerd zijn dat de doop niet aleen de inlijving in het uitwendig
verbond symboliseert, maar dat God de kinderen ook verzegelt en belooft
dat hij hen Christus inlijft en deelgenoot maakt van de weldaden van het
genadeverbond (OC, 176, OCH, 964vv.).
De plicht om de kleine kinderen te laten dopen, wordt volgens Wittewrongel niet door iedereen waargenomen. Hij wijst op de doopsgezinden,
die deze ouderlijke zorg voor louter dwaasheid houden. De woorden
waarmee zij over de kinderdoop spreken, zijn volgens hem dezelfde
waarmee de duivel in de hel wordt afgeschilderd. De argumenten die de
bijbel voor de kinderdoop biedt, zijn volgens Wittewrongel zo evident, dat
op de doopsgezinde bestrijding niet serieus ingegaan behoeft te worden
(OC, 177). Wittewrongel heeft overigens wel argumenten voor de
kinderdoop gegeven; hij heeft dat gedaan in aansluiting op het gereformeerde doopsformulier. Zijn bewijsvoering komt in hoofdlijnen hierop
neer. Onder het O.T. moesten de kinderen besneden worden; de besnijdenis was een verbondszegel. De doop is in de plaats van die besnijdenis
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gekomen (Wittewrongel verwijst naar Coll. 2:llv.), dus moeten de
kinderen - als ook behorend tot het genadeverbond (Wittewrongel citeert
Hand. 2:39) - gedoopt worden (OC, 176). Ook in de gereformeerde kerk
zijn er volgens Wittewrongel mensen die er blijk van geven de kinderdoop
te verachten, gezien het feit dat de doopplicht 'menighvuldelick versuymt
werdt'. Hij merkt op dat het dikwijls voorkomt dat kinderen komen te
sterven zonder dat zij het verbondsteken ontvangen hebben (OC, 177). Met
de grootst mogelijke nadruk wijst hij erop dat de ouders de doop niet
mogen uitstellen, maar hun kind vroeg behoren te laten dopen (OC, 176v.).
Nu realiseert Wittewrongel zich wel dat hij met het beklemtonen van deze
noodzaak het verwijt kan oplopen, dat hij de opvatting huldigt dat het al of
niet gedoopt zijn van jong stervende kinderen bepalend is voor het al of
niet verwerven van de hemelse gelukzaligheid. Dit gevoelen van de
'Paepsche Doctoren' is hij geenszins toegedaan, maar hij meent het de
ouders zwaar te moeten aanrekenen wanneer zij er door hun nalatig gedrag
blijk van geven geen waarde te hechten aan de gemeenschap van Gods
genadeverbond (OC, 177).
Wittewrongel heeft niet precies aangegeven wanneer men een kind moet
laten dopen. Volgens R.B. Evenhuis was het gebruikelijk dat het kind de
eerste of tweede zondag na de geboorte gedoopt werd. 47 Waarom mensen
dit niet binnen deze termijn deden, is een vraag waarop bij Wittewrongel
geen antwoord is te vinden. Een erg voor de hand liggende reden waarom
de doop werd uitgesteld, was het feit dat de moeder bij de doopplechtigheid
aanwezig wilde zijn om zelf haar kind te heffen.48 En een moeder werd
geacht eerst zes weken na de bevalling ter kerke te gaan! 49 Een heel andere
reden vond ik bij Willem Teellinck genoemd. Volgens de Middelburgse
predikant werd de doop uitgesteld om er bepaalde getuigen bij te kunnen
hebben (NV, 35). Waarom men die er zo graag bij wilde hebben, vermeldt
hij echter niet. Zouden overwegingen met betrekking tot de statie en de
verwachte pillegift een rol gespeeld hebben? 50 Langdurig uitstel vond soms
plaats om, gezien de aan een doopmaal verbonden onkosten, meer
kinderen tegelijk te kunnen laten dopen. 51 Dat kinderen zo laat gedoopt
werden dat er meerdere uit een gezin gezamenlijk dit sacrament ontvingen,
lijkt in Amsterdam vrij zelden te zijn voorgekomen. Volgens de kerkhistoricus S.D. van Veen was uitstel meer een fenomeen van het platteland dan
van de stad. 52 Men kan zich voorstellen dat men op het platteland 's winters
tot uitstel genoopt werd door de onbegaanbaarheid van de wegen. 53
Bij de doop moet het kind een goede naam gegeven worden. Het geven van
een naam is een voorrecht dat eigenlijk de vader toekomt. De moeder mag
van Wittewrongel wel een serieus te nemen voorstel doen, maar de vader
moet in laatste instantie bepalen welke naam het kind krijgt (OC, 177v.).
De naam die het kind bij de doop ontvangt, moet een goede naam zijn.
Wittewrongel heeft enige regels gegeven die bij de naamgeving in acht
genomen moeten worden (OC, 180).54 Men geve zijn kinderen geen 'te
hoge' namen, noch namen van afgoden of van dieren, maar namen met een
goede betekenis, liefst bijbelse namen. 55 Wanneer men familieleden wil
vernoemen, moet men erop letten of het godzalige mensen geweest zijn.
Iemand kan een mooie naam hebben, maar zijn of haar leven correspondeerde er niet mee: zo iemand vernoeme men niet. Het leven van de
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vernoemde moet navolgingswaardig zijn.
Deze regels zijn door Wittewrongel ontleend aan Perkins en Gouge. De
waarschuwing om de kinderen geen 'te hoge' of anderszins verkeerde
namen te geven, kan men echter ook vinden in de besluiten van de
nationale synode van Dordrecht van 1578 en die van Middelburg van
1581. 56 Calvijn liet reeds in 1546 een dergelijke waarschuwing uitgaan. 57
Met betrekking tot de voorkeur voor bijbelse namen, die men graag voor
typisch puriteins houdt, kan opgemerkt worden dat in de doopboeken van
de gereformeerde kerk te Amsterdam zeer veel bijbelse voornamen zijn
genoteerd. En dat niet eerst sinds Wittewrongel er zijn voorkeur voor
uitsprak. 58 Het is een voorkeur die we ook vinden bij de Franse
protestanten. 59 Ook in dezen is de genoemde zestiende eeuwse reformator
voorgegaan.
Wie de Amsterdamse doopboeken doorneemt, kan vaststellen dat er naast
bijbelse namen en goede wereldse namen ook veelvuldig dierennamen
(zoals Aaltje en Zwaantje) en zelfs 'te hoge' namen (bijvoorbeeld: Michaël
en Immanuël) werden gegeven: een nadere reformatie van de naamgevingspraktijk was dus werkelijk nodig. Voor Wittewrongel zou deze
reformatie echter geenszins volledig geslaagd zijn, wanneer de ouders
zouden menen genoeg gedaan te hebben door hun kinderen een goede
naam te geven. De naam moet ook gaan functioneren in de opvoeding. De
opvoeders moeten hun kinderen opwekken om de deugden die vervat zijn
in de doopnaam te praktizeren of wat exemplarisch was in het leven van
een vernoemde vrome na te volgen (vgl.OC, 181). Een advies dat men van
een piëtist mag verwachten.
D e plichten van de ouders tegenover de opgroeiende kinderen
De plichten die de ouders moeten waarnemen jegens de kinderen wanneer
die 'in jaren en verstandt beginnen op te wassen', hebben net als de
hiervoor besproken plichten betrekking op de bevordering van het
temporele en het spirituele welzijn. De taak van de ouders ten aanzien van
het tijdelijke welzijn van de opgroeiende kinderen omvat de zorg voor hun
lichamelijke welzijn en hun opvoeding tot fatsoenlijke leden van de
maatschappij. Op beide aspecten van de temporele welzijnsbevordering is
Wittewrongel ingegaan in hoofdstuk XXX.
De lichamelijke verzorging
De ouders behoren te voorzien in al hetgeen de kinderen voor hun leven en
gezondheid nodig hebben. Deze plicht houdt in concreto in dat zij zorgen
voor eten en drinken, kleding, behoorlijk vermaak en noodzakelijke
medicijnen (OC, 181).60 In hoofdstuk X X X heeft Wittewrongel slechts
summier aangeduid hoe op een zedelijk verantwoorde manier in de
lichamelijke behoeften van het opgroeiende kind voorzien moet worden.
Nadere aanwijzingen dienaangaande moesten zijn lezers putten uit het
hoofdstuk (XXII) in het tweede boek over de deugd der matigheid. De
aldaar te vinden aanwijzingen moesten zij dan wel zelf toepassen op de
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zorg voor het lichamelijk welzijn van kinderen.
De zorg voor noodzakelijk eten en drinken is een plicht die de ouders
zozeer eigen is, dat het tegennatuurlijk is wanneer zij hun kinderen in dit
opzicht tekort laten komen. Wittewrongel attendeert erop dat de Zaligmaker aan het vanzelfsprekende van deze ouderlijke liefdeplicht heeft
gerefereerd om de mensen te verzekeren van de zorg van God voor zijn
kinderen (Matth. 7:9). In het reeds genoemde hoofdstuk in het tweede boek
heeft Wittewrongel een bijbelse normering van het eten en drinken
gegeven. Bij het voorzien in deze primaire levensbehoeften moet de deugd
van de matigheid of soberheid betracht worden. De dagelijkse kost en
drank mag niet overdadig, noch 'al te lecker' zijn (delicatessen geve men
aan zieken!). Zo wordt volgens Wittewrongel voorkomen dat de begeerten
te sterk geprikkeld worden en men een gulzigaard wordt (OCH, 570-576).
De ouders moeten hun kinderen ook van kleding voorzien. Wittewrongel
waarschuwt ervoor om de kinderen niet te bederven door hen te mooi en te
duur te kleden (OC, 182). Een waarschuwing die geheel in de lijn ligt van de
strijd van de Nadere Reformatie tegen de sumptueusiteit der gereformeerden. 61 Gezien de in het tweede boek gemaakte opmerkingen over de
zedelijke aspecten van het kledingvraagstuk zal men Wittewrongel niet de
opvatting mogen toedichten, dat het geboden zou zijn om de kinderen altijd
eenvoudig gekleed te doen gaan. Het is een ieder namelijk toegestaan om
zich bij bijzondere gelegenheden ook meer bijzonder te kleden. Wat
Wittewrongel ongeoorloofd acht, is de kinderen er altijd opvallend en
kostbaar uitgedost bij te laten lopen. Zodoende zouden de ouders immers
ijdelheid en hoogmoed aankweken. 62 Wittewrongel herinnert eraan dat
een gedoopt christen geacht wordt 'alle de pompe ende pronckerye van de
wereldt te versaecken' (OCH, 1158).
Ten behoeve van hun gezondheid hebben in het bijzonder jonge kinderen
ook 'behoorlick vermaeck' nodig. Net als Gouge attendeert Wittewrongel
erop dat het in de bijbel (Zach. 8:5) voor een speciale zegen wordt
gehouden als de jongens en meisjes op straat kunnen spelen. Kinderen mag
het spelen toegestaan worden, zij het dat ook hier de grenzen van de
christelijke matigheid en eerbaarheid niet overschreden mogen worden.
Van een antispeelsentiment - dat de latere piëtistische pedagoog Gerhard
Meyer (1655-1718) zo duidelijk zou etaleren 63 - is bij Wittewrongel geen
sprake. In de eerste druk merkte Wittewrongel op dat hij later nog een
uitvoerige zedelijke regulering van het vermaak zou geven (OC-1655, 377).
In hoofdstuk XXII van het tweede boek heeft hij die belofte ingelost; dit
betoog is echter niet speciaal toegesneden op het kindervermaak. Omdat er
indirect toch wel het een en ander dienaangaande afgeleid kan worden, zal
ik enige relevante zaken aanstippen.
Wat onmiddellijk opvalt, is dat Wittewrongel nogal wat vormen van
vermaak geoorloofd acht. Een selectie uit zijn lijstje: luisteren naar en
maken van muziek, het bekijken van de natuur, vogels vangen, vissen,
ballen en kaatsen. Hij beveelt vooral activiteiten aan waardoor het verstand
gescherpt wordt zoals gedichten maken, dammen en schaken, alsmede
oefeningen die van praktisch nut zijn zoals zwemmen ('heeft menigh
mensche sijn leven gesalveert') en de mannelijke sporten schermen en
worstelen ('de eerste onderwijsingen tot de militaire betrachtingen').
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Ongeoorloofd zijn uiteraard dansen, toneelspel en spelen met de kaart. 64
Wittewrongel heeft het gebruik van het geoorloofde vermaak aan enige
regels gebonden. De eerste en voornaamste regel is dat men er nooit geheel
in mag opgaan; het vermaak mag geen doel zijn, maar moet een middel
blijven ter verkwikking na gedane arbeid. Het recreatieve tijdverdrijf mag
voorts niet op zondagen en vastendagen plaatsvinden; dan dient men zich
geheel met godsdienstige oefeningen bezig te houden. Wanneer men bij
een geoorloofd spel geld kan winnen en verliezen, moet ervoor gezorgd
worden dat het slechts om kleine bedragen gaat. Tenslotte teken ik nog aan
dat het volgens Wittewrongel niet betamelijk is 'dat oude ende jonge... een
ende deselfde vermakingen souden opvolgen'. Ouderen moeten er namelijk
voor zorgen dat zij hun aanzien en gezag niet verliezen (OCH, 582). Het is
jammer dat Wittewrongel niet heeft aangegeven waarmee dit kan
gebeuren. Zijn toenmalige lezers zullen ongetwijfeld precies geweten
hebben wat in de volwassenwereld en wat in de kinderwereld thuishoorde.
Wanneer de kinderen ziek zijn, moeten de ouders ervoor zorgen dat zij de
nodige medicijnen krijgen. Wittewrongel geeft hier geen medische of
opvoedkundige adviezen voor de behandeling van het zieke kind. Elders
(OC, 187) heeft hij er echter op gewezen dat wanneer de kinderen 'niet wel
en zijn' de moeder deze gelegenheid moet benutten om hen 'wat goets'
(voor hun ziel) te leren. 65
De burgerlijke opvoeding
Wat ik de burgerlijke opvoeding noem, omvat bij Wittewrongel de plichten
die het kind moeten prepareren op een goed functioneren in de burgermaatschappij. Deze plichten zijn en worden ook door mensen buiten de
bijzondere openbaring waargenomen. Dankzij de betrachting van deze
plichten kan de mens uitstijgen boven het animale niveau. Van nature is de
mens net zo 'ongefatsioneert' als een pasgeboren berejong. Doordat de
moeder het berejong langdurig likt, brengt zij het in de juiste vorm; zo
moet de opvoeding de kinderen 'tot haer behoorlick fatsoen, ende redelicke
gestalte' brengen (OC, 182). Door de kinderen niet in het wild te laten
opgroeien, maar onder de tucht te houden, wordt een grondslag gelegd voor
rust en orde in alle menselijke samenlevingsverbanden (OC, 182, 237).
In de derde druk van de Oeconomia Christiana heeft Wittewrongel een
passage toegevoegd, waarin hij onderstreept welke grote invloed de
opvoeding kan uitoefenen. 66 Hij illustreert dit met een door Plutarchus
verhaald experiment dat Lycurgus met honden uitvoerde. Deze liet twee op
dezelfde tijd geworpen honden verschillend opvoeden: de ene werd als
huishond, de andere als jachthond grootgebracht. Beide honden werden op
een gegeven moment samengebracht en kregen eten voorgezet. Toen liet
Lycurgus een haas los en de toeschouwers konden vaststellen dat de
huishond bij zijn voedsel bleef, maar de jachthond terstond de haas
achterna ging. 67 Welnu, waaraan iemand door opvoeding gewend wordt
'dat wert als sijne natuere' (OC, 182; vgl. OC. 289: 'de gewoonte werdt seer
licht de andere nature van de mensche'). Wittewrongel is ervan overtuigd
dat een gestadige opvoeding zelfs de 'quaetaerdighste ende wrevelachtighste kinderen' gedwee, gemanierd en gezeggelijk kan maken (OC, 185).
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Dit geloof in de macht van de opvoeding deelt hij met Jean Taf f in, volgens
wie 'de gewoente ofte opvoedinghe de natuere verwint'. 68 De analogieën
waarmee deze auteur zijn pedagogisch optimisme heeft geschraagd, zijn
door Wittewrongel overgenomen. Ik citeer er één van: 'De onvruchtbare
Aerde wel gebouwet, gemest, en met goedt saet bezaeyt zijnde wort
vruchtbaer, ende draeght schoone vruchten' (id.). 69
De taak van de ouders ten aanzien van het onderhavige aspect van het
temporele welzijn van de kinderen omvat meer in het bijzonder de
betrachting van de volgende plichten: het inscherpen van goede zeden en
manieren, het laten onderwijzen in elementaire vaardigheden als lezen,
schrijven en rekenen, alsmede de beroepskeuze. 70
Reeds de heidenen hebben volgens Wittewrongel ingezien dat tot een
goede opvoeding behoort dat de ouders hun kinderen goede zeden en
manieren aanleren. Hij erkent dat een auteur als Plutarchus hieromtrent
voortreffelijke voorschriften heeft gegeven. 71 Dankzij de bijbel zijn we
volgens hem echter vollediger geïnformeerd over wat de kinderen in dezen
geleerd moet worden (OC, 182). Volgens Wittewrongel hadden zijn
tijdgenoten nogal wat aan te merken op de zeden en manieren van de jeugd.
Met nadruk wijst hij erop dat voor de tekortkomingen van de jeugd vooral
de ouders verantwoordelijk zijn: zij laten hun kinderen immers opgroeien
als een stel woudezels (OC, 185). Al ontkent Wittewrongel, zoals we eerder
hebben vastgesteld, dat het christen-zijn samenvalt met het leiden van een
in zedelijk opzicht fatsoenlijk leven, hij huldigt geenszins de opvatting dat
zo'n levenswandel van geen betekenis is. Hij houdt de opvoeders voor dat,
wanneer hun kinderen zich in het intermenselijk verkeer betamelijk
gedragen, het respect voor de gereformeerde religie zal toenemen (OC,
183).
Wat de ouders hun kinderen moeten leren is kortweg: dat ze gezeggelijk en
beleefd zijn.
De kinderen moeten in de eerste plaats zover gebracht worden dat zij
genegen zijn om zich door degenen die boven hen staan te laten leiden, zich
gaarne aan hun wil onderwerpen. Wat aangekweekt moet worden, is de
deugd der onderdanigheid, die volgens Wittewrongel de wortel van alle
goede zeden is (OC, 182). 72
De ouders moeten hun kinderen ook leren zich in de omgang met andere
mensen beleefd te gedragen en vooral om hun meerderen respectvol te
bejegenen (OC, 183). Van de goede manieren of beleefdheidsvormen die
men de kinderen behoort bij te brengen, is slechts een zeer bescheiden
opgave gedaan. Wittewrongel refereert aan enige bijbelse voorschriften
(Levit. 19:32, Spreuk. 25:6,7 enLuc. 14:8) en voorbeelden (Gen. 23:7 en Job
32:4,6). Wittewrongel is er blijkbaar van uitgegaan, dat men wel zou
begrijpen dat al hetgeen in cap. XXIV bij de kinderplicht 'eerbied'
besproken was, de kinderen geleerd moest worden.
Hoe de ouders hun kinderen gezeggelijk en beleefd moeten maken, is door
hem niet nader aangegeven. Hij schrijft weliswaar dat deze zaken de
kinderen moeten 'ingescherpt' worden, maar van welke middelen men
daarbij gebruik moet maken vernemen we niet.
Om een goede basis voor hun latere beroepsuitoefening te krijgen, moeten
kinderen reeds vroeg toevertrouwd worden aan een meester die hen oefent
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in lezen, schrijven en rekenen en hun de nodige vaardigheden en kennis
bijbrengt (OC, 183). Bij de keuze van een schoolmeester moet niet alleen op
bekwaamheid, maar ook op vroomheid gelet worden. Wittewrongel
bestraft die gereformeerde ouders die hun kinderen laten onderwijzen door
roomse of ongodvruchtige meesters, zodat hun kinderen al vroegtijdig
bedorven worden (OC, 185). 73
Ouders dienen tenslotte voor hun kind (lees: zoon) een geschikt beroep te
kiezen (OC, 184). Het beroep waartoe men de kinderen wil opgeleid
hebben, moet een geoorloofd beroep zijn, zodat het met een gerust geweten
kan uitgeoefend worden. Het beroep moet ook aansluiten bij de aanleg van
het kind (voor geestelijke óf lichamelijke arbeid) en het moet er zin in
hebben. Hoe komt men er nu achter of een beroep beantwoordt aan de
laatste twee criteria? Spreuk. 20:11 wijst hier volgens Wittewrongel de
weg: 'Een jongen zal door zijn handelingen zich bekend maken'. Hij werkt
dit uit aan de hand van een tweetal voorbeelden, die hij aan Perkins'
Chrisüan Oeconomie ontleend moet hebben. 74 Zo verhaalt hij, net als deze
auteur, dat toen de bisschop van Alexandrië gezien had hoe een aantal
kinderen kerkje speelde hij de ouders aanspoorde om deze kinderen voor de
dienst der kerk te laten opleiden; één van die kinderen was de latere
bisschop Athanasius, de bekende bestrijder van de Arianen (OC, 184v.;
vgl.OCII, 754).7*
Kinderen die blijk geven van aanleg voor en lust tot het predikambt moet
men hiervoor laten opleiden. 76 Het is opmerkelijk dat Wittewrongel dit
advies bepaaldelijk geeft aan ouders 'die van den Heere met rijckdom ende
eere gesegent zijn' (OC, 185). Een advies dat we zullen moeten zien in het
licht van het feit dat de predikanten toendertijd overwegend uit de
middenlaag van de bevolking gerekruteerd werden. 77
De godzalige opvoeding
Het belangrijkste aspect van de taak van de ouders tegenover de
opgroeiende kinderen is volgens Wittewrongel dat zij hen van jongs af aan
opvoeden in de vreze Gods (OC, 185v.). De meeste gereformeerde ouders
zien erop toe dat hun kinderen goede zeden, nuttige kennis en vaardigheden verwerven, maar velen schieten naar het oordeel van Wittewrongel
in de vervulling van hun oudertaak schromelijk tekort, omdat zij zich niet
inspannen om hun kinderen ook godzalig op te voeden. Wie zijn kinderen
goede zeden bijbrengt zodat zij bijvoorbeeld niet liegen of stelen, doet
weliswaar een noodzakelijk werk, maar mag hiermee niet volstaan. Door
goede zeden gaat een mens verschillen van de dieren, maar wordt hij nog
geen christen. Daarvoor moet hij ook ingeleid zijn in de ware godsvrucht.
Christen-zijn is immers méér dan het leiden van een burgerlijk leven. Een
christen betracht niet alleen de morele deugden en plichten van de tweede
tafel van Gods Wet, maar ook de religieuze deugden en plichten van de
eerste tafel, en de eerstgenoemde deugden en plichten beoefent hij in
gehoorzaamheid aan en tot eer van God. Eerst dan is er sprake van een
levenswandel die godzalig is. Welnu, christen-ouders behartigen het
welzijn van hun kinderen pas volledig en maken alleen dan méér van hun
pedagogische taak dan de beste heidenen en 'natuurlijke' mensen, wanneer
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zij hen bekend maken met de inhoud van de gehele Wet van God en tot de
praktijk daarvan aansporen.
Wittewrongel heeft in cap.XXXII uitvoerig gemotiveerd waarom de
ouders hun opgroeiende kinderen godzalig behoren op te voeden. Deze
argumenten bleek hij ontleend te hebben aan Gataker, Gouge en Hildersam.
Dat de ouders zorg behoren te dragen voor het geestelijke welzijn van hun
kinderen is een bijbels voorschrift (OC, 194v). God heeft de ouders deze
zorg uitdrukkelijk opgedragen (Wittewrongel refereert aan Deut. 4:9, 6:7,
11:9 en Ef. 6:4) en de bijbelheiligen hebben die opdracht consciëntieus
uitgevoerd. 78 Deze opdracht berust volgens Wittewrongel op goede
gronden.
Kinderen komen niet ter wereld met kennis van het geestelijk-zedelijk
goede noch met een natuurlijke neiging daartoe. 79 Omdat de kennis van
God en zijn dienst niet aangeboren is, is het noodzakelijk dat de kinderen
daarin onderwezen worden. 80 De kinderen zijn bij hun geboorte niet alleen
ontbloot van alle wijsheid, van nature is hun verstand ook blind voor het
goede en zijn zij geneigd om het verkeerde te doen (OC, 196). Wanneer ze
niet tot Christus gebracht worden, lopen ze uit zichzelf naar de duivel toe
(OCH, 750).
Nu vermag de - conform de gereformeerde antropologie - geschetste
toestand van de kinderziel de ouders er wellicht van te overtuigen dat
verbetering van die toestand noodzakelijk is, maar waarom moeten zij, de
ouders, aan deze verbetering werken? Het is toch primair de taak van de
herders en leraren om te waken over de zielen van de mensen en zij zullen
toch uiteindelijk verantwoordelijk gesteld worden voor de zielen die
verloren gaan? Wittewrongel heeft een hogere dunk van het ouderambt:
'De Vaders zijn als Koningen, Priesters, ende Proprieten in hare Huysgesinnen. Het gene den Dienaer moet betrachten in de Kercke, moeten de
Ouders ontrent hare kinderen waer nemen in haer huys', merkt hij in
navolging van William Gouge op (vgl.OC, 197 en DD, 537).
Waarom de ouders verplicht zijn om deze spirituele taak te vervullen, weet
Wittewrongel nog wel nader te motiveren. Hij voert diverse argumenten
aan. De kinderen zijn van hun ouders 'leden hares lichaems' en van nature
dragen zij hen dan ook een innige liefde toe. Deze ouderliefde zoekt het
voordeel van de kinderen, tracht hun geluk te bevorderen. Zo zien ouders
graag dat hun kinderen verstandige kinderen worden en zij laten hen dan
ook de nodige kennis en vaardigheden bijbrengen. Maar ook al zijn de
kinderen 'met Moses onderwesen, in alle de wetenschap der Aegyptenaren',
zonder de vreze des Heren zijn de ware wijsheid en het echte geluk nog niet
hun deel (OC, 195). Eerst dan bewijzen de ouders hun kinderen ten volle
liefde, wanneer zij hen ook de vreze Gods inscherpen. 81
Wittewrongel bepaalt de ouders er voorts bij dat zij de veroorzakers zijn
van de zondige, verdorven natuur waarmee de kinderen geboren worden
(OC, 196). Ook al zijn de ouders wedergeboren, hun kinderen erven de
natuur van de oude en niet de genade van de nieuwe mens (OC, 193).82 Het
in Exod. 21:19 gestelde met betrekking tot lichamelijke mishandeling
verklaart Wittewrongel - in navolging van Hildersam - analogisch van
toepassing: het is de schuld der ouders dat de kinderziel is besmet met
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geestelijke melaatsheid en het is dan ook billijk dat zij alles in het werk
stellen om hen te doen genezen. Wie zijn kind in diens 'verdorven staet'
laat liggen, handelt volgens Wittewrongel dan ook niet alleen liefdeloos,
maar ook onrechtvaardig (vgl.OC, 196 en TP, 244).
De noodzaak om de kinderen godzalig op te voeden, motiveert Wittewrongel in de derde plaats met een beroep op de plicht die de ouders God
schuldig zijn en de zorg die zij voor de bevordering van zijn eer behoren te
hebben. God heeft de ouders over de kinderen aangesteld als 'wachters'. 83
Als zijn plaatsvervangers moeten zij zorgen voor de ziel van Gods kleine
bondgenoten. In die zin is het hun plicht om de kinderen voor God op te
voeden. 84
De ouders behoren hun kinderen ook godzalig op te voeden, omdat zij in
deze positie de christenopdracht om te zorgen voor uitbreiding van de ware
religie uitstekend kunnen vervullen (OC,198). 85 Ik teken hierbij aan dat
Wittewrongel in dit verband eigenlijk had moeten refereren aan de eerder
door hem besproken doelstellingen van het huwelijk; één van die
doelstellingen is immers de voortplanting van de gemeente door een
'heyligh Saedt' (OC, 16). Behalve de besproken principiële redenen zijn er
volgens Wittewrongel ook nog praktische argumenten waarom in het
bijzonder de ouders zich dienen te kwijten van de bevordering van de
geestelijke welstand van de kinderen. Zij gaan intiemer met hen om, zij
kennen de aard van elk kind beter dan wie ook en de kinderen dragen hen
van nature een innige liefde toe (OC, 196). 86
Om de ouders te motiveren tot de betrachting van hun spirituele opdracht
heeft Wittewrongel nog gewezen op het profijt dat de ouders hiervan
kunnen hebben. Een van de door hem genoemde voordelen is dat de
bereidheid van kinderen om hun ouders te eren groter wordt naarmate zij
door middel van hun inspanningen meer genade in hun ziel gestort krijgen
(id.). 87
Met de godzalige opvoeding moeten de ouders vroegtijdig beginnen. De
kinderjaren mogen niet in louter ijdelheid doorgebracht worden. Zodra de
ouders 'eenigh begrijp, of verstandt' in de kinderen bespeuren, moet de
godsdienstig-zedelijke opvoeding beginnen (OC, 185v.). Wittewrongel
deelt deze mening met de puriteinse auteurs Perkins, Hildersam en Gouge,
met gereformeerde schrijvers als De Swaef, Teellinck en Oomius en met de
bekende naar ons land uitgeweken pedagoog Comenius. Deze opvatting is
overigens geenszins typisch zeventiende eeuws. Ze is bijvoorbeeld ook al te
vinden bij de Engelsman Thomas Becon (1512-1567). 88 Op de achtergrond
zie ik Erasmus (1469 (?) - 1536) met zijn De pueris statim ac liberaliter
instituendis (1529) staan. 89 In de plaats van diens in 'wetenschappelijk'
opzicht vroeg wijs gemaakte kind is evenwel het in godsdienstig-zedelijk
opzicht vroeg wijs te maken kind gekomen. 90
Het voorschrift om met de godzalige opvoeding vroeg te beginnen is door
Wittewrongel ook gemotiveerd. God schept er volgens hem genoegen in
wanneer kinderen al in hun jonge jaren godzalig zijn: 'onsen Godt en heeft
geen vermaeck in die Arbores Autumnales, Boomen die in de Herfst
bloeijen' (OC, 187). Nu heeft Wittewrongel nogal wat meer redenen
aangevoerd waarom het van belang is dat de ouders al vroeg beginnen met
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hun kinderen iets goeds in te scherpen. Die argumenten zijn niet alleen te
vinden in hoofdstuk XXXI van het eerste boek maar ook in hoofdstuk
XXVIII van het tweede boek, dat aan de huiscatechisatie is gewijd. De door
Wittewrongel genoemde argumenten zijn vooral geschraagd met behulp
van analogieën. Ik zal zijn argumenten hier bespreken.
Als de kinderen jong zijn, zijn zij nog plooibaar, dan is hun natuur
gemakkelijk te buigen (id.). 91 Ze gelijken dan op een jong takje dat men nog
naar alle richtingen kan verbuigen. 92 Het is met hen net zo gesteld als met
een paard dat zich het gemakkelijkst laat temmen als het jong is 93 en met
zachte was en klei waarin men nog gemakkelijk iets kan drukken. 94 Ik teken
hier aan dat de weergegeven analogieën vanaf de klassieke oudheid deel
uitmaken van de pedagogische reflexie.95 De opvatting die ermee bewezen
wordt, behoort tot de oudste pedagogische inzichten.
Wittewrongel noemt het kinderhart metaforisch een Verdorven grondt'
waaruit vanzelf het 'schadelicke onkruydt der natuerlicke verdorventheydt'
opschiet. Wanneer deze hof niet voortdurend gewied en van goed zaad
voorzien wordt, zullen de distels en doornen spoedig hecht wortelen en
alles overwoekeren (OC, 187, OCH, 750, 753). Hij vergelijkt de kinderen
ook nog met jonge hop: wanneer men die niet langs staken leidt, zal ze veel
te breed uitgroeien (OCH, 750). Met andere woorden: wanneer de ouders
niet bijtijds en bij voortduur de kinderen het verkeerde af- en het goede
aanleren, zullen ze zich aan allerlei ongebondenheid te buiten gaan en
allengs verharden in het kwaaddoen (id.). Ouders die hun kinderen goed
instrueren en zo nodig corrigeren, zijn uiteraard niet bij machte om hun
kroost te verlossen van het 'lichaem der sonde' (OC, 313). Wat zij evenwel
kunnen voorkomen, is dat de wedergeboorte een moeizaam gebeuren moet
zijn zoals bij gehabitualiseerde zondaren: 'wy lesen in den Euangelio, dat de
Duyvel aldermoeyelickst uyt de sulcke wiert uytgedreven, die hy beseten
hadde van hare jonckheydt af', merkt Wittewrongel op (OCH, 750). 96
De derde reden waarom de ouders vroeg moeten beginnen met de
godzalige opvoeding is dat hetgeen de kinderen in hun eerste jaren is
'ingedruckt' niet gauw vergeten wordt. Dit is een ervaringsgegeven dat
men bevestigd vindt in de bijbel (Spreuk. 22:6) en in een tweetal gezegden:
'Een vat sal lange behouden den reuck en smaeck van 't gene dat 'er eerst in
bewaerdt werdt. En het Laken sijn coleur, dat in de wolle geverwt is' (OC,
187). Wittewrongel heeft het argument van de blijvende relevantie van
hetgeen jong geleerd wordt mét de weergegeven ondersteuning ervan,
overgenomen van Gataker (OG, 38). Deze geeft in de marge Horatius en
Quintilianus op als de leveranciers van de geciteerde analogieën. Vooral het
eerste, aan Horatius ontleende, gezegde (dat oorspronkelijk aldus luidt:
Quo semel est imbuta recens, servabit odorem testa diu) kan men
veelvuldig in de pedagogische lectuur aantreffen. 97 Het is een klassieke
wijsheid in tweeërlei opzicht.
Elders heeft Wittewrongel het onderhavige argument gekonkretiseerd. Hij
wijst erop dat degene die reeds in zijn jonge jaren is onderwezen in de grondbeginselen van de ware religie, minder gevaar loopt om overgehaald te worden tot verkeerde denkbeelden en zeden. Mocht het kind later toch verleid
worden, dan mag men erop rekenen dat het het onderwijs van de ouders indachtig zal worden en berouwvol tot God zal terugkeren (OCH, 753).
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Het latijnse 'ars longa, vita brevis' vormt voor Wittewrongel tenslotte ook
nog een motief om vroeg met de opvoeding in de vreze des Heren te
beginnen. 98 Het leven is kort en om tot de christelijke perfectie te geraken,
zullen de jonge jaren niet louter speeljaren maar tevens leerjaren moeten
zijn (OC, 187).
Hoe moeten de ouders hun kinderen in de vreze Gods opvoeden? Welke
middelen moeten zij daartoe gebruiken? Wittewrongel heeft de volgende
'ghedienstighe' middelen in de Oeconomia Christiana voorgeschreven:
- deelname aan de godsdienstoefeningen
- regulier en occasioneel godsdienstig-zedelijk onderricht door de moeder
- het.geven van een goed oudervoorbeeld en het vermijden van verkeerde
omgang
- de beloning
- de vermaning
- de bestraffing
- de kastijding
- het gebed
Voor zijn bespreking van deze middelen heeft Wittewrongel gebruik
gemaakt van het werk van Hildersam en Gouge. Ik wijs erop dat Gouge - en
daarin is Wittewrongel hem niet gevolgd - de opvoedingsmiddelen
('means of nurture') besproken heeft als middelen voor zowel de burgerlijke
als de godzalige opvoeding, d.w.z.: voor het doen leren van zowel 'good
manners' als 'piety'. Voorts moet ik erop wijzen dat Wittewrongel niet
precies aangegeven heeft wat de ouders hun kinderen ten behoeve van hun
godsdienstig-zedelijk welzijn in opeenvolgende fasen moeten bijbrengen
en dat hij geen middelenleer heeft gegeven die voor de realisering hiervan
functioneel is gemaakt. Wittewrongel heeft dan wel de eis gesteld dat men
vroeg met de godzalige opvoeding moet beginnen, maar over inhoud en
methode zegt hij heel weinig. Zijn 'opvolger' Koelman heeft enige jaren
later wel getracht om dienaangaande duidelijk te zijn." Geen zeventiende
eeuws auteur in ons land of elders heeft een werk ten behoeve van de
opvoeding in de eerste zes levensjaren geschreven dat zo compleet en
praktisch is als de Schola Mat erna van Comenius. 100 Nu mag uiteraard niet
vergeten worden dat Comenius een monografie schreef en Wittewrongel
de vroege opvoeding aanroerde in het kader van een veel meer zaken
omvattende huisplichtenleer.
Wittewrongel acht het van het grootste belang dat de ouders hun kinderen
betrekken bij de godsdienstige oefeningen (OC, 186). Zij moeten hen
's zondags meenemen naar de kerk alsmede dagelijks laten deelnemen aan
de huisgodsdienst en opwekken om ook zelf bepaalde oefeningen te
betrachten. 101 Door de kinderen zich met deze oefeningen te laten
occuperen, doen de ouders hen daadwerkelijk een deel van de verschuldigde
dienst aan God waarnemen en zorgen zij èr tevens voor dat hun kinderen
kunnen toenemen in de kennis van de dienst van God. Expliciet noemt
Wittewrongel in dit verband de huiscatechisatie en de bijbellezing. Op deze
en de andere oefeningen is Wittewrongel in hoofdstuk XXXI niet nader
ingegaan omdat hij er elders uitvoerig over geschreven heeft. - Ik verwijs
naar mijn bespreking in paragraaf 6.3.
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Uit uitspraken van de Spreukendichter waarin uitkomt dat het onderricht
van koning Salomo een zorg van diens vader én moeder was (Spreuk. 1:8 en
6:20), leidt Wittewrongel af dat ook de moeders een flink aandeel kunnen
hebben aan de religieuze opvoeding van jonge kinderen. Zoals ze met een
lepel het kind lichamelijk voedsel geven, kunnen ze het ook beetje bij beetje
van zielevoedsel - 'de eerste Melck der Christelicker Onderwijsingen' voorzien (OC, 186). 102 Voorbeeldig in dezen waren Loïs en Eunice, die
Timotheüs van jongs af aan in de Heilige Schrift hebben onderwezen. Dat
ook en vooral de moeder participeert aan de religieuze opvoeding van de
kleine kinderen ligt volgens Wittewrongel nogal voor de hand: de kleintjes
verkeren immers meestal onder haar ogen, ze worden door haar gevoed en
gekleed, en verzorgd wanneer ze ziek zijn (OC, 187).10? Zij heeft vele
'gouden' gelegenheden voor goede lessen. 104
De ouders moeten hun kinderen met een goed voorbeeld voorgaan (OC1655, 398vv.) 105 en proberen te voorkomen dat zij met verkeerde
voorbeelden te maken krijgen (OC, 188). Wittewrongel kent zeer veel
invloed toe aan het ouderlijk voorbeeld. Kinderen zijn volgens hem 'seer
ghereet om de voet-stappen van hare Ouders na te volgen' en ouders leren
hun kinderen dan ook meer door hun voorbeeld dan door hun mondelinge
onderwijzingen. In hoofdstuk XLII heeft Wittewrongel de relevantie van
het exempel van de ouders geadstrueerd met uitspraken van klassieke
auteurs en diverse spreekwoorden, zoals: 'Quaet voetsel, quaet broetsel',
'Quaet Ey, quaet Kiecken' en het bekende 'Soo de oude songen, soo piepen
de jonge' (OC, 274).
De ouders moeten hun kinderen uiteraard voorbeelden ten goede en niet
ten kwade zijn. Waarom de goddeloosheid in vele huisgezinnen zo diep
geworteld zit, heeft volgens Wittewrongel, zoals we inmiddels wel weten,
alles te maken met het slechte oudervoorbeeld. Wanneer de levenswandel
van de ouders niet correspondeert met de goede voorschriften die zij geven,
verspelen zij hun gezag en worden hun onderwijzingen krachteloos: 'Wat
soude het konnen baten, dat de voorgangers in de familie de Huysgenooten vermanen tot soberheydt, sedigheydt, kuysheydt, ende sy selfs
zijn dronckaerts, hoereerders, lichtveerdigh, vuyl in hare redenen? Wat is
dit anders als haer tot de sonde als met de handt te trecken? (OC, 275). 106
De ouders moeten er ook voor zorgen dat hun kinderen niet met verkeerde
personen omgaan. Wanneer een kind verkeert onder 'dertel boosaerdigh
en goddeloos geselschap', loopt het een grote kans verkeerde zeden en
manieren over te nemen. Wittewrongel refereert ook in dit verband aan
spreekwoorden; ik citeer er twee: 'die met het piek omgaet werdt daer van
besmet' en 'een schurft Schaep bederft een geheele Cudde' (OC, 188). Het
voorschrift om de kinderen weg te houden van verkeerde voorbeelden is bij
Wittewrongel nogal algemeen gehouden. Gemeenlijk werd het zó gekonkretiseerd, dat ouders er voor moeten waken dat hun kinderen niet in
kontakt komen met onvrome speelkameraadjes, dienstboden en schoolmeesters en dat jongelui hun vrienden en vriendinnen niet vinden in
gelegenheden waar gedanst wordt en men zich te buiten gaat aan sterke
drank. 107
De kinderen moeten niet alleen op het goede pad gezet worden, de ouders
moeten er ook voor zorgen dat zij er op blijven. Een hiertoe strekkend
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middel is om degenen die hun best doen in de beoefening van de
godsdienstige en zedelijke plichten, hiervoor te belonen. Kinderen die in
dezen excelleren, mogen de ouders - mede om de andere kinderen tot
navolging te prikkelen - wat meer genegenheid tonen, niet alleen met
woorden maar ook metterdaad (OC, 205, 249). 108 Voorkomen moet echter
worden dat zij 'uyt eenige eygen insichten al te een-zijdigh gaen in hare
liefde' (OC, 205; het waarschuwend voorbeeld is de liefde van Izaak voor
Ezau). Troetelkinderen mag men er niet op na houden. Het kind dat men
extra genegenheid toont én het kind dat men straft, moeten weten dat
zowel de ene als de andere bejegening voortkomen uit één en dezelfde
aandrang om hen naar de ziel goed te doen. Nimmer mag er zodanig
gediscrimineerd worden 'dat wy het eene kindt geduyrigh souden op de
schoot hebben, ende het ander niet eens willen kennen, als of het maer een
bastaert ware' (id.).
Wanneer de kinderen van het rechte pad dreigen af te dwalen, mogen de
ouders niet schromen om hen, desnoods met straffe hand, te corrigeren.
Wittewrongel waarschuwt de ouders voor de Eli-zonde: de te grote
zachtmoedigheid tegenover de kinderen (OC, 191). Door zijn zoons niet
streng genoeg te straffen, richtte hij zowel hen als zichzelf te gronde (OC,
189). Ouders die hun kind niet stevig aanpakken wanneer dit alleszins
geboden lijkt, motiveren dit met te zeggen dat zij van hun kinderen houden
en hun dus geen leed willen berokkenen. Wittewrongel noemt hen 'sotte
ouders', bedrijvers van apeliefde. Zachte heelmeesters maken stinkende
wonden: slappe ouders maken 'stijfsinnige' kinderen (OC, 191). Met
Bernard van Clairvaux noemt hij opvoeders die gekenmerkt worden door
indulgentie, kindermoordenaars (OC, 188). 109 Ouders die de roede in de
haard gooien, werpen hun kind in de hel. 110 Het zijn dwaze ouders, die
vanwege een paar kindertranen de kastijding achterwege laten en niet
bedenken dat hun 'soetvoerigheydt' een eeuwige bittere tranenvloed tot
gevolg zal hebben (OC, 191).
Wittewrongel onderscheidt bij de straf: de bestraffing met woorden en het
tuchtigen of slaan met de roede. Men kan volgens onze auteur vooral bij
'goetaerdige' kinderen met een bestraffend woord veel bereiken, meer dan
met slaan (OC, 189). Wanneer de verbale straf niet tot het gewenste gedrag
leidt - en zeker bij 'boos-aerdige', stijfkoppige kinderen is dat veelal het
geval - moet geprobeerd worden om de kinderen met behulp van de
tuchtroede terecht te brengen. Dit is een 'uyterste remedie' waarmee
geprobeerd moet worden om het kind te dwingen tot de deugd. Wanneer
andere middelen gefaald hebben, zijn ouders verplicht om dit laatste
middel te gebruiken (id.). Wittewrongel beroept zich op een drietal
imperatieven in het Spreukenboek, o.a. Spreuk. 23:14: 'Gij zult hem met de
roede slaan'. Ter rechtvaardiging van de bijbelse eis om de kinderen te
tuchtigen en ter aansporing om deze eis op te volgen, wijst Wittewrongel
op de voordelen van de tuchtoefening. 111 Net als Gouge stelt hij dat de
tuchtroede weliswaar een bittere drank is die men het kind moet geven,
maar dat men daarmee wel hun geestelijke ondergang poogt te voorkomen
(vgl.OC, 189 en DD,553). Door de roede te hanteren, kunnen de opvoeders
zich veel verbale moeite besparen. Van één pak slaag leren kinderen
dikwijls meer dan van vele bestraffende woorden (OC, 189v.). Ouders die
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dit uiterste middel beproefd hebben, behoeven geen gewetenswroeging te
hebben wanneer hun kinderen later toch nog op het verkeerde pad gaan
(OC, 190).
Wittewrongel maakt vervolgens duidelijk dat het gebruik van de roede aan
strenge regels gebonden dient te zijn.112 Zowel voor wat betreft de zaken
waarom men een kind lichamelijk straft als de wijze waarop dit gedaan
wordt, geldt dat men zich moet conformeren aan de norm van Gods Woord
(OC, 190, 192). Men mag eerst dan van dit middel gebruik maken wanneer
er aantoonbaar sprake is van een overtreding van de Wet des Heren. Het
zware middel van de lichamelijke straf mag men dus niet gebruiken indien
er geen zonde tegen Gods Woord is begaan en evenmin wanneer men geen
zekerheid heeft of er een dergelijke misdaad is bedreven (OC, 190).
Wie de roede hanteert, moet dit doen vanuit een positieve instelling jegens
het kind. Men moet in dezen Gods voorbeeld volgen: hij kastijdt zijn
kinderen in liefde, voor hun bestwil. Ouders moeten hun kinderen laten
merken dat zij niet graag tot lichamelijke tuchtiging overgaan; ook daarin
moeten zij het goddelijk voorbeeld volgen (OC, 190; Wittewrongel citeert
Klaagl. 3:33: 'Hij plaagt en bedroeft de mensenkinderen niet van harte').
Wie zijn kind tuchtigt, dient dit voorts te doen met een 'besadight
gemoedt'. Wanneer men een 'korsel hooft' heeft, geen 'discretie' vermag te
gebruiken, stelle men de kastijding liever uit, want zo'n tuchtiging wordt
een wraakneming en de kinderen zullen dit als hoogst onrechtvaardig
beleven.
Men behoort ook rekening te houden met de leeftijd en de aard van het kind
(OC, 190v.).
Wittewrongels belangrijkste voorschrift is dat men bij de roede bijbelse
vermaningen en onderwijzingen moet voegen (OC, 191). Weer attendeert
hij erop dat God de Here in dezen is voorgegaan (OC, 192; Wittewrongel
citeert Psalm 94:12). Deze combinatie is volgens Wittewrongel ook
voorgestaan door de apostel Paulus toen hij de ouders gebood om hun
kinderen op te voeden 'in de lering en vermaning des Heren' (Ef. 6:4): in
plaats van 'in de lering' (als vertaling van het Griekse év naiSeia)
mag men volgens Wittewrongel ook 'in de tuchtiging' lezen. Kinderen
moeten opgevoed worden in de tuchtiging én in de vermaning des
Heren. 113 M.b.t. de tweede uitdrukking merkt hij op dat er in de grondtekst
een woord gebruikt wordt (vovQeolq?) dat suggereert dat de ouders moeten
proberen om de vreze des Heren in het gemoed van hun kinderen 'in te
drucken'. 114 Kortom: 'daer moet dan hier wesen de roede in de handt, ende
het woordt in de* mondt'. Wie alleen slaat, past een beestachtige discipline
toe; hij breekt wellicht de benen van het kind, maar hoeft er niet op te
rekenen dat diens hart wordt opengebroken voor de deugd (id.).
Volgens Wittewrongel komen kinderen ter wereld met een zondige natuur
en hebben ouders de opdracht om zich in te zetten voor de verbetering
hiervan. Om zich van deze taak te kunnen kwijten, heeft hij diverse
middelen aangereikt. Nu leert de ervaring volgens hem, dat er vrome
ouders zijn die alle middelen consciëntieus gebruiken en toch goddeloze
kinderen hebben (OC, 193). 115 Het lijkt wel of er in deze kinderen een boze
geest huist die er niet uit wil. In deze gevallen komt scherp uit dat genade
155

geen erfgoed is. En duidelijker dan in het geval van meegaande kinderen
blijkt hier de beperking van de macht van de opvoeders. Ouders kunnen er
meer of minder goed in slagen om de verdorven natuur in te tomen en
gewenning aan het kwaad te voorkomen, maar, zoals we reeds eerder
vaststelden, het ligt volgens Wittewrongel niet in hun macht om de
zondige natuur fundamenteel te veranderen. Wil er sprake zijn van zo'n
hartgrondige verandering, dan moet God de opvoedingsmiddelen bekrachtigen: 'alle onse moeyte en arbeydt is te vergeefs, als Godt sijnen geest onse
kinderen niet in en stort, ende haer inwendigh leerdt, gelijck wy haer met
de Roede, ende vermaninge soecken te onderwijsen' (OC, 192). De ouders
kunnen het zaad der genade in de kinderziel zaaien, maar God moet de
wasdom geven. De volledige opdracht van christenopvoeders is dan ook:
ora et labora (id.).
De zorg voor de volwassen kinderen
De kinderen moeten zover gebracht worden dat zij op eigen benen kunnen
staan en het permanente toezicht van de ouders niet meer nodig hebben.
Zij verlaten dan het ouderlijk huis om zelf de kost te verdienen en met een
partner een eigen huishouden te beginnen. Wittewrongel rekent het tot de
taak van de ouders om de kinderen behulpzaam te zijn bij het krijgen van
een geschikte baan en een goede levensgezel(lin). 116
Dat het de plicht van ouders is om ervoor te zorgen dat hun kinderen (N.B.:
Wittewrongel heeft hier ongetwijfeld de zoons op het oog gehad) een
eerlijk en passend beroep gaan uitoefenen, baseert Wittewrongel op oudtestamentische voorbeelden (OC, 200; hij noemt Samuël en Isaï). Wanneer
ouders hun kinderen aan een baan helpen, moeten zij erop letten dat de
kinderen geen werkzaamheden gaan verrichten waarop zij niet zijn
voorbereid. Nimmer mogen ouders gebruik maken van steekpenningen.
Indien dat wel gedaan wordt, zullen de kinderen bij de uitoefening van hun
beroep niet op Gods zegen behoeven te rekenen.
Wittewrongel hekelt de praktijk van die ouders die hun kinderen het huis
uit schoppen zonder dat zij voldoende geprepareerd zijn voor een bepaald
beroep (OC, 201).
De ouders behoren er voorts op toe te zien dat hun kinderen hen betrekken
bij de partnerkeuze en dat er een huwelijk gesloten wordt dat hun
goedkeuring kan wegdragen. Ten bewijze van de grote verantwoordelijkheid der ouders in zake het huwelijk van hun kinderen, attendeert
Wittewrongel op Jer. 29:6, 1 Cor. 7:38 en voorbeelden van oudtestamentische ouders, waaruit blijkt dat God de ouders heeft opgedragen om een
goed huwelijk voor hun kinderen te sluiten (id.).
Om de kinderen te helpen bij de opbouw van een behoorlijk eigen bestaan,
is het gewenst dat de ouders hun daartoe strekkende middelen meegeven.
Men denke hier aan de financiële tegemoetkoming aan zoons die een eigen
zaak willen beginnen en aan de uitzet voor de dochters. 117 Ouders dienen
dan ook bijtijds met sparen voor hun kinderen te beginnen. Wittewrongel
waarschuwt er wel voor dat het sparen nimmer ten koste van de armen mag
gaan. En om te voorkomen dat de materiële schatten de kinderen een
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valstrik worden, moeten de ouders hen ook in geestelijk opzicht verrijken
(OC, 202). Ik teken hier aan dat Wittewrongel - die gehuwd was met een
rijke vrouw - minder gereserveerd stond tegenover het vergaren van geld
en goederen voor de kinderen dan geestverwanten als Teellinck en
Koelman. Vanwege het valstrik-gevaar van materiële rijkdom adviseerde
de laatste om de kinderen liever een huis vol gebeden dan een kist vol goud
te schenken.118
De uiterste zorg van de ouders
De laatste plichten die Wittewrongel de ouders voorschrijft zijn: de plicht
om tijdig hun laatste wil te (laten) beschrijven en op hun sterfbed op
christelijke wijze afscheid te nemen van hun kinderen.
Nogal wat mensen zorgen er volgens Wittewrongel niet voor om hun
kinderen een degelijk opgesteld testament na te laten. Zij stellen de
beschrijving van hun laatste wil zo lang mogelijk uit, omdat zij geloven dat
wanneer zij zich daarmee gaan bezighouden de dood spoedig zal volgen.119
Als ze dan uiteindelijk toch nog iets op papier (laten) zetten, is het resultaat
veelal gebrekkig. Wittewrongel vindt dit tegenover de nabestaanden zeer
onzorgvuldig. Wanneer er geen goed testament is, kunnen er immers
gemakkelijk twisten ontstaan waaraan families geheel ten onder kunnen
gaan (OC, 203).
De laatste wilsbeschikking van de ouders moet uitsluitsel geven over de
volgende vragen: onder wiens toezicht willen zij hun achterblijvende
kinderen gebracht hebben? (id.) en hoe willen zij hun goederen onder de
rechte en natuurlijke erfgenamen verdeeld hebben? (OC, 204) Wittewrongel is ervan op de hoogte dat niet alleen in het oude Israël maar ook nog in
diverse Europese landen de eerstgeboren erfgenaam sterk bevoordeeld
wordt. Eén van die landen was Engeland; Gouge noemde een dergelijke
bevoorrechting 'most just and equall' (DD, 576) .«12° In hoeverre dit echt
bijbels en billijk is, wenst Wittewrongel niet nader te onderzoeken. Hij laat
zijn lezers echter wel weten dat hij het zondermeer ontoelaatbaar acht om
de eerstgeborene - ten detrimente van de andere kinderen - alles te laten
erven (OC, 205).
Net als de aartsvaders behoren de ouders op hun sterfbed hun kinderen nog
eens hun schuldige plichten voor te houden (OC, 202). Zij moeten hen
waarschuwen voor die fouten waar zij het meest toe neigen en opwekken
om die deugden te betrachten die zij het minst liefhebben (OC, 203).
Wanneer men zich tegen het uur van zijn dood nog bezorgd toont over het
geestelijk welzijn van zijn kinderen en dan nog dingen bespreekt die er
voor hen eeuwig toe doen, bewijst men hoeveel men van zijn kinderen
houdt (id.). De laatste woorden die de ouders met stervende mond tot hun
kinderen spreken, worden niet vergeten (OC, 202). Wittewrongel is
overigens wel zo realistisch, dat hij erkent dat het niet een ieder vergund
wordt om op zijn sterfbed de kinderen nog wijze lessen te geven; niet
iedereen krijgt de daarvoor benodigde kracht en helderheid van geest.
Auteurs als De Swaef en Koelman adviseerden de ouders dan ook om wijze
raadgevingen op papier gereed te hebben!121 Ouders moeten op hun
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sterfbed ook veel in gebed zijn voor de kinderen en evenals de patriarchen
hun tenslotte de zegen geven (OC, 203).
De hier weergegeven regels voor het christelijk afscheidnemen heeft
Wittewrongel aan Gouge ontleend (DD, 567ff.)- Hetgeen door Gouge en
Wittewrongel is voorgeschreven, werd - gezien overgeleverde sterfbedverhalen - door vromen in Engeland en ons land de facto gepraktizeerd.122
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AANTEKENINGEN
1. Eerder wijdde ik een beknopte bespreking aan Wittewrongels morele prescripties voor
de ouder-kind relatie in Inhoud en oorsprong van de opvoedingsleer van Petrus
Wittewrongel, in: Doe. blad Nad. Ref. 2 (1978), 13-28.
2. Men vergelijke hetgeen over de ouder-kind relatie geschreven is door J. Hoffmann in
Die 'Hausvdterliteratur' und die 'Predigten über den christlichen Hausstand, Weinheim/Berlin 1959, S. 132-166 met hetgeen daarover geschreven is door L. Schücking in
Die puritanische Familie, Bern/München 1964, S. 60-93 en door G. Frankel-Wiesenfeld
in Between Parent and Child in Colonial New England (diss. 1977), p. 43-83.
3. Ettelijke opvoedkundige spreekwoorden zijn door Jacob Cats bijeengebracht in de
Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tyt, in: Alle de Wercken, deel 1, Amsterdam/
Utrecht 1700, blz. 485-492, 549vv.. Een populaire bespreking van nog courante en lang
vergeten spreekwoorden betreffende kinderen en hun opvoeding biedt J.A. Meijers,
Dagelijks leven in spreekwoorden, Utrecht/Antwerpen 1962, blz. 38-52. Een studie
zoals van W.R. Herzenstiel, Erziehungserfahrung
im deutschen Sprichwort, Saarbrücken 1974 ontbreekt voor ons taalgebied.
4. Wittewrongel citeert in dit verband de volgende bij Gouge (DD, 490 in de marge)
gevonden uitspraak van Gregorius van Nazianze: Liberis suis pater Dei vice est.
5. Vgl. D D , 490f.: 'children in obeying their parents, obey God; in refusing to obey them,
refuse to obey God... disobedient and undutifull children, that resist the authoritie of
parents, resist the ordinance of God, and receive to themselves damnation'.
6. Wittewrongel schrijft letterlijk: 'dese eere die hy [ = God] daer [ = in het eerste gebod
van de tweede tafel] gebiedt aen Vader ende Moeder op te dragen, is den grondt .van
gehoorsaemheydt in alle de andere plichten, die wy onsen naesten schuldigh zijn. Soo
dat indien de kinderen weygerigh souden zijn hare Ouders te gehoorsamen, daer is
weynigh hope van soodanige, dat sy haer oyt onder andere ter degen sullen
onderwerpen; dat sy oyt goede Lidtmaten in de Kercke, of goede Ondersaten in de
Politie souden werden'; men vergelijke hiermee DD, 494: 'Honour due to parents is the
ground of all the duties required in the second table... They therefore who are rebellious
against their parents, and refuse to doe their dutie to them, will hardly performe dutie to
any other. Little hope that a disobedient childe will prove a profitable member in
Church or common-wealth'.
7. Volgens Zacharias Ursinus is het gebod om de ouders te eren het eerste van de tweede
tafel, 'om dat het een fondament ende Bant is der ghehoorsaemheyt der andere
gheboden des tweeden Tafels'; Festus Hommius merkt in zijn inleiding op Ursinus'
behandeling van het vijfde gebod op dat 'aen de onderhoudinghe van dit Ghebodt
t'eenemael hangt de welstant van de t'samenlevinghe der Menschen, ende oock van de
onderhoudinghe der volghende geboden'; Het Schat-Boeck Der Verclaringhen Over de
Catechismus Der Christelicke Religie, deel 2, Leiden (Andries Clouck) 1617, fol. I67r°,
I64v°.
Naar de mening van Calvijn heeft God de onderwerping aan vader en moeder 'd'opperhoofdigheydt die van wegen haren aerdt alder-lieflickst is' - als uitgangspunt
genomen, omdat hij de mensen geleidelijk wilde laten wennen aan subjectie in andere
verbanden; Institutie Ofte Onderwijsingh
in de Christelicke Religie (vert.: W.
Corsmannus), Amsterdam (Paulus Aertsz. van Ravesteyn) 1650, fol. 76v°.
8. L.F. Groenendijk, Een puriteins kinderboek uit de 17e eeuw, in: Theol. Ref. 21 (1978),
36-55; L.F. Groenendijk, Piëtistische en puriteinse kinderlectuur, in: Doe. blad Nad.
Ref. 1 (1977), 81-89. L.F. Groenendijk, Opvoeding en kind-zijn bij puriteinen en
piëtisten, in: Doe. blad Nad. Ref. 4 (1980), 10-16.
9. Wittewrongel: 'De Man heeft wel in de Familie meerder Authoriteyt als de Vrouwe, ten
opsichte van die relatie die tusschen haer beyden is; maer ten opsichte van hare kinders,
staen sy in gelijcke aensien en luyster'; vgl. Gouge: 'Though there be a difference
betwixt father and mother in relation of one to another, yet in relation to their children
they are both as one, and have a like authority over them' (DD, 485).
10. Ook volgens Gouge wordt de moeder nogal eens minder gerespecteerd omdat zij 'more
indulgent and tender to her children (is); and useth more familiarity towards them'
(DD, 486).
11. Voor hetgeen Wittewrongel hierover opmerkt, heeft hij weer voornamelijk Gouge
nageschreven; deze lijkt op zijn beurt voor de invulling van de 'reverence' die kinderen
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in 'speech' en 'cariage' moeten tonen, William Perkins' Golden Chaine benut te hebben.
12. Vgl. L. Schücking, a.a.09 S. 73f13. De plicht van het toedekken is overgenomen van Gouge (DD, 47lf.: 'Of childrens
covering their parents infirmities'), die van het verschonen aan Taffin (BL, 200v°).
14. Dit voorbeeld komt niet voor in de eerste druk van de Oeconomia Christiana (vgl. OC1655, 298). Ten bewijze van Wittewrongels afhankelijkheid van Taffin citeer ik deze
hier: 'Een Lacedemonier dede eertijdts eenen rechten kinderlijcken plicht in desen
deele: Want alsoo yemant hem vertelde, dat sijn Vader qualijck van hem sprack, hy
antwoordde seer wijslijc, als dat hy 't niet en soude doen, soo hy gheen oorsake daer van
hadde. Hy hadde liever de schand-vlecke op hem te trecken, dan die op synen Vader te
laten' (BL, 200v°). Ik teken nog aan dat het onderhavige voorbeeld ook te vinden is in F.
Ridderus, De beschaemde Christen, Rotterdam (JohannesBorstius) 1669, blz. 359v.; de
auteur vergelijkt hier het gedrag van christenkinderen tegenover hun ouders met dat
van heidense kinderen; zijn conclusie: 'De Kinderen der Heydenen zijn veel eerbiediger
tegen haer Ouderen...'.
15. Het hoeft geen betoog dat het onderdanige gedrag van het kindjezus in het christelijke
moraliseren over de ouder-kind relatie altijd een exemplarische rol heeft gespeeld. Hoe
meer aandacht men in zijn christologie voor de menselijke kant van de Christus waagde
te hebben, des te groter was ook de betekenis die men hem als pedagogisch voorbeeld
toekende. Dat is bijvoorbeeld het geval bij Franciscus Ridderus, die zelfs een boekje
schreef over Het Leven Jesu Christi, Tot Navolginge voor alle Christenen [1664],
Amsterdam (Jacobus Verheyden) 1714; zie vooral blz. 48v.. In de achttiende eeuw is
veel pedagogische lering aan het gedrag van het kind Jezus ontleend door Wilhelmus
van Eenhoorn (1691-1759) in zijn Christelyke Jonkheit, deel 3, Amsterdam 1755, blz.
75-145.
16. OC, 164: 'indien de saecken daer over het verschil valt, in haer selven absoluyt goet of
quaet zijn, met Godts woordt over-een-komende, of daer tegens strijdende; dat sy dat
bevel sullen naer-komen 't welck met den wille Godts over-een-komt, sonder aensien
van de gene die het gebiedt, of verbiedt, hy zy de Vader ofte de Moeder. Maer soo het
verschil is ontrent dingen die middelmatigh zijn, soo moet de Vader daer in
gehoorsaemt werden'; vgl. DD, 485: 'if it be about a thing simply good or evill, lawfull,
or unlawfull, then the parent which would have the thing lawfull to be done, or
unlawfull to be forborne (though it be the mother) must be obeyed: for in this case she is
backt with Gods authority. But if the matter be meerely indifferent, then I doubt not but
the father must be obeyed'.
17. Door mij is het gehoorgeven aan de ouderlijke instructies opgevat als een afzonderlijk
aspect van de actieve gehoorzaamheid. Bij Wittewrongel is het weliswaar ondergebracht bij het vorige (het opvolgen van de ouderlijke bevelen), maar dit is het gevolg
van een foutieve nummering ('5' i.p.v. (kleine) 'II').
/
18. Wittewrongel noemt in dit verband Num. 30:4 en 17. Deze twee bewijsplaatsen
worden ook aangevoerd door Gouge (DD, 442). Een vers met nr. 17 komt echter niet
voor in hoofdstuk 30 van het genoemde bijbelboek; zou Num. 30:5 bedoeld zijn?
19. Vgl. D D , 443-456, waar in successie behandeld zijn: 'entring into a calling', 'making
mariage', 'disposing of goods' en 'ordering apparell'.
20. Wittewrongel schrijft: 'Vele van de Oude ende de recht-sinnige Leeraren deses tijdts,
zijn van dat gevoelen geweest, dat onse Heerejesus Christus, in sijne jonge jaren, eer hy
sijnen publijcken dienst heeft aengenomen, sich met sijnen Vader in het selfde
Ambacht geoeffent ende besich gehouden, ende daer in sijne onderdanigheydt aen sijne
Ouders oock bewesen heeft; daer van wy lesen Luce 2:51. Waer by sy dan oock willen
vergeleecken hebben, het gene Mare. 6:3. ende Matth. 13:55. van Christo geseght
werdt; daer hy de Timmerman, ende des Timmermans Sone genaemt werdt' (OC,
154v.); de grote mate van overeenstemming met de tekst van Gouge is treffend: 'It is
collected both by ancient and later Divines, that our Lord Jesus Christ in his younger
yeeres, before he began to exercise his publike ministerie, occupied himselfe in his
fathers trade: and that this was one thing wherein he manifested his subjection to his
parents. This collection is made by comparing Luk.2.51. (where his subjection is noted)
with Mar.6.3. and Math.13.55. where he is called the Carpenter, and the Carpenters
sonne' (DD, 443).
21. Zo kan men in leerboeken (-jes) over de Heidelbergse Catechismus bij de behandeling
van zondag 39 de vraag tegenkomen: 'Mogen de kinders haer wel tot Klooster-geloften
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22.

23.

24.

25.

26.
27.
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ofte regelen ende ordren begeven tegen wil ende danck ende kennisse harer Ouders?
gelijck de Papisten leeren'; hier geformuleerd door P. de Witte, Catechizatie Over den
Heidelberghschen Catechismus [1652], Dordrecht (Abraham Andriessz.) 16568, blz
690.
Ook volgens Gouge moeten ouders een stem in het huwelijkskapittel van hun kinderen
hebben 'for the childs good\ Trouwlustige jonge mensen zijn er volgens hem meer op
uit 'to satisfie their present carnall desire, then to provide a good lasting helpe for
themselves'; de ouders hebben meer afstand en weten uit ervaring wat een 'meete helpe'
is (DD, 449).
Wittewrongel: 'Dat soodanigen toestemminge der Ouders in billigheydt bestaet, ende
dat sulcks eerlick isy kan by niemandt ontkent werden. Maer dat die absoluyt
noodtsaeckelick soude zijn, ende tot het wesen des Houwelicks behooren, en ontkennen
niet alleen de Paus-gesinde, maer zijn daer in soo onbeschaemt, dat sy soodaniger
gevoelen, (die meynen dat sonder de Vaderlicke macht ende sijne toe-stemminge geen
Houwelick bestaen en kan) derven in het Concilie van Trenten, Sess. 24. met een
vervloeckinge veroordeelen'; men vergelijke hiermee wat Amesiüs schrijft: 'Dat nu die
toestemming der Ouders zy tot eerlikheyt des houwelix, kan niemant twijfelen: maar
dat die zelvige tot nootzakelikheyt zy, de Paus-gezinden niet alleenlik ontkennen, maar
mede hen die dat toestaan met vloekinge verdoemen, Concil. van Trent. zit. 24.' (vdC,
634). - N.B.: in sessio 24 (de reform.matr.) ging het om de vraag of een reeds
clandestien gesloten huwelijk een geldig huwelijk was; zie L.J. van Apeldoorn,
Geschiedenis van het Nederlandsche huwelijksrecht vóór de invoering van de Frans che
wetgeving, Amsterdam 1925, blz. 62 (voetnoot nr.1) en 149.
Wittewrongel baseert zich weer op Amesius (vdC, 636). Dat de kinderen tot de
goederen van de ouders gerekend worden, adstrueert Wittewrongel nog als volgt: 'als
den Duyvel van Godt vryheydt ontfangen hadde om aen te tasten alles wat Job hadde: hy
taste oock aen sijne Kinderen, als het voornaemste dat hy besat' (OC, 62); hiervoor is
zijn bron ongetwijfeld Perkins geweest: 'als Godt den Zatan magt hadde gegeven om
alle Jobs goedereh, en alles wat hy hadde, te verderven, zoo en heeft de Duyvel niet
alleenlijk de Rijkdommen Jobs aangetast, maer ook zijne kinderen, als een deel zijner
goederen (CH, 317).
In navolging van Perkins (CH, 317) citeert Wittewrongel o.a. Ambrosius en Basilius en
haalt hij een besluit van het (vierde?) Lateraans concilie aan. Zijn beroep op de
burgerlijke (d.w.z.: Romeinse) wetgeving is gebaseerd op Amesius. Men vergelijke de
volgende twee citaten. OC, 62v.: 'de Burgerlicke Wetten, gefundeert op de Wet der
nature, hebben gedetermineert dat de Houwelicken van de kinders, sonder voorgaende
toestemminge van de Ouders, niet en sullen bevèstight worden; welcke Wetten oock
doorgaens, by de oude Kerke, so in de leere, als practijcke, zijn onderhouden geworden';
vdC, 636: 'De Burgerlijcke Wetten verhoeden uyt de beginselen des natuurliken rechts,
dat der Kinderen hylicken, zonder Ouders consent niet vast en zijn, en de eerste Kerke
heeft die Wetten, in dit deel, met leere en betrachtinge goed gekeurt'.
L.J. van Apeldoorn, a.w., blz. 154.
Wittewrongel hee^ft dit voorbeeld ontleend aan Gouge (DD, 474). Eveneens in
navolging van deze auteur tekent hij aan dat van het Griekse woord voor ooievaar
(neXocpyÓ
£ ) een woord is afgeleid, dat de 'neerstigheydt, die de kinders
aanwenden om hare Ouders te vergelden' betekent (namelijk: cxuTineXocpyet
v ).
Zijn verwijzing naar hét Hebreeuws, waarin voor ooievaar een woord worcft gebruikt
dat ook als 'weldoener' kan worden vertaald, is niet ontleend aan Gouge. Misschien h
die verwijzing overgenomen uit het door Hommius bewerkte Schat-Boeck (fol. 171
r°,v°) of aan de catechismusverklaring van Jeremias Bastingius, Verclaringe op den
Catechisme der Christelicker Religie (uitgave-Rutgers), Amsterdam 1893, blz. 570.
Zoals in de tekst opgemerkt: het voorbeeld van de ooievaar was een standaardvoorbeeld
om de kinderen op hun dankbaarheids- (of vergeldings) plicht te wijzen. Behalve bij
Wittewrongel, Hommius en Bastingius trof ik het ook aan bij Perkins (CH, 327), Taffin
(BL, 203v°) en Pieter Jansz. Twisk (Een Vaderlyk Geschenk Of Testament [1622?],
Hoorn (Jacob Duyn)/Amsterdam (Jan Hartig) 1742, blz. 84vv.. Volgens J. Hoffmann,
a.a.O., S. 233 (Anmerkung Nr. 216) komt het ook voor in de Duitse'Predigten über den
christlichen Hausstand'.
Dit spreekwoord is overgenomen van Gouge: 'One father will better nourish nine
children, then nine children one father' (DD, 469). Volgens Jean Taff in zei men
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gemeenlijk 'dat eenen Vader ende Moeder wel twaelf kinderen sullen opvoeden, maer
twaelf kinderen en sullen niet eenen Vader ende een Moeder connen onderhouden' (BL,
203v°); volgens Pieter Jansz. Twisk placht men te zeggen 'dat een Vader ende een
Moeder wel tien ofte twaalf kinderen sullen konnen opvoeden: maar twaalf kinderen en
sullen niet een Vader ende Moeder konnen onderhouden' (a.w., blz. 89). N.B.: In de
varianten van het onderhavige spreekwoord die J.A. Meijers, Dagelijks leven in
spreekwoorden is tegengekomen, liep het kindertal 'slechts' tot tien op (a,wnb\z. 39v.).
29. Het aan deze voorbeelden gewijde gedeelte is door Wittewrongel vrijwel letterlijk
nageschreven uit Gouge. Wittewrongel schrijft: 'Het was een groote swackheydt in
Isaac, dat hy meer liefde hadde tot den profanen Esau, als den Godtsaligen Jacob: Maer
Jacob en heeft daerom niet te minder sijnen Vader geacht, hy vreesde evenwel sijnen
Vader met een kinderlicke vreese, ontsagh hem te vertoornen. Genes. 27:12. En was
gereedt om hem te gehoorsamen. Gen. 28:5. 't Was geen kleyne swackheyt in Jacob dat
hy sijnen Sone Joseph soo scherp bestrafte van wegen sijne droomen die hy vertelde:
Gen. 37:10. Maer hy verdroegh het geduldelick, ende behieldt altijdt een eerbiedigh
respect tot sijnen Vader. En veel grooter en swaerder zijn geweest de swackheden die
Saul tegens sijnen Sone Jonathan heeft laten blijcken, en nochtans bleef hij by sijn Vader
in alle getrouwigheydt ende gehoorsaemheydt tot sijnen doot toe, want hij bleef met
hem in den strijdt. 1 Sam. 31:2. En wy hebben noch een groooter exempel, om in desen,
alle rechte kinderen tot haren plicht op te wecken. Onsen Salighmaecker Christus Jesus,
verdroegh het van sijn Moeder, dat sy hem soo scherp bestraft hadde; van wegen sijn
afwesen, daer hy nochtans besich was geweest in het werck sijnes Vaders: en niet te min,
hy heeft sich daerom niet ontrocken haere gehoorsaemheydt, want daer staet Luce 2:51.
Hy ginck met haer af, en quam tot Nazareth, en was haer onderdanigh'; men vergelijke
hiermee D D , 471: 'It was a great infirmity in Isaak to preferre Esau a prophane childe,
before Jaakob a religious childe, especially against Gods expresse word concerning
Jaakob; yet Jaakob respected not his father a whit the lesse for it, as appeares by his feare
to offend him, and by his readinesse to obey him. Jaakobs unjust reproofe of Joseph was
no small infirmity, and yet how much Joseph reverenced and every way respected his
father the history following sheweth. Sauls infirmities were farre more and much
greater then any of theirs, yet what dutie and faithfulnesse did Jonathan his sonne
performe to him, even to their deaths? for he died with him. We have herein the
patterne of Christ himselfe: how great infirmity did his mother bewray, when overrashly she rebuked him being about a good worke, a bounden duty, his Fathers
businesse? yet immediatly thereupon it is noted that he wen downe with his parents,
and was subject to them'. N.B.: de vijf door Wittewrongel in de tekst genoemde
bijbelplaatsen zijn door Gouge in de marge aangetekend.
30. Ruth is ook als voorbeeld gepresenteerd in het gedicht 'Kinder-plicht' van de Delftse
predikant Volckerus van Oosterwyck (1603-1675):
Als Naomi bedroeft, recht Maria was geworden,
En dats' in armoe was, en dor gelijck en horde,
Soo wierd sy oock als doen van Ruth haer lieve Kint.
Soo wel als immermeer gekoestert en bemint.
Het is der Kind'ren plicht, haer' Ouders te beminnen,
Niet, in dien tijdt alleen als d'Ouders zijn in 't winnen,
En dat het overal, meer als een ander Mensch
Haer welgeluckt, en gaet na hares herten wensch;
Maer oock, wanneer de kans soo dapper is verloopen,
Dat 's als onmachtig zijn haer selven te bedroopen,
En gansch geen raet en sien hoe dats' in sulcken noot,
Geraken sullen, laes! van 't een aen 't ander broot.
En die 't contrari doen, (gelijck 'er veele plegen)
Betoonen in der daet, als datse noyt ter degen
En hebben overdacht, ('t en waer alleen in schijn)
Wat of het in sich heeft een Christen Kindt te zijn.
Zie De Hof-Bloemen
Ofte Drie Hondert Stichtelijcke en Leersame
Bedenckingen,
Amsterdam (Willem van Beaumont) 1659, blz. 95.
31. Volgens Wittewrongel zag 'den Heydenschen Orateur' Cicero dit reeds in. Bij Gouge
(DD, 480 in de marge) zal hij de volgende uitspraak van Cicero gelezen hebben: Nullum
monumentum clarius relinquere potuit, quam effigiem morum suorum, virtutis,
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constantiae, pietatis filium.
32. Vgl. DD, 581: 'Mariage maketh man and wife one flesh: in which respect they ought to
have one minde, and the same affections, as mutually each to other, so jointly to the
children of each other'. Naast deze fundamentele reden heeft Gouge nog een bijkomend
motief genoemd. Wanneer men de stiefkinderen als zijn of haar eigen kinderen
behandelt, bewijst men de natuurlijke ouder daarvan hoezeer men haar of hem liefheeft
('love me and love my dog'), hetgeen de wederliefde van deze persoon zal versterken
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Afgaande op uitspraken van moralisten lijken in gezinnen waar de man of vrouw
kinderen uit een eerder huwelijk meebracht, veelvuldig ruzies te zijn voorgekomen. - In
de samenspraak over het huwelijk laat Ridderus Martha zeggen: 'lek ben aen een
weduwenaer met kinderen getrouwt, maer ick bevinde nu, dat het waer is 't geen ick
dickwils heb hooren seggen, en niet heb willen gelooven, dat behouwelijckte kinderen
het beste huyshouden niet geven' (TdH, 2). Als hij in de samenspraak over ouders en
kinderen Martha laat voorhouden dat zij haar kinderen behoort lief te hebben,
repliceert zij als volgt: 'Wat mooght hy van liefde seggen? Het zijn niet mijne, maer
mijn mans kinderen' (TdH, 298). Vanwege de reële kans op problemen met en over
stiefkinderen, adviseerde Udemans de weduwen en weduwnaars om niet te snel te
hertrouwen, maar eerst na rijp overleg (Pr, 337).
Bernhardus Wallenkamp was predikant te Wezel, hij was een gereformeerd piëtist.
Literatuur over hem wordt genoemd door H. Faulenbach, Die Anfdnge des Pietismus
bei den Reformierten in Deutschland, in: Pietismus und Neuzeit, Band 4, Göttingen
1979, S. 226.
B. Wallenkamp, lnleydinghe In Zions-Schole. Dat is, Naerder onderwijsinghe/ hoe dat
alle Sonen ende Dochteren in de kennisse ende vreese des Heeren behooren opgevoedt
te werden/ ende hoe deselve haer in leven ende wandel Christelick/ als kinderen
Godts/ hebben te verhouden, Utrecht (Meinardus van Dreunen) 1661. Dit werkje telt,
inclusief voorwerk en register, bijna duizend bladzijden. Het is geapprobeerd door de
Utrechtse hoogleraren Voetius, Essenius en Nethenus. Het ademt geheel de geest van
de 'Utrechtse kring'. De twee hoofdproblemen waarmee jeugdigen en dus ook hun
opvoeders te maken krijgen, zijn volgens Wallenkamp zinnelijkheid en ijdelheid. Enige
jaren later verscheen Gouden' Appelen Voor longh-Mans ende longe-Dochters, Als
ook eene Kroone der Heerlykheyt Voor Oude-Mannen ende Oude- Vrouwen. Ofte De
Geluksaligheyt van by tijts goet te zijn, ende de Eere van een oudt Discipel te wesen,
Utrecht (Johannes Ribbius) 1667, de vertaling door D. Montanus van het in Engeland
populaire boekje Apples of Gold for Young Men and Women van Thomas Brooks
(1608-1680). De auteur ziet de jeugdperiode als de meest gevaarvolle levensfase, gezien
de wellust en de hovaardij waaraan jongeren ten prooi vallen; tevens is deze periode
echter de meest geschikte om blijvend goed te worden: 'Uwe deelen zijn nu levendig,
uwe zinnen versch, uwe geheugenisse sterk, uwe nature kragtig' (blz. 39). Ik attendeer
tenslotte nog op het voortreffelijke artikel van S.R. Smith, Religion and the Conception
of Youth in Seventeenth-Century England, in: History of ChildhoodQuarterly 2 (1975),
493-516.
Vgl. OC, 173, waar Wittewrongel n.a.v. l T i m . 5:10 retorisch vraagt: 'Nu waer mede sal
de Moeder haer kindt beter konnen op-voeden, als met hare Borsten?'
De voorschriften m.b.t. de prenatale zorg heeft Wittewrongel ontleend aan Gouge
(DD, 505f.). Gouge heeft hier voorschriften gegeven die ook te vinden zijn in medische
werken, zoals Child-birth (1612) van Jean Guillimeau en The Expert Midwife (1637)
van J. Rueff. Het laatstgenoemde werk is een vertaling van het uit 1554 daterende De
conceptu et generatione hominis\ in ons land werd het in 1616 onder de titel 't Boeck
van de vroet-wyfs in circulatie gebracht. Men zie verder het goed gedocumenteerde
artikel van R.V. Schnucker, The English Puritans and Pregnancy, Delivery and Breast
Feeding, in: History of Childhood Quarterly 1 (1974), 635-658. Tenslotte teken ik nog
aan dat Koelman de door Wittewrongel aan Gouge ontleende voorschriften m.b.t. de
prenatale zorg verwerkt heeft in De Pligten der Ouders, In Kinderen voor Godt op te
voeden, Amsterdam (J. Wasteliers) 1679, blz. 5.v..
Wittewrongel heeft dit voorschrift niet gekonkretiseerd, Gouge wel: de zwangere
vrouw moet niet vechten, rennen, galopperen op een paard, noch dansen (DD, 506).
Elders, in zijn behandeling van de 'roepende zonde' dansen, merkte Wittewrongel op:
'Zijn niet vele dertele swangere Juf f rouwen, soo ongeluckigh van den dans gekomen;
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dat sy door al te grooten vermoeytheyt, ende ontsteltenisse, in de ongelegentheyt van
een mis-kraem, zijn vervallen?' (OCII, 1127).
Wittewrongel zal hier wel net als Gouge (DD, 506) het oog gehad hebben op hevig
verdriet en toorn. Men vergelijke ook Cats, a.w., deel 1, blz. 390:
Een vrou die swanger is, moet haer geduerig wagten
Van naere dwepery, van alle droeve nagten,
Van door een grammen sin te worden omgevoert...
L.F. Groenendijk, Piëtisten en borstvoeding, in: Pedagogisch Tijdschrift /Forum voor
Opvoedkunde 1 (1976), 583-590.
Over de argumenten van Gouge en andere puriteinen zie men het in aantekening nr. 36
genoemde artikel van R.V. Schnucker.
De genoemde auteurs heeft Wittewrongel bij Gouge aangetroffen (DD, 513 in de
marge).
Wittewrongel, OC, 174: 'De nature leert dit oock, dat wy door de selfste dingen best
konnen gevoedt werden daer uyt wy bestaen. De Aerde daer uyt de Planten groeyen,
geeft oock voedtsel aen de selve. De Boomen, daer uyt de Vruchten groeyen, geven oock
sap ende voedtsel aen de Vruchten. De onredelicke Dieren, ja de alderwildste Beesten,
als Tijgers, Draken, Zee-monsters, geven hare jongen te suygen; selfs laten de Zeekalveren hare Borsten neder, sy soogen hare Welpen. Tren.4:3- Ende toont de Propheet
in dat droevigh Klaegh-liedt, hoe bitter dat het valt, als de Moeders die liefde aen hare
Kinderen niet bewijsen en konnen. Maer de dochter mijnes volcks is als een wreede
geworden, gelijck de Struyssen in de Woestijne, de tonge des soogh-kindts kleeft aen
sijn gehemelte van dorst, verss. 4.5. De Vogel-struys, ende de Koeck-koeck, alleen onder
het gevogelte, laten hare jongen door andere op-voeden. De Struys leydt sijne Eyeren in
het zandt ofte heete stof, om al daer door de Sonne uytgebroedt te werden. De
Koeckkoeck bringhtse in een ander nest; Ende die hare jongen door geen Melck en
voeden, doen het door een ander voedtsel'; men vergelijke hiermee DD, 512: 'Other
things are nourished by the same that they are bred. The earth out of which plants grow,
ministreth nourishment to the said plants: trees that bring forth fruit yeeld sap to that
fruit, whereby it groweth to ripenesse: unreasonable creatures, and among them the
most savage wilde beasts, as Tigers and Dragons, yea sea-monsters give sucke to their
young ones; whereupon the Prophet saith of women that give not sucke to their
Children, that they are more cruell then those sea-monsters, Like the Ostriches in the
wildernesse: for the cruell Ostrich, and the hatefull Cucco are the two kinde of creatures
which are noted to leave their young ones for others to nourish; the Ostrich leaveth her
eggs in the dust: the Cucco leaveth hers in other birds nests. Other creatures (if nature
afford them not milke and dugges, as to birds it doth not) feed their young ones other
waies, yet by themselves'. Wittewrongel mag dan de geciteerde passage aan Gouge
ontleend hebben, deze lijkt op zijn beurt weer van Perkins (vgl. CH, 325) geprofiteerd
te hebben. Overigens is het in de aangehaalde passages vervatte argument ten gunste
van borstvoeding al te vinden in Erasmus' Colloquia.
Wittewrongel heeft deze bewering niet onderbouwd, Gouge wel (DD, 512f.). Eigen
moeders laten het kind niet te lang huilen, ze nemen het op en stillen het, terwijl
voedsters ('wet nurses' of 'milch-nurses') het langdurig laten huilen wanneer zij met
hun eigen zaken bezig zijn. Onbegrijpelijk vindt Gouge dit niet, want voedsters zijn
gemeenlijk arme vrouwen van het platteland, die zwaar moeten werken en weinig of
geen hulp hebben. Kinderen die door hun eigen moeders worden verzorgd, worden veel
schoner gehouden en zijn veel minder vaak ziek. De zuigelingensterfte is volgens
Gouge het grootst onder kinderen die aan een voedster uitbesteed zijn: 'It hath beene
observed in many countrie villages, that the most part, that from time to time die there,
are nurse children' (DD, 513). Men vergelijke deze 'observatie' met de bewering van
historicus L. Stone, The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800, London 1977,
p.81: 'The rich sent their children away to paid wet-nurses for the first year, despite the
known negligence of nurses, which resulted in a death rate doublé that of maternally fed
babies'.
Dat zijn tenminste de redenen waarmee Gouge accoord gaat; excuses als pijnlijke
borsten of kleine tepels worden door hem niet geaccepteerd: dergelijke problemen zijn
volgens hem te verhelpen (DD, 5l6f.).
Gouge wel: de mannen verdragen het niet dat door de baby en diens verzorging hun
nachtrust verstoord wordt (DD, 515, 518). Bij een vrouw die een handel drijft, kan het
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moeten zogen tot derving van inkomsten leiden: 'her husband will save more by giving
halfe a crowne a weeke to a nurse, then if his wife gave the childe sucke' (DD, 515).
Deze plicht is overgenomen door Koelman, De Pligten der,Ouders, blz. 7.
R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, deel 2, blz. 52.
H.J. Olthuis, De doopspraktijk der Gereformeerde Kerken in Nederland
1568-1816
(diss. RUU), Utrecht 1908, blz. 64, 193.
G.D.J. Schotel, Het Oud-Hollandsch Huisgezin der Zeventiende Eeuw, Arnhem z.j.
(ongewijzigde herdruk van de door H.C. Rogge verbeterde uitgave-1903), blz. 43.
Vgl.S.D. van Veen, De Kinderdoop der Gereformeerden (Uit onzen Bloeitijd, Serie 3,
nr.4), blz. 22, noot 1. Over de pillegift (geschenk van peter en meter of andere getuigen
t.g.v. de doop) zie men G.D.J. Schotel, a.w., blz. 54-61 en HJ. Olthuis, a.w., blz. 227-235.
P J. Kromsigt, De Doopspraktijk in de oude Gereformeerde Kerk in Nederland, Leiden
1905, blz. 18. Over het doopmaal: G.D.J. Schotel, a.w., blz. 43-53 en HJ. Olthuis, a.w.,
blz. 220-226.
S.D. van Veen, a.w., blz. lOvv.
VgLHJ.Olthuis, a.w., blz. 118.
Over Wittewrongels regels, de overname ervan door Koelman, a.w., blz. 9 en de
analogie met puriteinse ideeën: L.F. Groenendijk, Piëtisten en puriteinen over de
naamgeving, in: Doe. blad Nad. Ref.1 (1977), 20-27.
Wittewrongel had geen exclusieve voorkeur voor bijbelse namen; men zie ook de - in
par. 2.1. genoemde - namen van zijn kinderen!
S.D. van Veen, a.w., blz. 17.
A. Meier, Die alttestamentliche Namengebung in England (Mit einem Ausblick aufdie
alttestamentliche Namengebung in Deutschland und Frankreich), Leipzig 1934, S. 34,
36f.
In het begin van de jaren zestig van de zeventiende eeuw werd ruim de helft van de in de
Oude Kerk en de Nieuwe kerk gedoopte kinderen van een bijbelse naam voorzien,
hetgeen in het begin van de jaren dertig ook al het geval was, stelde drs. T. Jak vast bij
zijn - op mijn verzoek verrichte - inspectie van de doopboeken.
A. Meier, a.a.O., S. 34f.
Hetgeen Wittewrongel hierover opmerkt, is door hem aan D D , 526f. ontleend. De
bespreking door Gouge van de zorg voor de gezondheid van de kinderen is zeer
beknopt, uitvoeriger was Johannes de Swaef er in De geestelycke queeckerye (1621) op
in gegaan (men zie in de door Jac. Willemsen verzorgde tweede druk van 1740: blz. 2339). Wittewrongel heeft van dit werk echter geen gebruik gemaakt.
Bernardus Wallenkamp noemde de volgende figuren als kampioenen in de strijd tegen
de 'hoovaardije der kleederen': Taff in, Teellinck, Udemans, Roelof Pietersz. en Joh.
Martinus; zie Wallenkamp, a.w., blz. 782, 792,919. Het bekendste reformatiegeschrift
in zake de kleding is Den Spieghel der Zedicheyt (1620) van Willem Teellinck. Over dit
geschrift: W J . op 't Hof, Willem Teellinck in het licht zijner geschriften (10), in: Doe.
blad. Nad. Ref.4 (1980), 1-9.
Dat bezwaar komen we ook bij andere schrijvers steeds weer tegen. Zo merkt Teellinck
in zijn Spieghel op dat door de kinderen op te pronken en te vertellen hoe mooi ze nu
wel zijn, de ouders de hoogmoed al vroeg aankweken. Daarmee moeten zij ophouden en
in plaats hiervan hun kinderen leren om nederig en ootmoedig te zijn zoals hun lieve
Here Jezus. Ook De Swaefs pedagogische traktaat bevat een waarschuwing tegen het
'hooveerdigh' kleden van de kinderen. In het kader van de campagne die in Middelburg
tegen de overdaad in de kleding gevoerd werd, had hij in 1617 gezorgd voor een
vertaling van een werkje van L. Danaeus: Tractaet van den eerlicken staet der
Christenen in hare cleedinghe. In zijn opvoedkundige traktaat verwijst hij naar deze
vertaling. In de strijd van de Nadere Reformatie tegen het oppronken van kinderen
werd ook het wapen van de rijmkunst beproefd. Men zie de volgende strofen uit 'Het
jonge en onbecommert leven' van Van Lodenstein:
(13) De wereld segt/ lek sal u cleden
Met sijd en costelijck gewaad/
Dat na de mood' uw soete leden
En jonge jaren voeg'lijck staat.
(17) lek deck uw wang met losse locken;
lek maack uw arm ter elboog naackt:
lek koord' en boord' uw sijde rocken;
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En herstell' al wat u mismaackt.
(29) Soud ick mijn wei-geschapen leden/
En dier-gecogte sieltje meed/
En jonge jaren gaan besteden
In 't kopen van mijn eeuwig leed?
(33) Die sijde stricken wis sijn stricken/
En prangen van mijn vrye siel;
Daar my de Hel me'e komt versticken/
Op dat ick in sijn handen viel.
Zie PJ. Buijnsters, red., Bloemlezing uit de bundel Uyt-Spanningen van Jodocus van
Lodenstein, Zutphen z.j., blz. 67v.
De pedagogen Wallenkamp, Koelman, Meyer en Fruytier hebben zich evenmin
onbetuigd gelaten. Wallenkamp heeft met name de jeugdigen gevraagd zich te ontdoen
van hun 'blessen', 'hayr-locken', 'bonte stricken' en 'modische pronckereyen'. Hij roept
hun toe: 'Reynight het uyterlicke, gy kont niet te pure, niet te praecisè wandelen';
echter: 'het hebbe sijnen oorspronck uyt een reyn herte ende ongeveynsde conscientie'
(a.w., blz. 21 van de 'Toe-eygeninghe').
63. Gerhard Meyer, predikant te Beerta, schreef: Portaal Des Heeren Of Een verhandelinge
van de p ligt en der Ouderen, waar te nemen in de opvoedinge van hunne Kinderen,
Omse daar door onder Godz goedheit/uit den staat der natuire tot den staat der waare
genaade/over te brengen, Groningen (Johannes Lens) 1700. Meyer acht het gewenst
dat de ouders 'soo veel doenlijk, hunne kinderen van het speelen aftrekken, en tot
beetere oefeningen van jongs aan soeken te gewennen'. De 'speelsugtigheyd' moet
tegengegaan worden, omdat 'het gemoed niet alleen der kinderen, maar ook van de
bedaagde, door veel speelen ver-ydelt' (blz. 115). Het is veelzeggend dat in Meyers
behandeling van het kinderspel niet Zach. 8:5 geciteerd wordt, maar wel Gal. 5:24.
Moeten we achter Meyers pedagogische advies in zake het spelen van kinderen invloed
van de mysticus Pierre Poiret (1646-1719) zoeken? Meyer was bekend met en had
sympathie voor diens boekje over de christelijke opvoeding! Men zal het in ieder geval
niet los mogen zien van het kind-ideaal dat vooral door toedoen van Koelman in het
piëtisme maatgevend werd. Zo presenteerde hij bijvoorbeeld Hugo Binning als
modelkind: 'Wanneer de andere schoolkinderen plagten te gaan spelen, so was den
kleynen Hugo Binning (hebbende al in die jaren een ziel die boven al was, wat beneden
God was) in plaats van onder de spelende kinderen, steeds te zoeken en te vinden of in 't
heymelijk, of onder eenige van de grootste en deftigste Christenen in die plaats,
biddende of zamensprekende: Syn tijdverdrijf was, zyn ziel te vermaken in een omgang
met God, en met zulke, die met God verkeerden', aldus lezen we in de levensbeschrijving
van Hugo Binning (1627-1653) die voorafgaat aan de door Koelman vertaalde
Ettelijcke Gronden van de Christelijcke Religie, Amsterdam 17333.Ofschoon Koelman
zelf minder gereserveerd stond tegenover het spelen van kinderen dan Meyer, lijkt hij
door zijn biografieën - niet in de laatste plaats door de bekende Twintig Zonderlinge
Exempelen, Van vroeg-bekeerde, en jong-stervende kinderen, die heerlijke blijken van
genade en godzaligheidt vertoonden in haar leven, en doodt, Amsterdam (J. Wasteliers)
1679 - een anti-speelsentiment als van Meyer gevoed te hebben.
64. Daartegen heeft hij uitvoerig geageerd in de aan de 'Wereldtsche hooghten der sonde'
gewijde capita XL, XLII en XLIV. Ik wijs er hier ook nog op, dat Wittewrongel
nadrukkelijk het vieren van het Sinterklaasfeest niet de kinderen afgekeurd heeft. Ik
citeer uit zijn filippica tegen de 'Paepsche Hoogh-tyden' (OCH, cap. XXXIX): 'Salmen
nu noch geloove ende vertrouwen willen stellen op eenen Afgodt? Van een versierden
Sant, so veel wercks maken? Salmen tot sijner eeren, noch een Feest vieren? Voor sijne
jonge Kinderen St. Nicolaes-goet willen koopen, ende dat onder sulcken tytel
overgheeven; om de selve al van hare teere jeught, met sulcke grove superstitien ende
afgoderyen, te besoedelen? Konnen versierde fabulen, ende leugenen van een
afghesette Sant, noch goede vruchten gheven? Vöorwaer, sulcken vermaeck ende Apenspel, moet noodtsaeckelick op het eynde, eene bitterheyt zijn' (OOI, 1060). Men zie
overigens ook nog.R.B. Evenhuis, a.w., deel 2, blz. 116-119.
65. Koelman heeft dit advies uitgewerkt; hij schrijft in De Pligten der Ouders, blz. 164:
'Neemt de bequaame tijdt van ziekte wel waar... toont haar, dat deze roede van Godt is;
datse nu moeten haar zelven voor Christi Richterstoel stellen, voor wien zy nu licht
binnen korten zullen komen; toont haar, hoe en waar aan, en waar over zy zich hebben
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te onderzoeken, byzonder over haar bekeering, en geloof, en heiligmaking; wat lessen
zy nu hebben ter leeren in de ziekte; hoe zy haar schriklijke gevaar moeten behertigen'.
Dit benutten van de lichamelijke ziekte van de kinderen in het kader van de arbeid aan
hun bekering, is een tactiek die ook binnen het Engelse piëtistische puritanisme
gepropageerd werd. Succesvolle voorbeelden vindt men in de spirituele biografieën van
puriteinse kinderen. Men zie bij wijze van voorbeeld, het aan de zielsverandering van
Tabitha Alder gewijde verhaal, dat in Koelmans bundel met Zonderlinge Exempelen is
te vinden (blz. 74vv.). Toen ze ca. zevenenhalf jaar jong was werd Tabitha ernstig ziek
en 'ontrent deze tijdt... vraagde eenen haar, wat zy dacht dat van haar worden zoude,
indien zy quam te sterven? zy antwoordde, dat zy grootelijks vreesde dat zy zoude ter
helle gaan.' - Van dergelijke vragen is er nog een aantal vermeld. Ik teken tenslotte nog
aan dat Jac. Willemsen het advies van Koelman - om te proberen het kind door middel
van een confrontatie met zijn mogelijk levenseinde eeuwig te behouden - als aanvulling
op De Swaefs behandeling van de plichten die de ouders bij ziekte van hun kinderen
moeten waarnemen, heeft overgenomen; De geestelycke queeckerye, blz. 39.
Vgl. OC, 182 met OC-1655, 377v. en OC-1655 2 , 353.
Aan welk werk van Plutarchus het weergegeven experiment is ontleend, heeft
Wittewrongel niet vermeld. Men vindt het beschreven in de aan Plutarchus toegeschreven verhandeling nep\ nociScov aycoyrj*,.
Zou Wittewrongel bekend zijn geweest met de door Samuel de Swaef verzorgde vertaling (uit het Frans): Tractaet
Plutarchi, van de op-voedinghe der kinderen (1619)? Wittewrongel heeft in elk geval
niet Taffin nageschreven, want bij deze auteur zijn de antecedenten van Lycurgus'
proefdieren verschillend: de jachthond is geworpen door een huishond en de huishond
uit het experiment is voortgebracht door een jachthond (BL, 190v°-191r°). Ik teken nog
aan dat we bij Cats in de Spiegel van den Ouden en Nieuwen Tyt het volgende
spreekwoord aangetekend vinden:
Gewent een winde tot den pot
Een jagt-hont wort een keuken-sot.
Zie Alle de Wercken, deel 1, blz. 549.
BL, 190 v°; vergelijk Cats, a.w., deel 1, blz. 549:
Geloof het, dat in teere sinnen
d'Opvoedingh kan den aert verwinnen.
Men vergelijke hiermee Taffin: 'De onvruchtbare aerde wel gebouwet, ghemest, ende
met goet zaet besaeyt zijnde, wort vruchtbaer ende draecht schoone vruchten' (BL, 191
r°). Dezelfde mate van overeenstemming doet zich bij de andere analogieën voor:
OC, 185:
BL, 191 r°:
'het yser slijt met veel te
'Het yser verslijtt met veel te
handelen';
handelen';
'de steen wert door het water dat
'de steen wordt door het water
daer op valt met gestadige
uitgeholt, dat daer op valt met
droppelen uyt-geholt';
ghestadige druppelen';
'men temt de wilde beesten, men
'Men temmet de wilde beesten:
gewent de moetwillige Paerden tot
men ghewent de hoochmoedige paerden
den sadel ende den toom'
tot den zadel, dat mense by den
toom can leyden ende stuyren'
Bij de bespreking van een en ander heeft Wittewrongel DD, 529-536 als leidraad
gebruikt.
Zijn positieve waardering van Plutarchus zal wel mede bepaald zij n door het feit dat een
autoriteit als Taffin voor zijn betoog over de ouderplichten herhaaldelijk steun gezocht
heeft bij Plutarchus.
Vgl. hiervoor aantekening nr. 7.
Inderdaad kwam het voor dat gereformeerde ouders hun kinderen onderbrachten bij
roomse meesters, die de kinderen uit 'verkeerde' boeken lieten leren. De Amsterdamse
kerkeraad heeft zich beijverd hierin verandering te brengen. Zie Th. Jak, Het
godsdienstonderwijs in de tweede helft van de zeventiende eeuw te Amsterdam (doet.
scriptie VU 1982), blz. 11.
Perkins was in zake het vraagstuk van de beroepskeuze een gezaghebbend adviseur. Hij
heeft over deze kwestie niet alleen in zijn Christian O economie geschreven, maar ook in
A Treatise of the Vocations or Callings of Men (1603). Hetgeen Gouge over de
beroepskeuze heeft gedebiteerd (DD, 534f.), steunt op Perkins' ideeën; De Swaef heeft
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in zijn bespreking van de beroepskeuze van/voor kinderen eveneens Perkins
nageschreven, hij heeft zelfs - met bronvermelding - een uitvoerig citaat uit Perkins'
'Treatise' opgenomen.
Wittewrongel heeft een samenvatting gegeven van het uitvoerige verhaal dat bij
Perkins (die het aan de kerkgeschiedenis van Ruffinus had ontleend) is te vinden: vgl.
OC, 184v. en CH, 325.
Aldus eveneens Gouge (DD, 534f.) en Perkins (CH, 325v.).
Vgl. G. Groenhuis, De predikanten.
De sociale positie van de
gereformeerde
predikanten in de Republiek der Verenigde Nederlanden voor ± 1700 (diss. R U U ) ,
Groningen 1977.
Aldus eveneens Gouge (DD, 536f.). Als voorbeeldige bijbelfiguren noemt Wittewrongel: Abraham, Job, David en Bathseba, Loïs (N.B.: in de uitgave-1661 abusievelijk:
Louis) en Eunice. Met Origenes ziet Wittewrongel in Job een man die niet zo zeer
bezorgd was voor de lichamen van zijn kinderen als wel voor hun zielen. Hij citeert
Origenes in dit verband ook in het Latijn: Non tantum pro corpore filiorum solicitus
[N.B.: in de eerste druk correct: sollicitus] erat, sed plus de anima cogitabat. Dit citaat
bleek ontleend te zijn aan Gouge: vgl. OC, 195 en D D , 542 in de marge.
Met het oog op het gemis aan aangeboren godvruchtigheid en deugdzaamheid schreef
Thomas Gataker dat de kinderziel van nature als een 'tabula rasa' is (OG, 36; aldus - in
navolging van Gataker? - ook Teellinck, NV, 202). Wittewrongel heeft deze
karakteristiek niet willen overnemen; men zie het volgende veelzeggende citaat: "t Is
met de selve [ = de kinderen] niet alleen als met de eerste aerde, tohu, bohu, alles woest
ende ledigh; maer als de aerde naer des menschen val, dewelcke met distelen en doornen
is vervult geworden' (OCH, 749v.).
Gouge zei het - in navolging van Hieronymus, wiens pedagogische brief aan Laeta hij
citeert - zo: 'they [ = children] are not borne but made Christians' (DD, 537).
De hier weergegeven argumentatie is een combinatie van door Wittewrongel aan
Gataker (OG, 41) en Hildersam (TP, 243) ontleende overwegingen.
Wittewrongel schrijft 'dat de genade van de Ouders niet en werdt voort-geset tot de
kinderen, maer de nature. Hoe heyligh dat oock yemandt is, hy en kan sijne kinders niet
anders als met de natuerlicke geboorte, en niet na de Geestelicke weder-geboorte voortbringen' en citeert dan nog Psalm 51:7. Men vergelijke hiermee hetgeen we in een van
de'lectures' van Hildersam over dat psalmvers lezen: 'Hoewel dat veele Ouderen selve
heyligh zijn... evenwel nochtans besmetten sy hare kinderen, ende brenghen op haer af
dese verdorventheydt der nature... wy (en konnen) onse kinderen in hare natuurlijcke
gheboorte niet mede deelen, als... 't ghene dat behoort tot onse nature' (TP, 240).
OC, 197: 'Godt de Heere heeft ons... tot Wachters over onse kinderen gestelt... en soo die
in hare sonden souden sterven, door ons versuym in desen deele, Godt de Heere soude
haer bloedt van onse handen eysschen'; vgl. D D , id.: 'parents... are by God made
watchmen over their children: if therefore their children live and die in impietie
through their parents negligence, their bloud shall be required at their parents hands'.
Zo zegt althans Hildersam (TP, 244) het. Ik attendeer in dit verband ook op de titel van
het pedagogische traktaat van Koelman: 'De plichten der ouders in kinderen voor God
op te voeden' (curs. L.F.G.).
Aldus ook Gouge (DD, 538f.) en Hildersam (TP, 246).
Wittewrongels bron is Gouge (DD, 537f.). Zelfs het door Gouge in het onderhavige
verband aangehaalde gezegde 'that a plant will best grow in the soile out of which it first
sprung', is overgenomen: 'Men seght in 't gemeen, dat de planten best groeyen in de
selfde aerde daerse eerst uyt gesproten zijn': vgl. DD, 538 en OC, 198.
Dit voordeel is ook genoemd door Gouge (DD, id.) en Hildersam (TP, 244).
Wittewrongel schrijft: 'Hoe meer neerstigheydt dat wy daer toe besteden, om onse
Kinderen in de ware Godtsaligheydt op te bringen, ende het zaedt der genade in hare
Ziele te saeyen, hoe meerder liefde dat sy ons oock sullen toedragen: Hoe gewilliger dat
sy sullen gehoorsamen'; men vergelijke hiermee wat Hildersam opmerkt: 'Als de
genade in haer gewracht [sic!] is (voornamelijck als het is geschiedt door middel van
ons) dan sullense ons veel meer beminnen, ende ten dienste staen, als andersins' (TP,
244).
Becon schrijft in zijn Catechism (1560) dat ouders hun kinderen godzalig moeten
opvoeden 'from their very cradles and tender infancy'; The Catechism of Thomas Becon
(ed.-J. Ayre), Cambridge 1844, p. 353.
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89. Vgl. Erasmus vorL Rotterdam, Ausgewahlte pddagogische Schriften (besorgt von AT
Gail), Paderborn 1963, S. 107-159.
90. Het pleidooi van de pedagogen om vroeg met de godzalige opvoeding - i.h.b. met de
catechese - te beginnen, stuitte bij de opvoeders nogal eens op weerstanden: (1) de
kleine kinderen begrijpen de denkbeelden die men hun moet bijbrengen nog niet; (2)
kinderen die al op jonge leeftijd 'neuswijs' zijn, verbeelden zich veelal teveel; (3)
menige jonge engel, ontpopt zich later als een oude duivel; (4) een geestelijk vroegrijp
kind zal men spoedig moeten verliezen. Wittewrongel heeft deze bezwaren niet
vermeld, noch weerlegd. Dat is wel gedaan door Gouge en Hildersam alsook door
Wittewrongels jongere tijdgenoot Oomius en door de achttiende eeuwse gereformeerde
pedagoog J. Fruytier. Ik zal er hier niet nader op ingaan, wel attendeer ik er nog op dat
een overzicht van voor- en tegenstanders van vroege godsdienstige opvoeding onder
de zgn. 'grote pedagogen' te vinden is in de vrij onbekende dissertatie van W. Ziehen,
Das Problem der Verfrühung in der Religionspadagogik in seinem
Zusammenhang
mit der allgemeinen Pddagogik geschichtlich, psychologisch und
èrziehungswissenschaflich entwickelt, Halle 1940.
91. Vgl. DD, 544: 'When children first begin to be capable of instruction, they are most
pliable' (pliable = plooibaar, volgzaam).
92. Vgl. DD, 544: 'twigs while they are tender are bowed any way'. 'Terwijl het rijsje swack
is, moet men 't buygen', zei men ten onzent. Jacob Cats' emblematische werk Spiegel
van den Ouden en Nieuwen Tyt begint met platen en bijpassende rijmen, zinspreuken
en spreekwoorden betreffende de opvoeding; de eerste plaat toont een tuinman die
tevergeefs probeert om een oude, scheef gegroeide boom te rechten; een bijpassend
rijm luidt als volgt:
Terwijl het rijs is jonck en swack,
En heeft niet eenen harden tack,
Terwijl het spruytje buygen kan,
Soo moet een neerstig bogert-man
Het boomken leyden met'er hant,
Het boomken houden in den bant;
Ten eynde dat'er sonder bogt
Ter voller hoogte komen mogt.
Leyt, vrient, en leer uw weerde kint
Soo haest sijn eerste jeugt begint;
Want kromt het dan, en regt gy 't niet,
Soo is 't een eeuwig huys-verdriet.
Zie Alle de Wercken, deel 1, blz. 485.
93. Vgl. OG, 38: 'een Veulen wordt veel eer getemt en bequaem gemaeckt voor de Wagen
te gaen, als het noch jongh is'.
94. Vgl. DD, 544: 'Clay, wax, and such other things while they are soft receive any
impression'.
95. Men vindt ze bijvoorbeeld al bij Horatius, Quintilianus en Plutarchus.
96. Ontleend aan Hildersam (TP, 253): 'van alle de gene die wy lesen met quade gheesten
beseten gheweést te hebben, de Duyvel alderqualijckst wierde uytgedreven uyt die
ghene, den welcken hy hadde beseten van sijne jonckheydt aen'.
97. Bijvoorbeeld bij Bullinger, Becon, Gouge en De Swaef.
98. Dit Latijnse gezegde heeft Wittewrongel aangetroffen bij Gataker. Hij vertaalde het
als volgt: "t Is lange eer men de konste wech heeft, en het leven is kort' (OC, 187);
puntiger is de vertaling van Johannes Grindal: 'een lange Taeck, en een korte tijt' (OG,
38).
99. Men zie in zijn De Pligten der Ouders (Amsterdam 1679) het tweede hoofdstuk,
waarin Koelman aangeeft 'hoe men de Kinderkens tot haar zesde jaar zoude
onderwijzen en opqueken ten goede' ( = blz. 12-20). In zijn achter dit werk gevoegde
Driederley Catechismus (Amsterdam 1679) bevindt zich een catechismus met
'Vraagjens, welke men de kleynste Kinderen leeren zoude' ( = blz. 3-16).
100. Vgl. J.A. Comenius, Informatorium der Mutterschul (herausgegeben von J. Heubach),
Heidelberg 1962. J. Heubach merkt in het voorwoord over Comenius' geschrift op: 'In
der Geschichte der Padagogik ist sie die erste grössere und geschlossene Unterweisungsschrift für das vorschulische Kindersalter' (S. 7).
101. Dat het laatste de facto - althans te Middelburg - gebeurde, kan men bij Teellinck
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lezen: 'Daer zijn jonghe lieden, welcke smake ghecregen hebbende inde Goddelijcke
oeffeningen, ende in het woort Gods, geen treek en hebben tot die ydele boecken, ende
mallicheden, daer mede vele jongelien so jammerlijck verpestet worden, maer
vermaken sich so fijn in H. oeffeningen, dat het een mensche mach deucht doen aen
het herte, sulex te sien' (NV, 205).
Met betrekking tot de inhoud van hetgeen de kleine kinderen geleerd moet worden,
schrijft Wittewrongel, dat men er zijn werk van moet maken om hen 'de eerste
beginselen der Christelicke Religie, der Godtsaligheyt, en vreese Gods in te planten,
God te leeren kennen, 't goede van het quade te onderscheyden, &c'; deze
omschrijving van de inhoud van de eerste opvoeding in de vreze Gods is door
Wittewrongel ongetwijfeld van Hildersam overgenomen, want zijn voorschrift in
dezen luidt: 'leert haer Godt kennen, kennen wat goedt ende wat dat quaedt is, leert
haer eenighe weynighe van de eerste ende lichtste beginselen der Religie' (TP, 250).
Wittewrongel schrijft: 'Dewijle de kinderen noch jonck zijn, soo zijn de selve meest
onder de ooge van de Moeder, sy voedtse, sy kleedtse, sy past daer op, als sy niet wel en
zijn'; vgl. DD, 546: 'For while children are young, their mother is most in their sight:
she feedeth, she apparelleth them, she tendeth them when they are not well'.
Ook Teellinck adviseerde om de moeders - én de dienstboden! - hiervan gebruik te
laten maken: 'hier connen de Moeders, de Dienst-boden, veel goets doen; als sy de
kinders cleeden, t'eten geven: dat sy hun dan doen repeteren, segghen, ende
hersegghen, wat sy gheleert hebben' (NV, 204). Waar men zich kwijtte van de
religieuze opvoedingstaak m.b.t. de kleine kinderen zal deze taak overwegend door de
moeder zijn gepraktizeerd. Ook al was vader predikant! Zo schrijft de gereformeerde
predikant van Arnhem Johannes d'Outrein: 'Hoe menigmaal was het my tot
verquikking, als ik myn 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'; Den Honig-Raat der Verdrukkingen, Amsterdam
(Gerardus Borstius) 17002, blz. 10 van de opdracht.
In der derde druk van de Oeconomia Christiana is hetgeen in de eerste en tweede druk
in cap. XXXII over het oudervoorbeeld was geschreven, opgenomen in cap. XLII, dat
geheel is gewijd aan de relevantie van het goede voorbeeld van de huisvader en moeder.
De aangehaalde uitspraak lijkt ontleend te zijn aan Taffin; bij deze auteur lezen we:
'indien het exempel van Vaders ende Moeders strijdt teghen de onderwysinghe: Ist
(segghe ick) datse hare kinderen onderrichten, sober, zedich ende kuysch te wesen
ende sy zijn selve dronckaerts, ongeschickt ende lichtveerdich in woorden, zeden ende
wereken, dat is hen met den monde segghen, datse vroom moeten wesen, ende de selve,
als met der handt, met haer trecken tot alle ondeuchden ende ghebreken' (BL, 197r°).
Dat is gedaan door bijvoorbeeld Taffin, De Swaef, Teellinck en Wallenkamp. De Swaef
en Koelman adviseerden niet alleen om de kinderen verre te houden van verkeerde
makkers, maar ook om hen met vrome vriendjes te laten omgaan.
Vgl. Teellinck, NV, 205: wanneer de kinderen 'haer dinghen heel wel ghedaen
hebben', geve men hun af en toe 'wat fraeys'.
De typering van Bernardus heeft Wittewrongel gevonden in Gatakers Davids
Instructer (zie OG, 37, 40). Aan Gataker (OG, 40) heeft hij ook nog de waarschuwing
van Quintilianus voor een te toegeeflijke opvoeding ontleend. Dat Quintilianus ook
geschreven heeft dat hij een tegenstander van lichamelijke straffen was, lezen we
evenwel noch bij Gataker, noch bij Wittewrongel; vgl. E.B. Castle, De opvoeding in de
klassieke oudheid, Utrecht/Antwerpen 1965, blz. 138.
Ridderus verwerkte deze uitspraak als volgt in zijn samenspraak over de plichten van
ouders en kinderen:
Martha: 'Ick hadde onlanghs een roede in huys gebracht, maer mijn man smeetse in 't
vyer';
Lazarus: 'Hy sie toe dat Godt sijn kinderen niet en werpe in 't helsche vyer' (TdH, 303).
Wittewrongel heeft overgeschreven wat Gouge over de 'benefits' van 'correction by
stripes and blowes' heeft opgemerkt (DD, 553f.).
Ook deze regels heeft Wittewrongel ontleend aan Gouge (DD, 555ff.). Behalve op de
Schrift heeft Gouge zich voor zijn 'direction to parents in correcting their children' ook
op Cicero's De officiis gebaseerd.
Vgl. Gouge n.a.v. Ef. 6:4: 'The word translated nurture, signifieth as well correction as
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instruction... Both senses will here stand, and our English word (as well as the Greeke)
will beare both: for tonurture children, is as well to correct them, as to instruct them'
(DD, 157); PaulBaynes,/ï Commentary upon The whole Epistle of the Apostle Paul to
the Ephesians, London 16585 eveneens n.a.v. Ef. 6:4: 'if we should read in correction
and admonition... another thing may be marked, viz. That wee must joyn admonition
with giving correction (p. 553).
Vgl. DD, 158: This word (admonition) according to the notation thereof, hath a
particular relation to the minde, and pointeth out an informing and instructing of it';
'as parents deliver good precepts and principles to their children, so they muyst be
carefull, by forcible and frequent admonitions, to fix and settle them in the mind of
their children'.
Men vergelijke hetgeen Hildersam aan het eind van zijn bespreking van de
opvoedingsmiddelen schrijft: 'ghy meugt billijck tegenwerpen, dat vele Ouders die so
sorghvuldigh zijn geweest als mogelijck was in 't gebruyck van dese middelen, sulcke
genadenloose kinderen hebben ghehadt als yemandt anders' (TP, 254): eerder noemde
hij Noach, Abraham, Izaak, David en Josaphat als voorbeelden van 'heylighste
Ouderen' met 'ghenadenlooste kinderen' (TP, 239). Die voorbeelden zijn ook door
Wittewrongel genoemd.
Voor zijn bespreking heeft Wittewrongel gebruik gemaakt van Gouges behandeling
van de ouderplichten met betrekking tot der kinderen 'riper yeeres wherein they are to
be placed forth' (DD, 558-567).
Vgl. N. de Roever, Van Vrijen en Trouwen, Amsterdam z.j. ( = reprint van de uitgave
Haarlem 1891), blz. 149.
Koelman, De Pligten der Ouders, blz. 173. Teellinck hekelde in de Sleutel Der Devotie
(Utrecht 1655) omstandig het in welgestelde kringen voorkomende streven om voor
de kinderen meer te vergaderen dan 'een bescheyden deel' (blz. 430-439). In zijn
Laetste Predikatien (gehouden in 1629, uitgegeven te Amsterdam in 1647) noemde hij
het een 'groote dwaesheyt' om de kinderen veel geld en goederen na te laten, 'want ghy
laetse duysent en duysent periculeuse dingen achter, daer mede sy haer selven
verstricken' (blz. 130).
Aldus eveneens D D , 572. Dit bijgeloof wordt ook door Jac. Sceperus in zijn SchatBoeck Der Onderwijsingen voor Kranck-Besoeckers, Amsterdam (J.J. v. Waesberge)
1670, blz. 169 genoemd als een reden waarom men het maken van een testament al
maar uitstelde.
Men kende in Engeland het stelsel van 'primogeniture'; dit hield in dat bij overlijden
van de landeigenaar zijn oudste zoon het land kreeg. Gouge achtte dit systeem
gerechtvaardigd, omdat 'houses and families by this meanes are upheld and continued
from age to age'. En dat is volgens hem van vitaal belang voor de stabiliteit van het
gemenebest (DD, 577). Men zie overigens L. Stone, o.c, reg. i.v. 'primogeniture'.
Vooreen voorbeeld verwijst Koelman, a.w., blz. 165 naar de beschrijving van het leven
en sterven van de puritein Robert Harris (1579-1658), die te vinden is achter het door
hem vertaalde boekje van W. Guthrie, Des Christens Groot Interest. Aan deze
biografie is toegevoegd: Het advys en den raad van Dr. Harris aan zyn huisgezin,
gevoegt aan zyn Testament, by hem gemaakt in 't Jaar 1636. Zie L.F. Groenendijk,
Guthrie's vademecum en de door Koelman toegevoegde illustraties, achter: W.
Guthrie, Des Christens Groot Interest, Utrecht 1981, blz. 499-502.
In het door Van Lodenstein samengestelde boekje over het sterfbed van zijn in 1663
overleden boezemvriend en collega Justus van den Bogaart lezen we: 'de Kranke...
verzogt... zijn oudste kind Gillis van den Bogaart bij hem: een zoon van ontrent elv
jaaren, die eenige weeken of maanden aan de koortse gegaan, en gelegen hebbende, nu
zeer zwak was: deze wierd van éénen der booden op den hals gedraagen, en voor zijn
bed gebragt; als hij hem zag zeide hij: Myn zoon! de Heere God heilige u door deze
bezoekinge, en zee gene die kastydinge aan uwe ziele; bidden Heere, dat hy uwe zonden
van stoutigheid en dertelheid wil vergeeven, zyt niet meer dertel; maar vreesd God, en
zyt uw Moeder gehoorzaam: zyt niet te vreden met een uiterlyk onberispelyk en
burgerlyk leeven, nog ook met uiterlyke Godsdienstigheid; maar staat na inwendige
Godzaaligheid en Godsdienst; ende en rust niet voor dat gy 't inwendige Geestelyke
leven hebt: bewaart u zelven wel van de ïueereld, en begeeft u met die niet; maar maakt
dat men altydeen merkelyk onderscheid zie tusschen u, zynde een Leeraars kind, en een
kind des weerelds; zyt neerstig in het leezen: en in het bidden; onderwyst uw andere

lil

Broertjes en zusjes; en gaat gy dezelve in 't leezen en bidden, en inzonderheid in
Godzaaligheid, met een goed exempel voor, want gy zyt myn oudste Zoon: hoort gy dat
wel? doet dan zoo myn Zoon: myn Zoon! de Heere wil u zeegenen! Dit waaren zoo
omtrent de woorden die hy tot zyn zoon in vermaaningen en zeegeningen sprak, uyt
twee'er aanteekeningen t'zamengesteld: waar op 't kind zeer zwak van zyn ziekte, en
nu zeer bewoogen over de Vader, na dankzegging en belovte van betragtinge, weder
weg gebragt wierde'; ]. van den Boogaarts Laatste Uuren[l66$], Schiedam (Leberecht
Schmidt) 1766, blz. 47v„
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8. DE HEER/ VROUW DES HUIZES EN HET
PERSONEEL

Het laatste gedeelte van Wittewrongels ethiek der huisrelaties handelt
over de plichten die in de relatie van meesters, resp. vrouwen en
dienstknechten, resp. dienstmaagden1 waargenomen behoren te worden
(cap.XXXIV - XXXVII). Zijn betoog is grotendeels ontleend aan Gouge
(DD, 589-693).2
Alvorens Wittewrongel begint met de bespreking van de plichten van de
knechts en de meiden, verdedigt hij - in navolging van Gouge (DD, 591594) - de rechtmatigheid van de dienstbare relatie (OC, 206v.). Hij keert
zich tegen het door 'eenige weder-doopers' verdedigde standpunt dat,
omdat in Christus noch dienstknecht noch vrije is, er ook geen sprake mag
zijn van maatschappelijke ongelijkheid zoals in de heer-knecht relatie.
Wittewrongel erkent dat de gelijkheid in het geestelijke niet irrelevant is
voor 'den uyterlicken toestandt', maar de maatschappelijke ongelijkheid
wordt er volgens hem niet door opgeheven. De dienstbaarheid was een
straf op de zonde en God heeft van deze straf een schuldige plicht gemaakt.
Als de maatschappelijke ongelijkheid zou opgeheven zijn, dan zouden er in
het Nieuwe Testament toch geen voorschriften voor de meester-knecht
relatie zijn gegeven?
8.1. DE PLICHTEN VAN HET HUISPERSONEEL

De dienstbaren moeten hun meesters en vrouwen vrezen (OC, 207v.;
Wittewrongel refereert aan Ef. 6:5 en 1 Pet. 2:18). Zij behoren hen hoog te
achten en te ontzien. Hun grondhouding moet er een zijn van submissie,
hetgeen manifest moet worden in hun eerbiedig gedrag, gehoorzaamheid
en trouw.
Gelovige dienstknechten worden volgens 1 Tim. 6:2 geacht hun heren
beter te dienen dan ongelovigen dit zouden doen. Hun dienst is niet
'gedrongen', maar wordt verricht in gehoorzaamheid aan God en uit liefde
tot hun superieuren (OC, 208, 216). Hét voorbeeld voor alle knechts en
meiden is het vrijwillige dienstbetoon van de Zaligmaker (OC, 213, 216).
Volgens Wittewrongel wordt dergelijk dienstbetoon vrijwel niet aangetroffen: 'alles is maer enckel oogen-dienst, en daerom gedrongen' (OC,
219).
De onderdanigheid die het personeel zijn superieuren schuldig is, moet
volgens Coll. 3:22v. 'in alles' betoond worden. Uiteraard heeft dit 'alles'
geen betrekking op hetgeen God verboden heeft (OC, 214).3
Het eerbiedig respect dat het huispersoneel zijn superieuren schuldig is,
moet getoond worden in spreken en lichaamshouding. Wittewrongel heeft
deze plicht op vrijwel dezelfde wijze gekonkretiseerd als de eerbiedige
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bejegening door de kinderen van hun ouders (vgl.OC, 208vv. en OC,
I45vv.). Ik stip hier slechts aan dat de knechts en dienstboden ook in hun
kleding moeten tonen dat zij de plaats van de heer en vrouw des huizes
respecteren: zij zullen geen kleding mogen dragen waardoor het onderscheid tussen hen en hun meerderen niet meer zichtbaar is (OC, 210). 4
Ook de gehoorzaamheidsplicht van het personeel bevat vrijwel dezelfde
elementen als de gehoorzaamheid die van de kinderen geëist wordt
(vgLOC, 210-213 en OC, 150-154). Wittewrongel benadrukt dat gehoorzaamheid een plicht is die inherent is aan het dienstknecht en -maagd zijn:
het zich voegen naar de wil van hun meerderen is hun blijvende en zich tot
alles uitstrekkende plicht (OC, 213).
Een laatste belangrijke plicht van het huispersoneel is om de deugd der
getrouwheid te betrachten (OC, 217vv.; Wittewrongel baseert zich op Tit.
2:9v.).5 De knechts en meiden moeten op een verantwoorde manier
omgaan met hetgeen hun meester toebehoort: zij mogen niet stelen of
verkwistend zijn. De geheimen van het huis mogen niet op straat gebracht
worden. Wanneer er meerdere personeelsleden aanwezig zijn, moeten zij
eensgezind het voordeel van het huis beogen. Zij moeten ook het welzijn
van de kinderen van meester en mevrouw bevorderen en zich er dus voor
wachten om hen te verleiden tot het doen van verkeerde dingen. 6 In geval
van ziekte moeten zij hun superieuren zoveel mogelijk behulpzaam zijn.

8.2. DE PLICHTEN VAN MEESTERS EN VROUWEN

Wie personeel in huis neemt, moet er volgens Wittewrongel vooral op
letten of de betreffende man of vrouw vroom is (OC, 220v.). 7 Wanneer
ongodzalige mensen in dienst genomen worden, zal dit kwalijke gevolgen
voor het godsdienstig-zedelijk leven in het gezin hebben. Ook zal men
merken dat zij niet zo ijverig zijn als godzalige knechts en meiden. Evenals
Gouge acht Wittewrongel het nodig om te klagen over de onverschilligheid
die men aan de dag legt ten aanzien van religie en zedelijkheid bij de keuze
van personeel (vgl.OC, 221 en DD, 649). Volgens Wittewrongel komt het
zelfs voor dat men per sé geen godvrezend personeel in huis wil nemen.
Waarom dat zo is vermeldt hij niet. Afgaande op uitlatingen van Ridderus
en Teellinck neem ik aan, dat men bang was dat een vrome dienstbode
teveel tijd aan haar devotie en te weinig tijd aan haar huishoudelijke
werkzaamheden zou besteden. 8
God heeft de heer en vrouw des huizes met gezag bekleed. Het is hun plicht
ervoor te zorgen dat hun personeel ontzag voor hen houdt (OC, 222v.).
Daartoe is van belang dat zij een fatsoenlijk leven leiden. Voorts moeten zij
zich nimmer laten overhalen om zondige dingen te doen of zich in een
chanteerbare positie laten brengen.
Het komt de heer en vrouw des huizes toe om hun ondergeschikten te
bevelen wat zij moeten doen en hoe zij het werk verricht willen hebben.
Wanneer het personeel in zijn plichtsbetrachting tekort schiet, mogen zij
het bestraffen. Zelfs lichamelijke straf is volgens Wittewrongel toegestaan.
Hij realiseert zich dat velen het toestaan van kastijden van het personeel
een Vreemde, ende onvriendelicke leere' zullen vinden, maar het is nu
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eenmaal niet geoorloofd om iets van Gods geopenbaarde wil achter te
houden: Spreuk. 29:19 en Luk. 12:47 bevatten de onderhavige 'waerheydt
Godts' (OC, 225). De lichamelijke straf is voor Wittewrongel wel een
uiterste middel. Men moet altijd eerst proberen door een veelzeggende blik
en met waarschuwende en bestraffende woorden het personeel te verbeteren (OC, 225, 227). In tegenstelling tot Gouge ziet Wittewrongel er geen
heil in om oudere personeelsleden te slaan: dat leidt namelijk toch niet
meer tot verbetering. Men kan ze in geval van onverbeterlijk verkeerd
gedrag maar beter ontslaan (vgl.OC, 226 en DD, 661).9 Voorts geeft
Wittewrongel als zijn mening te kennen dat hij het, met Chrysostomus,
onbetamelijk vindt wanneer de heer des huizes de dienstbode lijfelijk straft:
dat behoort zijn echtgenote te doen.10 En laatstgenoemde behoort het slaan
van de knechts aan haar man over te laten (OC, 226v.). n
Wittewrongel mag dan de lichamelijke straf toestaan, hij is geenszins
geporteerd voor een harde gezagsvoering. De heer en vrouw des huizes
moeten voortdurend op hun hoede zijn voor machtsmisbruik. Hij
attendeert hen erop dat zij volgens Ef. 6:9 een hemelse meester boven zich
hebben die zij als dienstknechten verantwoording schuldig zijn, en dat bij
God de knechts en meiden hetzelfde aanzien genieten als hun superieuren
(OC, 232v.).
Wittewrongel roept de meesters en vrouwen op om hun knechts en meiden
als zoons en dochters te beschouwen (OC, 232). Laten zij hun 'boden' zo
behandelen dat die hen liever beminnen dan ontzien (OC, 223). Dit kunnen
zij bereiken door duidelijk te maken dat zij niet slechts op eigen profijt uit
zijn, maar ook het belang van het personeel op het oog hebben. In
navolging van Gouge heeft Wittewrongel dit als volgt gekonkretiseerd
(vgl.OC, 228-232 en DD, 666ff.). De meesters en vrouwen dienen ervan
doordrongen te zijn dat hun knechts en meiden geen lichamen van koper
en staal, maar van vlees en bloed hebben. Zij mogen hen dan ook niet
overladen met werk en behoren hun voldoende tijd te gunnen voor rust en
ontspanning. Een ziek personeelslid mag men niet ontslaan, maar behoort
men juist extra te verzorgen. Men moet met het personeel een behoorlijk
loon afspreken en dit dient op tijd en volledig uitbetaald te worden.
Nog belangrijker dan deze uitwendige zorg is de zorg voor het zieleheil van
de knechts en de dienstboden. Dit aspect van de vaderlijke zorg behelst dat
het personeel wordt aangespoord om ter kerke te gaan en betrokken wordt
bij de huisgodsdienst.12 Zó doende zijn het de heer en vrouw des huizes die
hun ondergeschikten de grootste dienst bewijzen.
Dit alles was in de praktijk geenszins regel. Wittewrongels betoog was
geen weerspiegeling van een existerende idylle, maar een patriarchaal
alternatief voor de uiterst zakelijke relatie die men in ons land met het
huispersoneel placht te hebben.13
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AANTEKENINGEN
1. Wittewrongel heeft het huispersoneel onderscheiden in dienstknechten en dienstmaagden. (N.B.: met 'dienst-boden' of 'boden' (OC, 223, 225) worden door hem zowel
mannelijke als vrouwelijke personeelsleden bedoeld.) Hij is daarin Gouge gevolgd, die
de 'servants' onderscheidde in 'men-servants' en 'maids'. Bij de 'men-servants' hebben
hem vooral de 'prentises' (= apprentices) voor ogen gestaan: jongens die tegen betaling
in een ander huishouden werden opgenomen om een beroep te leren. Zie over dit
Engelse 'fostering out system': L. Stone, The Family, Sex and Marriage in England
1300-1800, London 1977, p. 106ff.. In ons land bestond het inwonend personeel
grotendeels uit vrouwelijke hulpen in het huishouden. Vandaar dat Ridderus hetgeen
door Wittewrongel over de plichten van dienstknechten en -maagden was geschreven,
heeft bewerkt tot een samenspraak over de plichten van de vrouwelijke dienstboden
(TdH, 305-320).
2. In Gouges behandeling van de plichten die 'masters' en 'servants' jegens elkaar moeten
nakomen, kan men ettelijke overeenkomsten vaststellen met wat over de plichtsbetrachting in deze relatie is opgemerkt door John Dod en Robert Cleaver in hun
huisboek (HG, 365-386) en hun verklaring van de decaloog. Ik acht het dan ook
alleszins aannemelijk dat Gouge van deze werken gebruik heeft gemaakt. De
hoofdtrekken van de puriteinse ethiek der meester-knecht relatie zijn al te vinden in de
uit de jaren zestig van de zestiende eeuw daterende Catechism van Thomas Becon. Vgl.
L.L. Schücking, Die puritanische Familie, Bern/München 1964, S. 95.
3. Wittewrongel heeft dit niet gekonkretiseerd, Gouge wel: 'if a master should command
his servant to kill, to steale, to forsweare himselfe, to lie, to use false measures and
weights, to goe to masse, or doe any other unlawfull thing, he ought not to obey him'
(DD, 638).
4. OC, 210: 'In hare kleedinge, moeten sy laten sien, dat sy haere Meesters ende Vrouwen
respecteeren, welcke dan na haren staet en conditie moet gefatsioneert zijn;' vgl. DD,
602: 'The apparell also which servants weare must be so fashioned and ordered, as it
may declare them to be servants, and under their masters, and so it will argue a reverend
respect of their masters'.
5. Hetgeen Wittewrongel hierover heeft opgemerkt, is een samenvatting van Gouges
uitvoerige bespreking van 'servants faithfulnesse' (DD, 622-635). Wittewrongel maakt
er geen melding van dat hij in het tweede boek van de Oeconomia Christiana een meer
algemene beschouwing aan de deugd van de trouw heeft gewijd (OCH, 356-369).
6. De invloed die met name de vrouwelijke dienstboden op de kinderen konden hebben,
achtte men niet gering; men leze wat Teellinck dienaangaande opmerkte: 'De
Dienstboden zijn veel ontrent de kinderen, zijn die corsel, haestich, ongheschickt,
leughenachtich, clappachtich, lichtveerdich, hebben die een vuylen beek, de kinderen
sullen het van hun aen-leeren; ende soo in teghendeel. Een ongeschickt Dienst-bode, is
als een Satan onder den kinderen; daerenteghen een Godsalighe Dienst-bode, is als een
Engel aen hun, die is gout weert' (NV, 203).
7. Vgl. DD, 648: 'choose such as feare God'. Waar Gouge ook nog op gewezen heeft, is dat
men liefst personeel moet nemen dat van eenvoudige komaf is. Hij verzet zich tegen de
praktijk om vooral die kinderen als 'apprentices' te nemen, waarvan de ouders de
hoogste vergoeding betalen (DD, 649f.).
8. Volgens Wittewrongel zullen vrome personeelsleden 'conscientie maecken van haren
dienst, ende neerstigh in haer werek zijn' (OC, 221). Van dezelfde strekking is hetgeen
Ridderus Maria laat opmerken in zijn samenspraak over de dienstboden; Martha
gelooft echter niet in het positieve verband tussen vroomheid en naarstigheid. Vrome
dienstboden zijn geen 'doensters': 'Den Bybel leyt haer te veel in 't hooft: sy dencken te
veel op de kereke, en op haer plichten, daerse oock tijt toe hebben willen: lek sie dat
andere mijn huys schoonder houden' (TdH, 310). Volgens Teellinck was het een veel
gehoorde klacht, 'dat even die dienst-boden, welcke daer sich voor-doen als waeren sy de
Godtsalichste, onder de hant ghevonden worden aldertraechst ende slapst te wesen in
haer huysselijck werek'. Teellinck acht deze klacht niet geheel zonder grond. Uiteraard
is hij voor het aantrekken van vrome dienstboden en vindt hij het nodig dat zij hun
religieuze plichten nakomen; zij moeten in dezen echter niet overdrijven: de bijzondere
devotie mag niet ten koste gaan van de gewone beroepswerkzaamheden, laat staan als
een dekmantel voor luiheid fungeren. De dienstboden moeten bedenken dat God zich
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ook laat dienen door de gewetensvolle uitvoering van de dagelijkse huishoudelijke
werkzaamheden. Zie Sleutel Der Devotie, Utrecht 1655, blz. 410-415.
Gouge schrijft op de genoemde plaats: 'if notwithstanding their yeares they be stout,
and will not regard words, their stoutnesse must be beaten downe with blowes'. N.B.:
het slaan van oudere personeelsleden had Wittewrongel in de eerste druk van zijn boek
nog niet expliciet ontraden (vgl. OC-1655, 473).
Wittewrongel haalt de volgende uitspraak van Chrysostomus aan: Servam verberare
viro maxime ignominiae est. Deze uitspraak heeft hij bij Gouge gevonden (DD, 662 in
de marge; N.B.: Gouge heeft 'maximae' i.p.v. 'maxime').
Het voorschrift om alleen seksegenoten te slaan, is behalve bij Gouge (DD, 662) ook te
vinden bij Dod & Cleaver (HG, 378f.). Smith (PM, 97) en Bullinger (CSM, lxii v°). Het
onderhavige voorschrift heeft uiteraard te maken met het feit dat men bang was voor
ongewenste handtastelijkheden.
Volgens Ridderus was men er doorgaans niet voor geporteerd om het personeel te
betrekken bij de huisoefeningen: die hield men liever met de intimi. Als in zijn vaker
aangehaalde samenspraak Lazarus voorstelt om ook de dienstboden aan de huisgebeden
te laten deelnemen, repliceert Martha als volgt:' men moet sich met de dienstboden soo
gemeyn niet maken: lek huerse om mijn werek te doen, en niet om haer Predicant ten
[sic!] zijn' (TdH, 317).
Over die zakelijke verhouding: D. Haks, Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en
18de eeuw, Assen, 1982, blz. 173v.. Men leze ook hetgeen G. Kalf f opmerkte over de
verhouding tussen meesters en dienstbaren: 'In welke opzichten de Republiek der
Verenigde Nederlanden ook een aristocratisch karakter moge hebben vertoond, zeker
niet in de verhouding tusschen meester en dienstbaren; die verhouding toont, dat er
toch ook een krachtig democratisch element in de maatschappij dier dagen aanwezig
was'; G. Kalff, Huiselijk en maatschappelijk leven, in: A. Bredius, e.a., Amsterdam in de
zeventiende eeuw, deel 2, 'sGravenhage 1901-1904, blz. 11 (afzonderlijke paginering).
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SLOTBESCHOUWING

Voor de verwerkelijking van het theocratische ideaal in de Republiek en in
het bijzonder in Amsterdam, is door Wittewrongel de reformatie van (uit) het
gezin als voornaamste actiemiddel gekozen. Hij heeft in de Oeconornia Chris tiana alle gezinsleden - voorop de huisvaders en -moeders -uitvoeriggeïnformeerd over de christelijke deugden en plichten die zij voorbeeldig behoorden te betrachten. Wanneer Gods wil in het gezin en daarbuiten van harte
gedaan gaat worden, toont het gereformeerde volk zich een waardige
inwoner van het door God zo bijzonder gezegende Amsterdam en zal deze
stad voor de ondergang, waarvan de voortekenen al gezien en gevoeld worden, bewaard blijven. Amsterdam zal van een 'Bethaven' een 'Bethel' moeten worden. Alleen door oprechte bekering kan 'Bethel' gestalte krijgen. Gereformeerde huisvaders en -moeders die aan de oproep tot bekering gehoor
geven, zullen hun kinderen godzalig opvoeden en met hun voorbeeld 'de wereld' tot inkeer brengen. Zó doende zal het theocratisch ideaal een ideaal met
een reële toekomst blijken te zijn. Als Wittewrongel de contouren schetst
van Amsterdam als 'een Wooninghe der Gerechtigheydt, een Bergh der
Heyligheyt', heeft hij het dus geenszins over een vrijblijvend visioen, maar
over een te realiseren opdracht: heel konkreet vanuit de gereformeerde en
steeds weer te reformeren gezinnen (vgl.OC, [lxii]).
Zou aan die opdracht gehoor zijn gegeven? Zouden er huisgezinnen
veranderd zijn in 'kleine kerken'? We weten uit de voorgaande capita dat
Wittewrongel het godsdienstig-zedelijk gehalte van de meeste gereformeerde gezinnen als uiterst laag heeft getaxeerd. In de schets die R.B.
Evenhuis heeft gegeven van het godsdienstige en zedelijke leven van de
leden van Amsterdams kerk der Hervorming in de 'gouden eeuw',
domineren eveneens de donkere tinten. Echter! Noch het boek van
Wittewrongel noch de kerkeraadsnotulen waarop Evenhuis zich baseerde,
mag men opvatten als spiegels van de volle werkelijkheid. Men komt in
deze bronnen immers vooral tegen wat in de gemeente niet in orde was.
Ook dient men te beseffen dat voor wie de norm van Gods Woord op het
nauwkeurigst gehanteerd wenste te zien - en zo iemand was Wittewrongel
- er geen gezin was dat een nadere reformatie niet van node had.
Wittewrongel zelf heeft erkend dat er onder de belijders van de gereformeerde religie te Amsterdam naast vele mondchristenen gelukkig ook nog
mensen waren die God oprecht vreesden (id.). Er waren dus wel degelijk
mensen die getracht hebben om de door Wittewrongel c.s. gepredikte
idealen voor de persoonlijke vroomheid en de gezinsdevotie, het huwelijksleven, de beroepsarbeid en de opvoeding zo consciëntieus mogelijk in
praktijk te brengen.
Met betrekking tot het Engelse puritanisme wordt wel beweerd dat de
aanhangers ervan onder de 'industrious sort of people' werden aangetrof178

fen; het puritanisme zou een 'middle class'-fenomeen zijn geweest. Deze
opvatting strookt goed met de bekende Weber-Tawney these.1 Evenwel is
het een onloochenbaar gegeven, dat ook onder de 'nobility' en de 'gentry'
overtuigde puriteinen werden gevonden.2 Wie de geschriften van onze
nadere reformateurs leest, zal kunnen vaststellen dat zij gepoogd hebben
om mensen van alle 'standen' en 'staten' voor de gezinsreformatiezaak te
winnen. En ik vermoed dat degenen die positief gereageerd hebben op het
reformatie-appel van Wittewrongel, c.s. evenmin bij één bepaalde bevolkingsklasse gezocht moeten worden. We zullen de gereformeerde piëtisten
vrijwel zeker niet onder het 'grauw' aantreffen, maar wel onder vertegenwoordigers van alle andere sociale groepen in de Republiek. Het staat vast
dat zij ook onder de patriciërs aanwezig waren. Een Amsterdams voorbeeld
is het gezin van burgemeester Frederick de Vry (1579-1646).3 - Nader
onderzoek is hier uiteraard gewenst. Dat geldt trouwens ook met
betrekking tot de praktijk van het piëtistische gezinsleven. We zijn
geenszins overvoerd met voorbeelden van inspanningen om het ecclesiolaideaal in het gezin te verwerkelijken. Voor een meer konkrete kennismaking met de piëtistische 'kleine kerken' zal nog ijverig gespeurd moeten
worden naar en in (auto-)biografisch georiënteerd bronnenmateriaal.
In de voorgaande hoofdstukken is door mij verscheidene keren geattendeerd op sporen van invloed van Wittewrongels Oeconomia Christiana op
het werk van andere schrijvers. Een duidelijk voorbeeld van beïnvloeding
vormen de samenspraken over huwelijk en gezinsrelaties in De Tafel des
Heeren van Franciscus Ridderus. De veel beknopter gehouden behandeling
van het huwelijks- en gezinsleven in het gedeelte over de plichten van het
christelijke leven van Ridderus' reeds in 1657 gepubliceerde Dagelijcxsche
Huys-Catechisatie is volgens mij eveneens ontleend aan Wittewrongel.4
Dit huiscatechisatieboekje is tot ver in de achttiende eeuw in gereformeerde gezinnen gebruikt.5 Enige generaties hebben dus met behulp van dit
werkje de - uit de Oeconomia Christiana gedestilleerde - essentie van de
gereformeerde huwelijks- en gezinsethiek geleerd.
Het boekje van Jacobus Koelman over De Pligten der Ouders is sedert de
publikatie in 1679 regelmatig herdrukt;6 nog onlangs (1982) verscheen er
een herschreven versie van.7 Het gold en geldt als de belangrijkste leidraad
voor de piëtistische opvoeding.8 Welnu, dit pedagogische traktaat bevat
met name in het eerste hoofdstuk een aantal ideeën waarvan evident is dat
ze aan het werk van Wittewrongel zijn ontleend, bijvoorbeeld hetgeen door
Koelman over de naamgeving van de dopeling is geschreven. Hetgeen
Koelman verderop in zijn traktaat heeft opgemerkt over de godzalige
opvoeding kan voor een deel zeker beschouwd worden als een nadere
invulling van eerder door Wittewrongel geschetste contouren.
Koelman moet bijzonder ingenomen zijn geweest met de Oeconomia
Christiana. In zijn verhandeling over 't Ampt en Pligten Van Ouderlingen,
En Diakenen (1694) betoogt hij dat Wittewrongels werk als verplichte
lectuur voor ouderlingen moet worden aangemerkt.9 Aan het eind van dat
boek wekt Koelman ouderlingen en diakenen op tot trouwe plichtsbetrachting met een lang fragment uit Wittewrongels 'aenspraecke' tot de
ambtsdragers.10
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D. Haks heeft in de noten van zijn Huwelijk en gezin in Holland in de 11de
en 18de eeuw (1982) ettelijke malen geattendeerd op analogieën tussen
Wittewrongel en laat-zeventiende en achttiende eeuwse moralisten in zake
diverse aspecten van de huwelijks- en gezinsmoraai11 Over de eventuele
afhankelijkheid van deze schrijvers van de Oeconomia Christiana heeft
Haks zich niet uitgelaten. Ofschoon ze uiteraard nog andere bronnen, zoals
de polulaire Cats, geconsulteerd zullen hebben, lijkt toch vooral Wittewrongel als leidraad gebruikt te zijn.12
Ook in de negentiende en twintigste eeuw is het werk van Wittewrongel
door de hoeders van de gereformeerde gezinsmoraai als gezaghebbend
geraadpleegd. Herman Bavinck (1854-1921) was bekend met het werk van
Wittewrongel. In zijn boek over De Vrouw in de hedendaagsche maatschappij (1918) lijkt Bavinck op grote afstand van Wittewrongel te staan,
wanneer hij deze ten tonele voert als een kroongetuige voor de door hem
afgekeurde waardeschatting van de vrouw als de mindere van de man.13
Man en vrouw zijn gelijkwaardig, maar niet gelijk. Wie Bavincks op het
ongelijkheidsprincipe gebaseerde huwelijksethiek - uiteengezet in Het
Christelijk Huisgezin (19122) - vergelijkt met die van Wittewrongel zal
evenwel getroffen worden door de vele materiële overeenkomsten.14 Dat
geldt eveneens voor de behandeling van huwelijk, gezin en opvoeding door
de ethicus W. Geesink (1854-1929) in diens Gereformeerde Ethiek
(1931).15 Geesinks betoog is niet veel meer dan een recapitulatie van de
door Wittewrongel getrokken grondlijnen.
In zijn in 1954 gepubliceerde kritische bezinning op de gereformeerde zede
wordt door R. Schippers gerefereerd aan de Oeconomia Christiana als een
werk dat grote invloed (heeft) gehad op de vorming van de gereformeerde
zede in ons vaderland'.16 Toen Schippers dit opmerkte was binnen de
gereformeerde gezindte een proces van her-vorming van de zeden op gang
gekomen, dat voor velen zou uitlopen op een zuivering van 'puriteinse'
invloeden. Toch is de invloed van Wittewrongel nog altijd speurbaar. Aan
de rechterflank van de gereformeerde gezindte denkt men over huwelijk en
gezinsverhoudingen op een wijze die in hoge mate congeniaal is met die
van Wittewrongel.17 Het gezin ziet men hier graag als een 'kerkje in de
kerk'; de huiseredienst wordt er nog gepropageerd.18 In de relatie tot de
wijdere samenleving kent men het gezin de functie van een bolwerk toe. Bij
nader toezien blijkt evenwel dat er naast punten van overeenstemming ook
verschillen vastgesteld kunnen worden tussen Wittewrongel en degenen
die men als zijn overgebleven nazaten kan beschouwen. Neem de conceptie
van het gezin-als-bolwerk. Voor de nazaten is het christelijke gezin vooral
een bolwerk ter bescherming tegen 'wereldse' gevaren,19 terwijl het voor
Wittewrongel, zoals op de voorgaande bladzijden van dit boek is betoogd,
een bastion was van waaruit een theocratische aanval op het gehele
openbare leven gewaagd moest worden.20
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AANTEKENINGEN
1. Zie in dit verband H.G. Alexander, Religion in England 1558-1662, London 1975 p 87'90.
2. Dat heeft zelfs C. Hill - fervent verdediger van de opvatting dat het puritanisme de
grootste aantrekkingskracht uitoefende op de 'industrious sort of people' - moeten
erkennen. Vgl. C. Hill, Society and Puritanism in Pre-Revolutionary England, London
1966, p. 135: 'Puritanism also of course appealed to a section of the gentry'; 'If there had
been no lay patrons there could have been no puritan ministers to preach to a wider
public'.
3. R.B. Evenhuis heeft in De Vry wel de verdediger van de gereformeerde orthodoxe leer,
maar niet de man van de orthopraxis onderkend. WJ. op 't Hof zal hem t.z.t. als piëtist
voor het voetlicht brengen. Hier zij slechts aangetekend dat De Vry stichtelijke werkjes
voor gebruik in het gezin compileerde, o.a. een Aen-leydinge Tot een Heylig Gebruyck
Van het Nacht-mael des Heeren, Amsterdam (Anthony Jacobsz.) 1644.
4. F. Ridderus, Dagelijcxsche Huys-Catechisatie, Rotterdam 1657; zie de 'Middaghoeffeninge: Vervatende de Plichten Van een Christelijck Leven': blz. 111-127.
5. Het is verscheidene malen herdrukt. In mijn bezit is een twaalfde druk, verschenen te
Amsterdam (Isaak vander Putte) in 1742. Zie overigens de bibliografie van Ridderus in
Doe. blad Nad. Ref. 1 (1977), 78 (nr. 7).
6. Zie de opgave in de bibliografie bij het Koelman-artikel in het BWPGN. N.B.:
abusievelijk wordt hier vermeld dat de eerste en tweede druk van De Pligten der Ouders
resp. in 1673 en 1679 verschenen; men verandere die jaartallen in 1679 en 1684.
7. J. Koelman, De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden (herschreven
door C. Bregman), Houten/Utrecht 1982.
8. Over dit boekje: L.F. Groenendijk, Opvoeding tot godzaligen. Een piëtistische visie op
de opvoeding, in: Leiding 22 (1977), nr. 8/9, 3-8; L.F. Groenendijk, Jacob Koelman's
'De Pligten der Ouders', in: De Reformatorische School 8 (1980), nr. 7, 1-5.
9. J. Koelman, 't Ampt en Pligten Van Ouderlingen, En Diakenen, Rotterdam (Reynier
van Doesburg) 1694, blz. 116. I.v.m. de inhoud van dit werk: A. van Ginkel, De
ouderling. Oorsprong en ontwikkeling van het ambt van ouderling en de functie
daarvan in de gereformeerde kerk der Nederlanden in de 16e en 17e eeuw, Amsterdam
1975, blz. 264-294.
10. J. Koelman, a.w., blz. 481-487.
11. Enige van die moralisten zijn: T.H. van den Honert, Ph. van Limburgh, A. Buurt en J.
van Nuys Klinkenberg.
12. Dat geldt volgens mij zeker voor de behandeling van de plichten die tussen de
gezinsleden waargenomen moeten worden in het voortreffelijke Kort Ontwerp van de
Praktyk des Christendoms, Groningen (L. Groenewoud en H. Spoormaker) 17382 van
E. Meiners, predikant te Emden.
13. H. Bavinck, De vrouw in de hedendaagsche maatschappij, Kampen 1918, blz. 42vv..
14. Zie in het genoemde werk vooral de hoofstukken 5, 7 en 8.
15. W. Geesink, GereformeerdeEthiek,deel 1, Kampen 1931,blz. 375-388,403-411;deel2,
blz. 276-294.
16. R. Schippers, De gereformeerde zede, Kampen 19552, blz. 247.
17. Zie bijvoorbeeld: J. v.d. Graaf en LA. Kole, red., Het gezin vandaag en morgen,
'sGravenhage 1977; C. van Sliedregt, Vrouw in kerk en samenleving, Kampen 1980;
CA. v.d. Sluijs, Huwelijk en gezini Veenendaal 19822.
18. In zijn bijdrage aan de bundel Het gezin vandaag en morgen wijdt A. Vergunst een
paragraaf aan 'De eredienst in het gezin'. De medewerkers C. den Boer en K. Exalto
hebben het in hun bijdragen over het gezin als 'een kerkje in de kerk'.
19. Zie in dit verband de bijdrage van W.H. Velema over 'Gevaren die het gezin bedreigen'
in Het gezin vandaag en morgen, blz. 53-77.
20. Wittewrongel ging daarmee in het spoor van Willem Teellinck, die letterlijk schreef:
'Jae elck Huys der Ghereformeerde, soude wesen als een sterek Bollewerck, oft Casteel,
tegen de poorten der hellen, om van daer het Coninckrijcke der duysternisse groote afbreucke te doen, ende het Coninckrijcke Christi te voorderen' (NV, 201).
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SUMMARY

This study deals with the views of Petrus Wittewrongel, a not very wellknown exponent of the 'Nadere Reformatie', on the Christian household.
By way of providing a background for the views under investigation
diapter 1 presents an outline of some relevant traits of the 'Nadere
Reformatie' movement in the Dutch Republic during the seventeenth
century. The representatives of this movement called on Reformed people
to make religion a matter of the heart and to bear witness to this by leading
a pious lifestyle. In view of God's exertions with 'Dutch Zion' in the past
and the present a complete and radical reformation of the morals was not to
suffer any delay. Heads of family, religious and civilian rulers were to be the
pioneers and examples of this further reformation. The province of
Zealand is the cradle of the 'Nadere Reformatie', also known as Dutch
Reformed Pietism. Here, Willem Teellinck propagated the reformation of
families as one of the most important means of realising the required
reformation. Families had to be transformed into 'little churches'.
Teellinck's stimulating example was the fgodly household' of the Pietistic
Puritans, with which he had become acquainted in England.
Inspired by Teellinck and Pietistic Puritanism Petrus Wittewrongel
drafted his Oeconomia Christiana. In chapter 2 information about the
author and his book are given. Wittewrongel, born - in 1609 - and bred in
the centre of Zealand's Pietism, Middelburg, served from 1638 until his
death in 1662 the Reformed parish in Amsterdam. As a theocratically
oriented man, Wittewrongel did not admire the climate of freedom and
tolerance which prevailed in Amsterdam and which was cultivated by the
authorities. He devoted himself ceaselessly to the 'puritanising' of morals
in all human relationships.
The only product of his pen, the Oeconomia Christiana, has appeared in
three editions. The last edition, published in 1661, is a voluminous work,
built up from several components, which were largely based on previously
held sermons. It can be characterised as (1) a piece of reformation writing,
(2) a domestic conduct book, (3) a Christian moral doctrine, (4) a guidance
for domestic devotion, and (5) an aid to spiritual self-examination. All
parts of Wittewrongel's book have been made to serve one purpose, to
spiritually equip family men and women for the reformation of their
families.
In the composition of his work Wittewrongel benefited greatly from
especially Puritan practical writings. Some of these sources - not
mentioned by him - could be traced. They concern works by Amesius,
Bolton, Dod & Cleaver, Downame, Gataker, Gouge, Hildersam, Perkins,
Smith and Whately. One of Wittewrongel's most important sources in the
English language was Of Domesticall Duties (1622) by William Gouge.
182

Wittewrongel made special use of this domestic conduct book when he
dealt with the duties of the family members with respect to one another.
Many quotations from works of classical philosophers and Christian
Church Fathers which we find in Wittewrongel have been borrowed from
Gouge's marginal notes. Continental authors consulted by Wittewrongel
include Taf fin, Teellinck and Udemans. In the notes to the discussion of the
contents of Wittewrongel's text, numerous examples of borrowing are
given.
The theme of chapter 3 is formed by Wittewrongel's argumentation for the
necessity of further reforming religious and moral life and of starting this
in the family. In view of God's great deeds in the history of the Netherlands,
Reformed Christians could, according to Wittewrongel, be expected to
excel in a godly walk of life. The reverse, however, is true. Wittewrongel is
convinced that, if the call for conversion remains unheeded, severe
punishments would be inevitable. Since most evil has its root in the family
it is there that reformation has to be started. Those with secular or religious
offices have to set the right example in this.
Many families do not meet the demands which can be made on Christian
families because their origin, the marriage, is not good. In chapter 4
Wittewrongel's view of marriage and his advice for partner selection and
the wedding ceremony are explained. The greatest gift which marriage can
offer is mutual help and comfort. In order to enjoy this gift the right
partner will have to be chosen. This partner will especially have to be a
God-fearing man or woman. Wittewrongel warns against marriages
between Reformed people and Mennonites or Roman-Catholics. The
solemnisation of a marriage may be foliowed by a marriage feast:
Wittewrongel stresses, however, that practising the virtue of frugality is
especially then opportune.
Chapters 5, 6, 7 and 8 deal with Wittewrongel's prescriptions for Christian
family life. The duties of the married couple - their common and special
duties - are central in chapter 5. The nuptial bond has made man and
woman one. They share home, table and bed. The physical intercourse of
the married couple should be a chaste matter. Wittewrongel extensively
fulminates against adultery. The authorities ought to punish adultery with
death. The best remedy for marital problems is practising the duty of
conjugal love; a fruitful result of this is tolerance. The husband is headover
the wife. A Christian wife is subservient to her husband for the sake of God
and in as f ar as this is in accordance with his will. She has been joined to the
man as his 'aid and helper', which according to Wittewrongel ought to be
expressed especially in the emotional support that she offers. The husband
is expected to use the superiority that he has been given for the benefit of
his wife: by being her spiritual guide. The weaker constitution of the female
species makes it necessary that the husband practises especially the virtue
of loving tolerance. He may never hit his wife.
Running the household is a joint task of husband and wife. They will have
to guide the family in such a way that the temporal and spiritual well-being
of the members of the family is promoted. In the execution of their duty the
family man and woman ought to conform to the biblical rules. In chapter 6
consideration is given to how Wittewrongel views the essence of the task to
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be carried out by the governors of the house. The husband's tasks with
respect to temporal life are carried out largely outside the house, while the
tasks of the wife are carried out inside the house. The father of the family
must pursue a suitable profession in a Christian way. His secular profession
must never lead him to forget his spiritual vocation. The money brought
home by the husband ought to be put to good use by the mistress of the
house. She has to give guidance to the maids, but must not shy away from
domestic work herself. The most important task of the governors of the
house lies in the spiritual field. It is their duty to see to it that religious
exercises take place at home: family instruction, personal and family
prayers, readings of the Bible, devotional discourse, meditation and the
singing of psalms. Religious exercises ought to be done at fixed hours every
day. The joint family exercises are to be done under the guidance of the
father of the family - under certain circumstances the mother. The heads of
the family are also expected to stimulate participation in public worship.
Wittewrongel specifically stresses that for none of the family members
should Sunday be a day of secular labour and vain entertainment.
Chapter 7 discusses Wittewrongel's way of dealing with the mutual duties
of parents and children. Children ought to have loving respect for their
parents, which is to be shown by deferential, obedient and grateful
behaviour. Voluntary obedience is the characteristic of a good child. Such
children can be expected to be good members of the church and good
citizens when they grow up. Chapter 7 then extensively deals with
Wittewrongel's discussion of the duties of parents toward their children.
Parental care begins even before the child is born. In order to prevent a
miscarriage the mother-to-be must take due care of herself. Wittewrongel
is opposed to leaving the infant in the care of a nurse: the mother must
nurse the child herself. The child ought to be baptised in good time and at
the baptism it ought to be given a good, preferably biblical* name. When the
children grow up they will not only have to be looked af ter in the physical
sense, they will also have to be prepared for their good functioning in
society. Parents must teach their children good morals and manners, and
must also let a Reformed schoolmaster teach them reading, writing and
arithmetic. According to Wittewrongel it is also the task of the parents to
choose a suitable profession for their children. The well-being of the
children is only taken care of entirely when they are also given an
introduction to the knowledge and practice of true piety. According to
Wittewrongel quite a few Reformed parents fail in this respect. Reformation is therefore urgently desired here. An early start has to be made
with instruction in piety; it is especially the mother who has an important
task in this respect. Wittewrongel provides several ways of giving a godly
education, such as participation in religious exercises, the setting of a good
example and corporal punishment. These methods enable the educators to
curb the child's sinful nature, but not to change it fundamentally because
that, according to Wittewrongel, requires God's blessing. The total
assignment of Christian educators is therefore: ora et labora. When the
children are ready to stand on their own feet, they will have to be helped iri
building up a reasonable existence. Parents will therefore have to save for
their children. The duties that Wittewrongel finally prescribes are that the
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parents draw up a.will and that on their deathbed they take leave of their
loved ones in a Christian manner.
Chapter 8 discusses the contents of the last part of Wittewrongel's ethics of
family relations, the duties to be observed in the hierarchical relationships
of master, respectively mistress of the house, and servants. Manservants
and maidservants owe their superiors respect, obedience and loyalty.
Christian services should be characterised by voluntariness; such services
should be rendered in obedience to God and out of love for the superiors.
Wittewrongel impresses upon the masters and mistresses their duty to
employ pious servants, which he says is often neglected. Although
Wittewrongel deerns corporal punishment of youthful servants permissable as a last resort, he is by no means an advocate of harsh authority. The
servants must be treated in such a way that they would prefer to love their
superiors rather than to stand in awe of them. An important aspect of
fatherly care for subordinates is the advancement of their spiritual wellbeing.
The final section of this study offers a brief discussion of the relation
between Wittewrongel's ideas and their application in practice, as well as
his influence on other writers. Wittewrongel's influence is still noticeable
today, specifically on the right wing of Reformed Protestantism in the
Netherlands.
(Translation: L.A. Wiemans)
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BRONNEN EN LITERATUUR

Onderstaand worden de ongedrukte bronnen, gedrukte bronnen en literatuur opgegeven die
voor deze studie gebruikt zijn.
ONGEDRUKTE BRONNEN
Gemeente-archief Amsterdam:
Protocollen kerkeraad Amsterdam
Acta classis Amsterdam
Doop-, Trouw- en Begraaf boeken Amsterdam
GEDRUKTE BRONNEN
Er zijn drie categorieën gedrukte bronnen gebruikt:
- Uitgaven van oorspronkelijk ongedrukt bronnenmateriaal
- Gedrukte bronnen: originelen
- Gedrukte bronnen: her-uitgaven
Uitgaven van oorspronkelijk ongedrukt bronnenmateriaal
Album Studiosorum Academiae Lugduno Batavae
Cramer, J.A., De Theologische Faculteit te Utrecht ten tijde van Voetius, Utrecht z.j.
[=1932]
Eekhof, A., De theologische faculteit te Leiden in de 17de eeuw, Utrecht 1921
Knuttel, W.P.C., Acta der Particuliere Synoden van Zuid-Holland 1621-1700, deel 2,
'sGravenhage 1909
Gedrukte bronnen: originelen
N.B.: de oorspronkelijke gedrukte bronnen worden hieronder vermeld met auteur + korte
titel + plaats en jaar van uitgave; tussen haakjes wordt aangegeven in welke aantekening
van een bepaald hoofdstuk meer informatie over het werk is te vinden.
Abernethy, J., Physicke Por The Soule, London 1630 5 (9;5)
Ambrosius, L, Prima, Media, Et Ultima, Amsterdam 1660 (24; 1)
Amezes, W. ( = G . Amesius), Vyf Boecken, Vande Conscientie, Amsterdam 1660 (69;2)
Bayly, L., De Practycke ofte Oeffeninge der Godtsaligheyt, Amsterdam 1688 (65;2)
Baynes, P., A Commentary upon Ephesians, London 1658 3 (113;7)
Belcampius, O., Hora Novissima, Dat is Laetste Uyre, Amsterdam 1661 (62;1)
Beza, Th., Twee verhandelingen. D'eerste, vande Polygamie... D'andere, van ondertrou ende
echtscheydinghe, Middelburg 1595 (103;2)
Binning, H., Ettelijcke Gronden Van de Christelijcke Religie, Amsterdam 1733 3 (63;7)
Bolton, R., Some Generall Directions Por A Comfortable Walking With God, London 1638 5
(71;2)
Bolton, R., Sommige Generale Aenwijsingen, Tot een troostelijcke Wandelinge met Godt,
Utrecht 1630 (71;2)
Brakel, Th.a, Het Geestelijcke Leven, Amsterdam 1687
Brooks, Th., Gouden' Appelen Voor longh-Mans ende Ionge-Dochters, Utrecht 1667 (34;7)
Brunsvelt, S., Het Naukeurige Christendom, Leeuwarden 1680 (45; 1)
Bullinger, H., Der christlich Eestand, s.1. 1548 (48;2)
Bullinger, H., The Christen state of Matrimonye, n.pl. 1541 (50;2)
Bullinger, H., Huysboec, z.pl. 1566 (41 ;2)
Calvijn, J., Institutie, Amsterdam 1650 (7;7)
Cats, J., Alle de Wercken, 2 dln., Amsterdam/Utrecht 1700 (43;2)
Clarke, S., A Generall Martyrologie, London 1651 (79;5)
Costerus, F., Nederlandts Vloek en Zegen, Deventer 1739 6 (49; 1)
Dod, J.&R. Cleaver, A Godlie Forme of Householde Government, London 1612 (73;2)
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Dod, J.&R. Cleaver, A Plaine and Familiar Exposition of the Ten Commandements,
London 1615
Donius, B., Ryper Kleppende Brandt-Klok, Rotterdam 1655
Downame, J., Foure Treatises, London 1613 (78;2)
Dyke, D., Opera Omnia, Amsterdam 1670 (34;6)
Eenhoorn, W. van, Christelyke Jonkheit, deel 3, Amsterdam 1755
Gataker, T., A Good Wife Gods Gift, London 1620 (80;2)
Gataker, T., Marriage Duties, London 1620 (80;2)
Gataker, T., A Wife in Deed, London 1623(?) (82;2)
Gataker, T., Opera Gatakeri, Amsterdam 1659 (80;2)
Gouge, W., Of Domesticall Duties, London 1622 (88;2)
Greenham, R., The Works, London 1599
Guthry, W.', Des Christens Groot Interest, Amsterdam 1723 (62;5)
Hallius, J., Contemplationes Sionis, deel 2, Amsterdam 1663 (12;5)
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BIJLAGE A

HET PORTRET VAN WITTEWRONGEL

F. Muller, Beschrijvende catalogus van 7000 portretten van Nederlanders,
Amsterdam 1853 vermeldt op blz. 298 zeven portretten van Wittewrongel.
Nr.6214 is een portret met een 12-regelig Hollands vers van Simon
Simonides, nr.6215 een portret met een 2-regelig vers van H.F. Waterloos.
J.F. van Someren, Beschrijvende catalogus van gegraveerde portretten van
Nederlanders, deel 3, Amsterdam 1891 merkt op blz. 693 n.a.v. Mullers
nr.6215 op, dat het hier niet om een 2-regelig vers gaat, maar om twee 6regelige verzen.
R.B. Evenhuis heeft een portret van Wittewrongel, op eenenveertig jarige
leeftijd, opgenomen in Ook dat was Amsterdam, deel 1, tussen blz. 320 en
321. De lofrede van Waterloos op dit 'aanschijn dat de booze werelt gaat
braveeren' is door Evenhuis weergegeven in deel 2 op blz. 388. In de
jubileumuitgave van uitgeverij W.M. den Hertog, 100 Portretten van
godgeleerden in Nederland uit de 16e, 17e, 18e eeuw, Houten/Utrecht
1982 komt op blz. 60 eveneens een (variant van het) portret van de
eenenveertig jarige Wittewrongel voor.
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BIJLAGE B

ENIGE TEKSTUELE VERSCHILLEN TUSSEN DE DRUKKEN VAN DE OECONOMIA CHRISTIANA

In de eerste druk begint Wittewrongel cap. XXI met een waarschuwing aan
het adres van de man om zijn superieure positie niet te misbruiken; de
tweede druk bevat naast deze waarschuwing het voorschrift om zijn macht
ten voordele van zijn vrouw aan te wenden; de derde druk bevat alleen dit
voorschrift: vgl. 0 0 1 6 5 5 , 268 en OC-1655 2 , 253 en OC, 132-133.
In de eerste en tweede druk wordt in cap. XXI de man voorgeschreven om
zijn vrouw een goed voorbeeld te zijn; in de derde druk is deze plicht van de
man uit cap. XXI weggelaten: vgl. OC-1655,269-270 en OC-1655 2 ,253 met
OC, 133.
In de eerste druk wordt aan het slot van cap. XXI de plicht van de man
besproken om al zijn 'aensien, luyster ende eminentie' te gebruiken om zijn
vrouw metterdaad te tonen dat hij haar in waarde houdt. In de tweede en
derde druk is dit gedeelte verhuisd naar het begin van cap. XXII: vgl. OC1655, 273-274 met OC-1655 2 , 259-260 en OC, 135-136. Gezien het feit dat
Wittewrongel reeds in de eerste druk zich ten doel stelde om in cap. XXII
de plicht van de man te bespreken om in 'sijne uytwendige conversatie ende
omme-ganck' de achting voor zijn vrouw te demonstreren, is de gememoreerde verhuizing nogal voor de hand liggend.
Wittewrongel houdt de mannen in cap. XXII voor dat zij vriendelijk met
hun vrouw behoren te leven. Waarin dat moet uitkomen, is volgens de
eerste druk allereerst het spreken en in de tweede plaats de gelaatsuitdrukking van de man. In de tweede en derde druk is deze volgorde omgedraaid:
vgl. OC-1655, 277-279 met OC-1655 2 , 262-263 en OC, 137.
De derde manier om vriendelijkheid te tonen die in cap. XXII van de eerste
druk wordt behandeld, is het achterwege laten van bitter gedrag, het gaarne
vertoeven bij de echtgenote en het lankmoedig verdragen van haar
zwakheden. In de tweede druk is dit alles overgebracht naar cap. XXIII;
daar is het ook te vinden in de derde druk. In de tweede en derde druk is cap.
XXIII exclusief gewijd aan de (on)vriendelijke 'actiën ende handelingen
des Mans': vgl. OC-1655, 279-284 met OC-1655 2 , 265-274 en OC, 138-142.
Cap. XXIII begint in de tweede en derde druk met een (uitgebreidere)
behandeling van de (verboden) bittere bejegening van de vrouw. Hier is
ook het verbod van het slaan van de vrouw door de man ondergebracht, dat
eerst werd behandeld na het verdragen van de zwakheden: vgl. OC-1655 2 ,
267 en OC, 139 met OC-1655, 281-284.
Hetgeen de inhoud vormde van cap. XXIII van de eerste druk is het
slotgedeelte geworden van dit hoofdstuk in de tweede en derde druk: vgl.
OC-1655, 284-288 met OC-1655 2 , 270-274 en OC, 140-142. Inde tweedeen
derde druk is overigens weggelaten wat in cap. XXIII van de eerste druk
was opgemerkt over de bevordering van het zieleheil van de vrouw. Aan die
201

thematiek is immers cap. XXI gewijd; in dat hoofdstuk is het bedoelde
tekstgedeelte dan ook grotendeels geïntegreerd: vgl. OC-1655, 284-185 en
OC, 133.
Cap. XXVIII is gewijd aan de 'eerste op-voedinghe' van de kinderen. Het
slotgedeelte van dit hoofdstuk in de eerste druk gaat over de plicht van de
ouders 'dat sy hare Kinderen, al vroegh sullen brenghen, tot de gemeenschap van Gods Genaden-Verbondt'. Wat daarover in de eerste druk is
geschreven, is in de tweede en derde druk verplaatst naar het begin van cap.
XXIX: vgl. OC-1655, 362-364 met OC-1655 2 , 339-341 en OC, 175-176.
Deze wijziging is nogal plausibel, want cap. XXIX bevat - ook reeds in de
eerste druk - een bespreking van 'wat ten opsichte van de Zielen deser
jonghe Kinderen, al terstondt dient in achtinghe genomen'.
Cap. X X X gaat over de zorg van de ouders voor de lichamelijke welstand
van de kinderen. Een van de plichten is om de kinderen 'wel soecken op te
bringen, en in goede order te houden'. Aan de bespreking van de inhoud
van deze plicht gaat een motivering vooraf van het belang hiervan. Deze
motivering is in de derde druk veel uitgebreider (wel drie keer zo
omvangrijk) dan in de voorgaande drukken: vgl. OC, 182 met OC-1655,
377-378 en OC-1655 2 , 353.
De tekst van cap. XXXI van de eerste en tweede druk is in de derde druk
verplaatst naar cap. XXXII; de tekst van cap. XXXII van de eerste en
tweede druk is in de derde druk te vinden in cap. XXXI. In de definitieve
versie van de Oeconomia Christiana vinden we nu eerst (in cap. XXXI) een
inhoudelijke bespreking van de zorg voor het zieleheil van de kinderen en
daarna (in cap. XXXII) de nadere motivering van deze plicht. Ik heb deze
omkering niet als een verbetering kunnen ervaren.
Een van de raadgevingen voor de godzalige opvoeding van de kinderen die
in cap. XXXII van de eerste en tweede druk wel en in cap. XXXI van de
derde druk niet is te vinden, is het voorgaan van de kinderen met een goed
exempel: vgl. OC-1655, 398-400 en OC-1655 2 , 370-372 met OC, 186. De
reden voor het weglaten van de aan dit onderwerp gewijde regels zal
geweest zijn dat Wittewrongel in (het tweede deel van het eerste boek van)
de derde druk aan de relevantie van het goede voorbeeld een afzonderlijke
hoofdstuk (XLII) heeft gewijd.
In cap. XXXII van de eerste en tweede druk en in cap. XXXI van de derde
druk wordt ook de lichamelijke straf behandeld. Wittewrongel waarschuwt
ervoor om bij het tuchtigen twee extremen te vermijden. In de eerste druk
waarschuwt hij eerst voor te grote zachtmoedigheid en daarna voor te grote
strengheid; in de tweede en derde druk is die volgorde omgedraaid: vgl. OC1655, 408 met OC-1655 2 , 380 en OC, 190-191. Deze wijziging van de tekst
is een verbetering. In de eerste druk volgden na de waarschuwing voor te
grote strengheid namelijk nog een aantal opmerkingen over het gevaar van
te grote zachtmoedigheid. In de tweede en derde druk staat bijeen wat
bijeen hoort.
In cap. XXXII van de eerste druk volgt aan het slot van de paragraaf over de
vermaningen en onderwijzingen die men bij de tucht moet voegen een
oproep aan de ouders om deze en eerder besproken middelen daadwerkelijk
te gebruiken; daarna wordt in een nieuwe paragraaf het middel van het
gebed besproken. Met deze paragraaf wordt cap. XXXII afgesloten. In de
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tweede en derde druk wordt dit hoofdstuk afgesloten met de oproep aan de
ouders die volgt op de bespreking van alle middelen, inclusief het gebed:
vgl. OC-1655, 412-416 met OC-16552, 383-387 en OC, 192-194.
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BIJLAGE C

EEN ILLUSTRATIE VAN DE INVLOED VAN GOUGE OP WITTEWRONGEL

Inhoud en opbouw van Wittewrongels uiteenzetting van de ethiek der
gezinsrelaties zijn sterk beïnvloed door Of Domesticall Duties van Gouge,
Bij wijze van illustratie van deze invloed geef ik onderstaande schema's van
beider behandeling van de bijzondere plichten van de man ter vergelijking
(resp. OC-1655, 252-288 en DD, 349-426).
Wittewrongel over de 'bysondere plichten, die de Man waer te nemen
heeft'
- Motivering waarom de liefde hoofdplicht van de man is
- Norm van de liefdeplicht (Ef. 5:25, 28) en opwekking om eraan te
beantwoorden
- Hoofdbestanddelen van deze plicht:
- geen misbruik maken van de mannelijke superioriteit, waardoor hij
zijn respect verliest, maar met wijsheid bij zijn vrouw wonen door
haar
- een goed voorbeeld te zijn, en
- te leiden op de weg der deugd en ware godzaligheid
- zijn huisvrouw in achting en waarde houden:
- haar in zijn hart hoogachten, en dat
- in de omgang met haar laten blijken:
- op passende wijze reageren op de betoningen van respect door
zijn vrouw
- dankbaar aanvaarden wat zij uit plichtsbesef jegens hem doet
- zeer vriendelijk met haar leven, wat moet uitkomen in
- woorden (aanspreekwijzen, onderwijzingen, bevelen, bestraffingen)
- gelaat
- handelingen, die niet bitter mogen zijn; hij moet
- genoegen scheppen in haar gezelschap
- geduld hebben met haar zwakheden en gebreken, en dus
niet uitschelden en slaan
- zijn vrouw goed verzorgen:
- haar geen nooddruft laten ontbreken
- op geestelijk gebied
- op lichamelijk gebied
- haar bewaren en beschermen
Gouge over 'Husbands Particular Duties'
- Motivering waarom de liefde hoofdplicht van de man is
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- Hoofdbestanddelen van deze plicht:
- verstandige handhaving van het mannelijk gezag, m.n. door een
voorbeeldige levenswandel, die in overeenstemming is met de positie
van de man en het respect dat daarvoor van de vrouw geëist wordt
- goede gebruikmaking van het mannelijk gezag, door
- de vrouw een teer respect toe te dragen:
- inwendig respect: hoogschatting van de plaats en persoon van
de vrouw, alsmede een hiermee corresponderende grote affectie;
- uitwendig respect: als wijs en liefhebbend hoofd van de vrouw
zorgt de man ervoor dat zij hem onderdanig kan zijn, waartoe
hij zich respectvol gedraagt
- in zijn reacties op de plichten die zij jegens hem nakomt
- in de uitvoering van hetgeen hij jegens haar verplicht is, wat
moet uitkomen in:
- verbale gedragingen (aanspreekwijzen, onderwijzingen,
bevelen, berispingen)
- gelaatsuitdrukking
- gebaren
- handelingen: geen mishandeling (slaan)
- als wijs en liefhebbend hoofd van de vrouw zal de man niet
alleen geen aanstoot geven aan zijn vrouw, maar ook geen
aanstoot nemen aan haar provocaties: als haar zwakheden zal
hij ze geduldig verdragen
- goed voor zijn vrouw te zorgen:
- voorzien in de noodzakelijke behoeften
- op geestelijk gebied
- op lichamelijk gebied
- beschermen tegen gevaren
- Norm van de liefdeplicht (Ef. 5:25, 28) en opwekking om eraan te
beantwoorden
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BIJLAGE D

WITTEWRONGEL IN DE LITERATUUR

Hieronder worden enige uitspraken betreffende Wittewrongel aangetekend uit de literatuur.
A. Ypeij & IJ. Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche
Hervormde
Kerk, deel 3, Breda 1824, blz. 23v.: 'Een christelijk leesboek voor menschen
van allerlei standen, die zich naar goede voorschriften wilden regelen op
den weg der ware godzaligheid, was het voortreffelijk werk van PETRUS
WITTEWRONGEL, predikant te Amsterdam. Hetzelve was in de moedertaal geschreven, dragende den titel van Christelijke
huishouding.
Voortreffelijk noemen wij dit werk, vooreerst, omdat de zoo helder
denkende als geleerde man in hetzelve zich gewacht heeft voor mystieke
begrippen niet alleen, maar ook voor scholastieke uitdrukkingen, zijne
voorschriften, op eene zeer duidelijke wijze, ontwikkelende naar den eigen
aard der ware godzaligheid. Ten tweede is het werk voortreffelijk, omdat de
schrijver zijne stof geschept heeft uit geene andere bron, dan de godddelijke
openbaring. Gelijk COCCEJUS de hervormer was van de dogmatische of
beschouwelijke godgeleerdheid, door dezelve geheel bijbelsch te doen
worden, zoo mag WITTEWRONGEL, die mede eene bijbelsche wijze van
denken volgde, gezegd worden de praktische godgeleerdheid hervormd te
hebben naar den regel van Gods zuiver woord. Hadde de uitmuntende
man... langer mogen leven... zoude hij welligt aan het coccejanisme meer
ingang bezorgd hebben, dan het in de eerste helft van dit tijdperk gehad
heeft'.
B. Glasius, Godgeleerd Nederland, deel 3, 's Hertogenbosch 1856, blz. 618:
'Hij [=Wittewrongel] heeft zich inderdaad verdienstelijk gemaakt op het
pad der praktikale godgeleerdheid en een werk geleverd, dat werkelijk zeer
veel goeds in zich bevat en wel geschikt was ter bevordering van een
christelijk leven'.
H. Heppe, Geschichte des Pietismus und der Mystik in der reformirten
Kirche, namentlich der Niederlande, Leiden 1879, S. 167: 'Auf die
Pflichtmassigkeit und Nothwendigkeit einer geordneten regelmassigen
Andachtsübung in den Familien wiesen alle Piëtisten hin. Teellinck hatte
zur Förderung und Regelung derselben sein 'Hausbuch' geschrieben.
Spaterhin machte es sich der eifrige Prediger PETRUS WITTEWRONGEL zu Amsterdam zur ganz besonderen Aufgabe, das Familienleben ins
Auge zu f assen und in diesem die Praxis der Gottseligkeit recht heimisch zu
machen, um von da aus die 'Reformation der Kirche' wirksamer anzubahnen'.
A. Ritschl, Geschichte des Pietismus in der reformirten Kirche, Bonn 1880,
S. 105: 'In derselben Richtung wie Teellinck sind als populare Schriftsteller
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thatig gewesen Gottfried Cornelius Udemans... und Petrus Wittewrongel'.
F. Nagtglas, Levensberichten van Zeeuwen, deel 2, Middelburg 1893, blz.
999: 'PETRUS WITTEWRONGEL was te Amsterdam een man van
grooten invloed, niet alleen door geleerdheid, vastheid van beginselen en
vaardigheid om die te verdedigen, maar ook door zijn plaats in de
maatschappij, daar hij door een huwelijk met APOLLONIA VAN DER
WELLE uit Middelburg, een zeer vermogend man was geworden'.
H. Bavinck, De vrouw in de hedendaagsche maatschappij, Kampen 1918,
blz. 43v.: 'WITTEWRONGEL (trekt) uit teksten als Gen. 30:1,31:4, (Esth.
1:7) het besluit, dat eene vrouw op de vermaningen en bestraffingen van
haren man behoorlijk acht moet geven en komen moet, zoodra zij door
hem ontboden wordt; ja zelfs, dat godzalige vrouwen, 'bijaldien oock de
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goetaerdige dispositie, somtijdts een schuldt te erkennen, even daer geen
en is'. Natuurlijk valt ook in dergelijke vermaningen wel eenige waarheid
op te merken, maar de toon, waarin ze gesteld zijn, verraadt toch duidelijk,
dat de vrouw als de mindere van den man wordt beschouwd. En zulke
gedachten voeren nog in tal van kringen den boventoon'.
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bestraffing van haar man zonder protest dient te slikken 'wetende dat het is
de eygenschap van een goetaerdige dispositie, somtijds een schuldt te
erkennen, even daer geen en is' (sic!). Deze visie op de vrouw is lange tijd en ten dele tot vandaag toe - de algemeen geldende gebleven'.
R. Schippers, De Gereformeerde Zede, Kampen 19552, blz. 253 i.v.m. het
kledingvraagstuk: 'Hij [=Wittewrongel] spint voort aan gedachten van
Teellinck... maar hij durft met meer nadruk dan zijn leermeester te zeggen,
dat het meer op het hart dan op het kleed aankomt'.
R.B. Evenhuis, Ook dat was Amsterdam, deel 1, blz. 323: Petrus
Wittewrongel is 'een helaas lang vergeten figuur'; zijn 'Oeconomia
Christiana' is 'een christelijke ethiek, waaruit wij meer dan uit enig ander
boek de zeden van die tijd kunnen leren kennen'.
F.E. Stoeffler, The Rise of evangelical Pietism, Leiden 1965, p. 160: rekent
Wittewrongel tot 'the lesser known Reformed Pietists'.
J. de Boer, De verzegeling met de Heilige Geest volgens de opvatting van de
Nadere Reformatie (diss. Kampen), Rotterdam 1968, blz. 100: Wittewrongel heeft te Amsterdam 'krachtig voor de beweging der Nadere
Reformatie gepleit'.
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STELLINGEN
1. Wittewrongels uiteenzetting van de ethiek der gezinsrelaties is zowel
struktureel als materieel voornamelijk ontleend aan Of Domesticall
Duties (1622) van de Engelse puritein William Gouge.
2. De verklaring van Wittewrongel op de titelpagina van de Oeconomia
Christiana, dat het in dit geschrift gaat over het besturen van het
huisgezin 'naer den Reghel van het suyvere Woordt Godts', is door
Ypeij en Dermout ten onrechte in verband gebracht met een Coccejaanse wijze van theologiebeoefening.
(Zie A. Ypeij & IJ. Dermout, Geschiedenis der Nederlandsche
Hervormde Kerk, deel 3, Breda 1824, blz. 24).
3. Wie, zoals G. Huls, beweert dat er bij Wittewrongel sprake is van een
'onbijbelse onderwaardering van de vrouw', miskent Wittewrongels
poging om de vrouw tot haar recht te laten komen binnen een strikt
bibliocratisch denkkader.
(Zie G. Huls, De dienst der vrouw in de kerk, Wageningen 1954, blz.
94).
4. De omschrijving van de Nadere Reformatie als 'de strijd tussen
Coccejanen en Voetianen over de interpretatie van het geloof moet als
misleidend gekwalificeerd worden.
(Zie I. Schöffer, H. v.d. Wee, J.A. Bornewasser, red., De Lage landen van
1500 tot 1780, Amsterdam/Brussel 1978, blz. 470).
5. Dat de opvattingen omtrent huwelijk en gezin binnen hedendaagse
orthodox-gereformeerde kringen in vergelijking met vroeger geen
nieuwe gezichtspunten bieden, bewijst dat hier de leer sterker is dan het
leven.
6. Zij die 'het geloof der vaderen' belijden, doen dat dankzij hun moeders.
7. De zgn. anti-pedagogiek is een welkome rationalisatie voor intellectuelen die het ontbreekt aan tijd of moed om kinderen op te voeden.
8. De discipline waarbinnen het historisch onderzoek plaatsvindt van alle
verschijnselen die met opvoeding te maken hebben, duide men aan als
'historische opvoedingswetenschap' i.p.v. 'historische pedagogiek'.
9. De aanschaffers van dure, exclusieve automobielen beschouwe men niet
als asocialen, maar als maecenassen van de door uniformiteit bedreigde
autocultuur.
10. De verontschuldiging van promovendi voor het feit dat de partner
zijn/haar aanwezigheid helaas zo vaak heeft moeten ontberen, kan een
voorbeeld van 'wishful thinking' zijn.
Stellingen bij het proefschrift De nadere reformatie van het gezin
(Dordrecht 1984) van L.F. Groenendijk.
Amsterdam, 9 mei 1984

